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SAMMANFATTNING  

Överkonsumtion av alkohol är ett globalt problem som ökar risken för insjuknandet i flera 

sjukdomar, därmed kommer personer med substansbrukssyndrom i kontakt med många delar 

av hälso- och sjukvården. Patienter med substansbrukssyndrom upplever att de inte erhåller 

vård på samma villkor som andra. Syftet med litteraturstudien var att utforska sjuksköterskors 

inställningar vid vårdandet av personer med substansbrukssyndrom utanför specialiserad 

beroendevård. En systematisk litteraturstudie med beskrivande design användes som metod 

för att besvara syftet.  Resultatet består av två kategorier: “Sjuksköterskors inställningar till att 

vårda patienter med substansbrukssyndrom” och “Sjuksköterskors känslomässiga reaktioner 

av att vårda patienter med substansbrukssyndrom”. Kategorin ”Sjuksköterskors 

känslomässiga reaktioner av att vårda patienter med substansbrukssyndrom” bygger på fyra 

subkategorier: negativa aspekter, positiva aspekter, bristande kunskap och samtal om alkohol. 

Inställningen till att vårda patienter med substansbrukssyndrom var övervägande negativ. En 

förbättring av sjuksköterskors kunskaper om omvårdnad vid substansbrukssyndrom skulle 

kunna bidra till en bättre vårdupplevelse för både sjuksköterska och patient.  

 

Nyckelord: Alkohol, substansbrukssyndrom, attityd, sjuksköterskors inställningar, omvårdnad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ABSTRACT 

Overconsumption of alcohol is a global health issue that increases the risk for several physical 

and mental health conditions. People who suffer from alcohol dependence will therefore often 

come in contact with different instances within the health care system. Patients suffering from 

substance dependence might experience that they don’t receive equal care compared with 

other patients. The aim of the study was therefore to explore how nurses in general healthcare 

experience caring for patients suffering from substance dependence in general healthcare, 

outside of specialized care. A systematic literature review was used to answer the aim of the 

study. The result consists of two categories: "Nurses' experiences of caring for patients with substance 

use disorder" and "Nurses' emotional reactions of caring for patients with substance use disorder". The 

category "Nurses' emotional reactions of caring for patients with substance use disorder" is based on 

four subcategories: negative aspects, positive aspects, lack of knowledge and discussion about alcohol. 

Attitudes of caring for patients with substance dependence were predominantly negative. An 

improvement in nurses' knowledge could contribute to a better care experience for both nurse 

and patient. 

 

Key words: Alcohol, substance use disorder, attitude, nurses experience, care 
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BAKGRUND                              

Ett överdrivet alkoholintag är ett utbrett globalt folkhälsoproblem som står för ca sex procent 

av dödsfallen runt om i världen årligen. I Sverige har dödligheten ökat på grund av alkohol de 

senaste decennierna både bland den äldre befolkningen och de kvinnliga medborgarna 

(Ramstedt, 2010). Alkoholens inverkan på befolkningen kostar, inte bara ekonomiskt utan 

även i form av fysiska och psykiska aspekter. Årligen kostar alkoholberoendet i vården ca 20-

160 miljarder kronor. De sjukdomar ett beroende kan föra med sig gör att denna patientgrupp 

kommer i kontakt med olika delar inom hälso- och sjukvården (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

Att alkoholkonsumtionen blivit ett större problem i samhället kan ha att göra med den liberala 

alkoholpolitik som idag bedrivs i Sverige jämfört med den restriktiva alkoholpolitik som 

utövades för ca 30-40 år sedan (Raninen, Härkönen, Landberg, 2016). 

 

Substansbrukssyndrom 

Substansberoende definieras som ett begär efter något, som är så starkt att det inte går att 

kontrollera. I takt med att ett beroende utvecklas sker även fysiologiska förändringar i 

kroppen. Personer som utvecklar ett beroende utvecklar en tolerans mot alkohol vilket gör att 

personen känner av effekterna mindre allteftersom tiden går. Leverns förmåga att förbränna 

alkoholen ökar i större utsträckning och personen som intar alkoholen behöver få i sig desto 

större mängd för att känna sig berusad. Ett substansmissbruk definieras till skillnad mot 

beroende som ett tillstånd som påverkar det sociala livet mer negativt. Det kan handla om att 

alkoholen går ut över arbete och personliga relationer (Allgulander, 2008).  

 

För att diagnostisera beroende och missbruk inom den psykiatriska vården används DSM, 

“Diagnostic and Statistical Manual of Menthal Disorders”, en manual som används över hela 

världen för att diagnostisera psykiatriska sjukdomstillstånd (American Psychiatric 

Association, 2016). Inom området som berör alkohol och andra substanser I DSM-manualen 

har det funnits vissa oklarheter gällande definitioner vilket har gjort att DSM-IV utvecklats 

och sedan år 2013 ersatts med en ny manual, DSM 5. I DSM-IV skiljde forskarna termerna 

“missbruk” och “beroende” åt medan de i DSM 5 inkluderar båda två i en gemensam term: 

“substansbrukssyndrom” (Socialstyrelsen, 2015). Förutom detta har även förtydligande 

gällande vissa kriterier gjorts. Kriterier om begär, stark önskan eller behov att använda en 

substans har tillkommit och termer som intoxikation, berusning, tillbakadragande och 
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substansrelaterade sjukdomar likaså. I DSM-IV behövdes endast ett kriterium för att fylla 

kriterier för diagnosen “missbruk” och detta klassades då som “mild sjukdom” och minst tre 

eller fler kriterier för att fylla kriterier för diagnosen “beroende”. Enligt det nya DSM 5-

klassificeringssystemet krävs det nu att en person uppfyller två till tre kriterier av de 11 som 

beskrivs för att det ska klassas som mild sjukdom. Är fyra till sex kriterier uppfyllda indikerar 

detta måttlig störning. Sex eller fler uppfyllda kriterier tyder på allvarlig sjukdom (American 

Psychiatric Association, 2016). För att diagnostisera personer med psykiatriska diagnoser 

utanför den psykiatriska vården används ICD-10, International Classification of Diseases and 

Related Health Problems, ett system som Världshälsoorganisationen presenterade år 1997. 

Den påminner om DSM-IV och används idag i Sverige inom olika instanser (Allgulander, 

2008). 

 

Fysisk och psykisk påverkan av alkohol 

Vid ett stort och snabbt intag av alkohol ökar risken att drabbas av plötslig hjärtdöd medan 

hjärtsvikt är en konsekvens av långvarig konsumtion. Den person som har ett alkoholberoende 

kan på grund av den höga alkoholkonsumtionen drabbas av högt blodtryck, få en högre risk 

att utveckla olika sorters cancer och även öka risken att få skador på inre vitala organ. En 

person som är alkoholberoende som inte intagit alkohol på cirka ett halvt dygn kan känna sig 

sjuk och uppleva oro, svettningar, hjärtklappning till följd av alkoholberoendet, en så kallad 

akut abstinens uppkommer. I vissa fall kan detta tillstånd leda till döden om abstinensen pågår 

under längre tid och vid ett långtidsbruk av alkohol (McKeon, Frye, Delanty, 2008). Den 

psykiska inverkan som alkoholen för med sig drabbar inte bara personen som har ett beroende 

utan påverkar även närstående negativt. Detta kan exempelvis vara barn till alkoholberoende, 

dessa personer drabbas i högre utsträckning av olyckor och situationer då våld är involverat. 

Den ekonomiska baksidan av alkoholen innefattar inte enbart den alkoholberoende personens 

privatekonomi utan även kostnaderna i samhället (Folkhälsomyndigheten, 2015). För personer 

med substansbrukssyndrom är relationen till alkohol ofta komplicerad. De upplever inte 

endast de negativa effekterna av alkohol utan också många positiva (Wiklund Gustin, 2010). 

Personer med ADHD kan uppleva att intaget av alkohol gör att de känner sig normala och blir 

respekterade och att alkoholen för med sig en känsla av lugn och minskad rastlöshet (Nehlin, Nyberg 

& Öster, 2014). Alkohol kan inge en stark känsla av välbefinnande och effekten är som störst i 

sociala sammanhang. Alkohol kan inge en stark känsla av välbefinnande och effekten är som 
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störst i sociala sammanhang (Lindeman, 1982). Interaktionen mellan människor ökar och 

humöret blir bättre (Aan Het Rot, Russell, Moskowitz, & Young, 2008). 

 

God omvårdnad vid substanbrukssyndrom 

Vården i Sverige ska alltid ges på lika villkor för alla, med respekt för patientens integritet 

och autonomi, och utformas med hänsyn för alla människors lika värde (SFS, 1982:763). 

Omvårdnad ska utföras utan att begränsas av exempelvis av kön, ålder, etnicitet eller social 

status. Sjuksköterskans arbete ska grundas på ett etiskt förhållningssätt och ett respektfullt 

bemötande av patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Omvårdnaden ska alltid vara 

personcentrerad och utföras så att den tar tillvara på patientens egna resurser (Wiklund 

Gustin, 2010). Detta förhållningssätt kan bidra till att en god kommunikation upprätthålls, 

vilket minskar patientens upplevelser av oro och rädsla (Stewart et al., 2000). Sjuksköterskans 

etiska kod består av fyra fundamentala ansvarsområden: att främja hälsa, att förebygga 

sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande. Det är av vikt att som sjuksköterska 

respektera patientens förtroende och hantera uppgifterna de delger konfidentiellt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Det finns krav för att uppnå en god vård, exempelvis att den ska 

bidra till en bra kontakt mellan patienten och sjuksköterskan och att patientens behov av 

trygghet och kontinuitet tillgodoses (SFS, 1982:763). Kontinuitet är en viktig del inom den 

specialiserade beroendevården. Ofta finns därför en person som har det övergripande ansvaret 

för vårdandet av patienten vilket stärker patientens förtroende. Samarbetet ligger till grund för 

att patienten ska känna sig delaktig i vården. Många gånger är det själva samarbetet mellan 

sjuksköterska och patient som gör att mål nås, istället för att all tilltro läggs till 

behandlingsmetoden (Socialstyrelsen, 2015). Om samtalet mellan sjuksköterska och patient 

blir för likt ett förhör finns det en risk att patienten istället sluter sig. Det är viktigt att försöka 

förstå patientens egen syn på sitt substansberoende. Sjuksköterskan ska uppvisa förståelse att 

patienten har ett komplicerat förhållande till substansen då den för patienten medfört 

erfarenheter som är både positiva och negativa. Att avsluta beroendet kan för patienten 

upplevas lika svårt som att avsluta relationen med en närstående (Wiklund Gustin, 2010). För 

patienten är det viktigt att känna sig accepterad trots sina beteenden och det är därför viktigt 

att sjuksköterskan kan skilja patienten och dennes beteenden åt (Townsend, 2014). 
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Sjuksköterskans tidigare erfarenheter av alkohol påverkar kontakten med substansberoende 

patienter. Om sjuksköterskan ser dömande på dessa patienter och deras beteenden, kan det 

vara svårt att undertrycka de negativa känslorna i mötet med patienten. Dessa förutfattade 

meningar kan medföra att sjuksköterskan inte är lika deltagande i hanterande av patientens 

problem (Townsend, 2014). Stigmatisering kan leda till konsekvenser som är både fysiska och 

psykiska för patienten. Sjuksköterskor som arbetar inom beroendevården anser att 

sjuksköterskor inom den somatiska vården är motvilliga till att arbeta med patienter som har 

beroendeproblem. De beskriver att de ofta får försvara patienterna för att de ska behandlas 

likvärdigt och få adekvat vård då vården av substansberoende ofta är av sämre kvalitet på 

somatiska avdelningar (Lovi & Barr, 2009). När en person med substansberoende söker vård 

är det viktigt att kunna erbjuda hjälp snabbt då personens motivation är som störst. Personer 

med substansbrukssyndrom finns i samhällets alla skikt och det är därför viktigt att kunna 

identifiera dessa individer inom både studenthälsan och primärvård (Socialstyrelsen, 2015). 

Sjukdomar och problem som är relaterade till beroende är vanliga och förekommer inom alla 

delar av sjukvården. Sjuksköterskan kan därför möta patienter med substansbrukssyndrom 

oavsett var inom sjukvården hen arbetar (Wiklund Gustin, 2010). 

 

Patientens upplevelser 

Personer med substansbrukssyndrom undviker ofta att söka hjälp på grund av en rädsla för 

hur de ska behandlas och vilka reaktioner de ska mötas av. Många gånger upplever de sig 

själva som misslyckade, känner sig ensamma, skamfyllda och utanför den normala 

gemenskapen i samhället. När de inte känner sig respekterade av vårdpersonalen kan det 

medföra att de inte vill fullfölja vården (Wiklund Gustin, 2010). Patienter beskriver att de 

upplever en olustkänsla när de vistas i sjukhusmiljö. De menar att de har svårt att lita på 

vårdpersonal då de ofta blir nonchalant bemötta. De uppger att de direkt blir stämplade och 

får etiketten missbrukare, vilket gör att de känner sig utsatta och osäkra. Termen missbrukare 

uppfattas som starkt nedsättande av patienterna och är inget de vill förknippas med oavsett 

vilken substans de använder. Patienter förklarar att de inte själva väljer att vara beroende, det 

är drogerna som tar kontroll över livet. De menar dock att vårdpersonalen inte tycks vara av 

samma uppfattning (Pauly, Mccall, Browne, Parker, & Mollison, 2015). Vid identifiering av 

beroendeproblematik anser patienter att det är viktigt att vårdgivaren skapar en behaglig 

atmosfär i rummet. Det gynnar även båda parter att vårdgivaren formulerar sig på ett vänligt 

sätt och har en fördomsfri framtoning. Enligt patienterna utgör bemötandet en grund för den 
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fortsatta vården, därför är det av största vikt att det första mötet blir en positiv upplevelse för 

vårdtagaren (Tam, Leong, Zwar, & Hespe, 2015). Patienter med substansbrukssyndrom som 

kommer i kontakt med hälso- och sjukvård utanför den specialiserade beroendevården, anser 

att de blir bemötta med fördomar från vårdpersonal. De upplever att personalen har 

förutfattade meningar och att de därför behandlas annorlunda jämfört med andra patienter. De 

känner sig åsidosatta, misstrodda och upplever att de inte får vård på samma villkor som 

andra patienter (Morris, Seibold, & Webber, 2012). 

 

Det goda samspelet och sjuksköterskans inställningar 

I sin yrkesroll behöver sjuksköterskan reflektera över sina omedvetna tankar och försöka bli 

medveten om varför de uppstår (Orlando, 1990). Det vill säga sjuksköterskans inställning till 

vården. Orlandos interaktionsteori syftar till att betona vikten av ett fungerade samspel mellan 

vårdtagare och vårdgivare, vad som händer om mötet blir negativt och vilka faktorer som 

påverkar samspelet. Det är upp till sjuksköterskan att kontrollera sin attityd, vilket leder till 

handlingar som ibland är goda och ibland mindre goda (Orlando, 1990). Orlando betonar att 

en god kommunikation mellan de bägge parterna krävs för att samspelet mellan vårdgivare 

och vårdtagare ska bli så tillfredsställande som möjligt. Huvudansvaret för att det ska kunna 

komma att bli en god atmosfär i rummet ligger hos sjuksköterskan och i detta är 

professionaliteten viktig, att sjuksköterskan ska kunna se bortom sina egna privata känslor och 

attityder om patienten och försöka skapa en så gott klimat i rummet som möjligt (Schmieding, 

1993). Det är viktigt att patienten står i fokus, att sjuksköterskan har ett professionellt 

förhållningssätt gentemot personen och dessutom försöka se patienten ur ett så objektivt 

perspektiv som möjligt. Det finns tre begrepp som är viktiga för sjuksköterskan att ha i åtanke 

i mötet med patienten: patientens beteende, sjuksköterskans egen reaktion på detta beteende 

samt sjuksköterskans handlingar som är utformade att hjälpa patienten i bästa möjliga mån. 

Patientens beteende utlöser alltid ett svar från sjuksköterskan som både kan innefatta 

medvetna och omedvetna tankar. Sjuksköterskan kan sedan välja att trycka undan negativa 

tankar och ge plats åt mer positiva för att få en så bra inställning till patienten som möjligt. 

Sjuksköterskans perception om dessa omedvetna tankar kommer att spela roll för hur 

sjuksköterskans fortsatta bemötande kommer bli och således omvårdnaden. 
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Problemformulering  

Alkohol är ett globalt problem som ökar risken för insjuknande i flertalet sjukdomar, därmed 

kommer personer med substansbrukssyndrom i kontakt med många delar av hälso- och 

sjukvården. Studier har visat att patienter kan uppleva en avsaknad av ett varmt mottagande 

från vårdpersonal. Vården ska ges på lika villkor för alla människor, därför ställs det krav på 

att sjuksköterskor utanför specialiserad beroendevård ska kunna ge ett gott bemötande. 

Patienter upplever att ett gott bemötande är en viktig del i samspelet mellan vårdgivare och 

patient. För att bidra till att utveckla omvårdnaden för dessa patienter är det viktigt att 

utforska sjuksköterskors inställning till att vårda människor med substansbrukssyndrom 

utanför den specialiserade beroendevården. 

 

Syfte 

Syftet var att utforska sjuksköterskors inställning till att vårda personer med 

substansbrukssyndrom utanför specialiserad beroendevård. 

 

METOD 

Design 

En systematisk litteraturstudie med beskrivande design har använts som metod för att besvara 

studiens syfte. Detta för att få en översikt av vad tidigare studier och forskning visat (Friberg, 

2012). 

Forskningsetiska överväganden 

En risk med litteraturstudier är att forskaren endast söker efter det som stödjer den egna 

åsikten (Forsberg & Wengström, 2013). Därför har författarna varit noggranna med att 

granska artiklarna likvärdigt och försökt vara medvetna om den egna förförståelsen. 

Referenser och källhänvisning kommer därför att redovisas för att den som tar del av arbetet 

själv ska kunna kontrollera den fakta som använts (Forsberg & Wengström, 2013). De artiklar 

som använts i litteraturstudiens resultat har antingen blivit godkända av en etisk kommitté 

eller haft ett resonemang kring etiska överväganden. Till dessa räknas exempelvis 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 

2002).  
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Sökstrategi 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar valdes relevanta sökord och MeSH-termer ut. 

Därefter genomfördes sökningen av artiklar i databaserna Pubmed, Chinal och PsycINFO. En 

sammanställning av sökningarna och urvalet som gjordes kan ses i tabell 1. Då det var många 

artiklar som inte var tillgängliga i full-text användes många olika sökord och kombinationer 

för att finna relevanta artiklar. De sökord som användes mest frekvent var 

“Nurse/Nurses/Nursing”, “Attitude/Attitudes” och “Alcohol”. 

 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska och ha ett abstract. 

Ingen begränsning avseende tid gjordes. Artiklar som berörde sjuksköterskor som var 

verksamma inom specialiserad beroendevård exkluderades från studien. I de sökningar som 

gjordes i databasen Pubmed valdes alternativet “Sorted by relevance”. Begränsningar 

avseende kvantitativa eller kvalitativa studier gjordes inte då det anses fördelaktigt att 

använda båda ansatserna (Forsberg och Wengström, 2013). Ett krav som ställdes på artiklar 

var att de blivit referentgranskade. Det innebär att artiklarna är granskade av andra forskare 

som är insatta inom forskningsområdet, och har gjort en bedömning av artikelns vetenskapliga 

kvalitet (Vetenskapsrådet, 2014). Forskning som användes i denna litteraturstudie var till 

största delen gjord innan ändringen i DSM klassificeringen genomfördes, därför inkluderades 

artiklar som både följer diagnoskriterier enligt DSM-IV och DSM-5. 

 

Artiklarnas titlar lästes igenom och en första bortgallring gjordes. Genom att läsa igenom 

abstract på de artiklar som ansågs relevanta kunde det avgöras om de svarade mot studiens 

syfte och frågeställning. De artiklar som valdes ut lästes igenom ett flertal gånger och 

kvalitetsgranskades där efter. Tre artiklar valdes bort innan kvalitetsgranskningen då de inte 

ansågs svara tillräckligt mot syftet. Analys genomfördes med Graneheim och Lundmans 

(2003) modell för innehållsanalys.  

 

 

Tabell 1. Urval 

 

Databas Sökord Antal 

träffar 
Avgränsningar Valda 

artiklar 

Pubmed Stigmatization, Alcohol, Health care 113 Engelska 
Abstract 

1 
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PsycINFO Alcohol abuse, Nurse, Attitude 54 “Linked full 

text” 
Peer Review 

Engelska 
 

1 

Pubmed Health care AND Nurse AND Alcohol AND Opinions 15 Engelska 
Abstract 

1 

Cinahl "Nurses" AND "attitudes" AND "alcohol abuse" 37 Engelska 
Abstract 

3 

Pubmed "Nurses" AND "attitudes" AND "alcohol".  200 Engelska 
Abstract 

1 
 

Pubmed "Nurse-Patient Relations"[Mesh]"Alcoholism"[Mesh] 

AND "Substance-Related Disorders"[Mesh] AND 

"Attitude of Health Personnel"[Mesh] 

21 Engelska 
Abstract 

1 

Pubmed Nurse AND Attitude AND Substance use 333 Engelska 
Abstract 

2 
 

Pubmed Nurses perception AND Patient AND Substance abuse  22 Engelska 
Abstract 

1 
 

Pubmed Nurse AND Misuse AND Substance AND Care 82 Engelska 
Abstract 

1 
 

                    

Bearbetning och analys 

Två olika kvalitetsgranskningsmallar användes i studien, en för de kvalitativa artiklarna och 

en för de kvantitativa. Mallarna hämtades från Willman, Stoltz och Bathsevani (2011) och 

kvaliteten beräknades med hjälp av ett poängsystem (Se bilaga 1 och 2). Frågor om ålder, kön 

och antal deltagare gav ett poäng vardera om informationen framgick i artikeln. Frågor som 

besvarades med svarsalternativen “Ja”, “Nej” eller “Vet ej” gav ett poäng när de besvarades 

med ett “Ja” medan de resterande två svarsalternativen gav noll poäng. Frågor utan 

svarsalternativ, de frågor som kunde besvaras med ett mer ingående svar, räknades inte in i 

poängsystemet. De kvalitativa studierna kunde maximalt få 17 poäng och de kvantitativa 

studierna kunde maximalt få 19 poäng. För att bedöma den sammanlagda kvaliteten av 

artikeln räknades poängen samman och beräknades sedan om till en procentsats. En artikel 

bedömdes hålla låg kvalité när procentsatsen låg mellan 0-39%, medel kvalitet 40-79% och 

hög kvalitet 80-100%. Artiklar som beräknades ha hög eller medel kvalitet inkluderades, 

medan de med låg kvalitet valdes bort. Tre artiklar valdes bort innan kvalitetsgranskningen då 

de inte ansågs svara tillräckligt mot syftet. Sammanlagt kvalitetsgranskades 16 artiklar, av 
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dessa valdes 12 artiklar att ingå i studien (Se bilaga 3), och 4 valdes bort på grund av låg 

kvalitet. 

 

Materialet analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) modell för 

innehållsanalys. Först lästes materialet igenom ett flertal gånger för att få en helhetskänsla. 

Meningar eller stycken som var relevanta för syftet markerades och valdes ut som 

meningsbärande enheter. Dessa kondenserades sedan för att texten skulle bli mer lätthanterlig, 

men fortfarande behålla innehållet. Den kondenserade texten kodades sedan för att kort 

beskriva de meningsbärande enheternas innehåll. De koder som hade liknande innehåll 

delades sedan in i kategorier och subkategorier. Se bilaga 4 och 5 för exempel på 

analysprocessen. Eftersom både kvantitativa och kvalitativa studier har använts analyserades 

och omtolkades det kvantitativa materialet till kvalitativa termer och datan analyserades 

därefter på samma sätt som den kvalitativa datan. 

 

RESULTAT 

Resultatet redovisas i två kategorier: “Sjuksköterskors inställningar till att vårda patienter med 

substansbrukssyndrom” och “Sjuksköterskors känslomässiga reaktioner av att vårda patienter 

med substansbrukssyndrom”. Sjuksköterskors känslomässiga reaktioner av att vårda patienter 

med substansbrukssyndrom bygger på fyra subkategorier: negativa aspekter, positiva 

aspekter, bristande kunskap och samtal om alkohol. En översikt av alla studier finns i bilaga 

3. 

Sjuksköterskors inställningar till att vårda patienter med substansbrukssyndrom 

Alkoholkonsumtion beskrevs som farlig oavsett mängd (Crothers & Dorrian, 2011). Det ses 

som ett giftigt ämne som kan förändra både beteenden och personlighet samt framkalla ett 

beroende och ha en negativ inverkan på hälsan (Vargas & Louis, 2008). Det beskrevs som 

socialt att dricka alkohol och även som ett sätt att varva ner (Lock et al., 2002). Vid måttligt 

intag ansågs alkohol ha god effekt på hälsan, men större uppfattades visa på bristande 

självkontroll. Sjuksköterskorna uppfattade att patienter med substansbrukssyndrom hade 

behov av att dricka alkohol dagligen (Vargas & Louis, 2008). Synen på 

substansbrukssyndrom var delad. Vissa sjuksköterskor ansåg inte att det var en sjukdom vilket 

bidrog till stigmatisering av patienterna. Andra sjuksköterskor menade att det var en sjukdom 

som gick att behandla och bli frisk från trots upprepade återfall (Kelleher & Cotter, 2008). De 
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uppgav också att dessa patienter förtjänade bästa möjliga vård och att det var viktigt att 

vårdandet inte påverkades av sjuksköterskors egna tankar och känslor (Neville & Roan, 

2014). Vissa sjuksköterskor såg substansbrukssyndrom som en kronisk sjukdom som det inte 

gick att bli frisk från (Ronzani, Higgins-Biddle & Erikson, 2009; Vargas & Louis, 2008). Det 

förekom tveksamhet till patienters tillfrisknande och det fanns uppfattningar att de efter 

abstinensbehandling valde att börja dricka alkohol igen (Vargas & Louis, 2008). 

Sjuksköterskors minskande tilltro till patienternas tillfrisknande medförde att viljan att 

behandla dem minskade (Crothers & Dorrian, 2011). De menade att personer med 

substansbrukssyndrom hade sig själv att skylla och att de kunde ta sig ur beroendet på egen 

hand, men att det måste finnas en vilja för att kunna sluta dricka (Björkman, Angelman & 

Jönsson, 2008). Sjuksköterskorna erfor dock att denna vilja ofta saknades, och uppfattade att 

dessa personer inte ville sluta. De ansåg att personer med substansbrukssyndrom var 

oansvariga och såg deras sjukdom som något skamligt. Vidare beskrev de att 

substansbrukssyndrom var en progressiv sjukdom där alkoholintaget till en början 

förknippades med enbart positiva upplevelser, men att det snabbt kunde förändras och 

utvecklas till en svår sjukdom. De menade att sjukdomen ofta uppstod när personen kände 

brist på kontroll eller när livet oväntat förändrades (Vargas & Louis, 2008). Sjuksköterskor 

uppfattade att personer med alkoholproblem var i behov av vård oftare än andra (Kääriäinen, 

Sillanaukee, Poutanen & Seppä, 2000), men att det inte var optimalt att behandla dessa 

patienter på sjukhus (Kelleher & Cotter, 2008). Tidig upptäckt och behandling ansågs dock 

som en relevant uppgift för sjukhuspersonal (Kääriäinen et al., 2000).  Sjuksköterskors egen 

alkoholkonsumtion påverkade inställningen till patienter med alkoholproblem (Crothers & 

Dorrian, 2011; Vargas & Louis, 2008). De som drack alkohol i måttlig mängd hade en mer 

positiv och avslappnad inställning till personer med substansbrukssyndrom, medan de som 

inte drack alkohol alls uppvisade mer negativa attityder. Sjuksköterskor uppfattade att alkohol 

var för lättillgängligt vilket de ansåg bidra till beroende och ökad alkoholanvändning och de 

menade att striktare lagar behövdes gällande alkoholförsäljning (Vargas & Louis, 2008). 

       

Sjuksköterskors känslomässiga reaktioner av att vårda patienter med 

substansbrukssyndrom 

Negativa aspekter 

Fördomar, stigma och moralisering genomsyrade inställningar till patienter med 

substansbrukssyndrom och sjuksköterskor uttryckte ovilja att arbeta med denna patientgrupp 
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(Peckover & Chidlaw, 2007; Crothers & Dorrian, 2011). Vårdandet av patienterna uttrycktes 

som svårt och att patienterna kunde uppfattas som krävande och intoleranta (Ronzani et al., 

2009; Kelleher & Cotter, 2008; Neville & Roan, 2014; Chang & Yang, 2012). Sjuksköterskor 

ansåg att patienter med substansbrukssyndrom kunde väcka känslor av ilska och frustration på 

grund av att de medvetet verkade slösa sjuksköterskans tid och ofta skrev ut sig själva 

(Neville & Roan, 2014; Groves et al., 2000). De ansåg att dessa personer kunde vara svåra att 

lita på och misstrodde dem ofta, exempelvis kunde de vara tveksamma till att behandla 

patienternas smärta då de var rädda att det skulle bidra till patientens beroendeproblematik 

(Neville & Roan, 2014). Sjuksköterskor medgav att patienterna många gånger fick ett 

bristfälligt bemötande då de inte hade tid för dem, det påverkade omvårdnadsarbetet och 

medförde vård av sämre kvalitet för dessa patienter (Chang & Yang, 2012; Peckover & 

Chidlaw, 2007). Fokus låg på det kliniska arbetet och att utföra arbetsuppgifterna effektivt 

och snabbt, medan fokus i vårdandet av andra patienter var omsorg och god kommunikation 

(Peckover & Chidlaw, 2007). I jämförelse med annan vårdpersonal var sjuksköterskor de som 

i högst grad gav uttryck för fördömande attityder gentemot patienter med 

substansbrukssyndrom. Unga sjuksköterskor var mer pessimistiska och omotiverade till att 

arbeta med patienter som hade alkoholproblem, samt beskrev även dessa personer som 

viljesvaga i högre utsträckning (Crothers & Dorrian, 2011). Sjuksköterskor inom den 

somatiska vården uppvisade en mer negativ inställning till patienter med substansproblematik 

jämfört med de sjuksköterskor som arbetade inom den psykiatriska vården. Inställningen till 

att vårda patienter med substansbrukssyndrom var mer negativ i jämförelse med vårdandet av 

patienter med andra psykiatriska diagnoser (Björkman et al., 2008) och rädslan för 

aggressivitet var en bidragande orsak till negativa uppfattningar (Neville & Roan, 2014; Lock 

et al., 2002). Sjuksköterskor uppgav att de kände sig obekväma och stressade när de arbetade 

med patienter som hade ett substansbrukssyndrom eftersom de kände en brist på säkerhet 

(Neville & Roan, 2014). De kände sig sårbara när patienterna uppvisade ett aggressivt 

beteende, vilket minskade deras förståelse för att även patienterna kunde känna sig sårbara 

och utsatta. Detta medförde att fokus i större utsträckning kom att hamna på risker än på 

patientens faktiska behov (Peckover & Chidlaw, 2007).  

 

Positiva aspekter 

Sjuksköterskor gav också uttryck för positiva aspekter kopplade till arbetet med patienter med 

substansbrukssyndrom. De uttryckte alltifrån neutrala till positiva tankar i arbetet med 

personer med alkoholproblem (Crothers & Dorrian, 2011). Sjuksköterskor ansåg att det var 
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givande att få arbeta med personer med beroendeproblematik. Både empati och engagemang 

uttrycktes i arbetet med substansberoende patienter (Groves et al., 2000) och vårdpersonal 

betonade att de var benägna och villiga att hjälpa patienter med sin alkoholproblematik. Ett 

genuint intresse för att förstå orsaken till problemet, samt hur det påverkade patienten 

uppfattas som viktigt (Neville & Roan, 2014). Förståelsen för personer med 

substansproblematik var större hos sjuksköterskor som hade tidigare arbetslivserfarenhet av 

att vårda denna patientgrupp (Chang & Yang, 2012). I mötet med substansberoende uttryckte 

sig drygt hälften av sjuksköterskorna att patienterna var trevliga (Kelleher & Cotter, 2008). 

Sjuksköterskor upplevde att det som avgjorde deras engagemang dels var intresset för 

patienten, dels arbetets utdelning (Crothers & Dorrian, 2011). 

 

Samtal om alkohol 

Sjuksköterskor uttryckte alkoholkonsumtion som ett svårt ämne att hantera i praktiken, de såg 

det som en privat angelägenhet som var besvärlig att föra på tal och diskutera (Kääriäinen et 

al., 2000; Lock et al., 2002). Sjuksköterskorna hävdade att diskussionen om alkohol dels 

kunde göra en patient upprörd men likväl försätta patienten i ett likgiltigt tillstånd där 

patienterna slutade ta in information och slutade lyssna (Lock et al., 2002). Sjuksköterskor 

uttryckte också svårigheter med att hantera sina egna känslor vid samtal om 

alkoholkonsumtion, de kände sig ofta obekväma och förlägna då de tog upp ämnet alkohol 

(Crothers & Dorrian, 2011). Kontakten mellan patienter och sjuksköterskor blev konstlad, de 

fick en ytligare kontakt och sjuksköterskors tro på den egna kapaciteten minskade (Peckover 

& Chidlaw, 2007). Uppfattningen att patienterna inte alltid var uppriktiga om sin 

alkoholkonsumtion resulterade i tveksamhet och medförde att de gav råd med stor försiktighet 

(Lock et al., 2002). Av de sjuksköterskor som frågade patienten om deras alkoholkonsumtion, 

var det få som frågade om bakgrunden till substansanvändningen (Kelleher & Cotter, 2008). 

Vissa sjuksköterskor såg dock positivt på att diskutera alkoholkonsumtion med patienter 

(Kääriäinen et al., 2000; Lock et al., 2002) medan andra upplevde det enkelt att föra ämnet på 

tal så länge som de själva inte såg patienten som ett offer (Lock et al., 2002). Det var få av 

sjuksköterskorna som trodde sig kunna påverka patienternas alkoholvanor (Kääriäinen et al., 

2000). 

 

Bristande kunskap 

Fortsatt utbildning inom substansproblematik hade god inverkan på sjuksköterskors attityder 

(Chang & Yang, 2012). Sjuksköterskor upplevde brist på kunskap om alkohol och 
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substansbrukssyndrom och kände att det fanns ett behov av utbildning och träning som 

förberedelse inför mötet med patienterna (Neville & Roan, 2014; Lock et al., 2002; Kelleher 

& Cotter, 2008). Bristen på utbildning om alkoholproblem kunde förklara varför ämnet 

alkohol inte prioriterades av sjuksköterskor och varför rådgivningen blev sämre (Lock et al., 

2002; Kelleher & Cotter, 2008). Sjuksköterskor beskrev en känsla av otillräcklighet och 

hopplöshet då de inte besatt tillräckligt med kunskap (Peckover & Chidlaw, 2007). De 

uttryckte missnöje över att det inte fanns någon specialistkunskap om substansproblematik på 

de avdelningar där de var verksamma och ansåg sig behöva stöd från specialister i arbetet med 

patienter (Crothers & Dorrian, 2011; Neville & Roan, 2014). Sjuksköterskor ansåg sig ha 

kunskaper om komplikationer vid substansbrukssyndrom men inte hur de skulle identifiera de 

som led av sjukdomen. Däremot hävdade sjuksköterskor inom psykiatrin att de var mer vana 

att identifiera vem som led av ett missbruk, och att de framförallt kunde urskilja svåra fall av 

alkoholberoende (Nehlin, Fredriksson, Grönbladh & Jansson, 2011). Sjuksköterskor ansåg att 

de hade tillräcklig klinisk kompetens men att en helhetssyn saknades (Peckover & Chidlaw, 

2007). Sjuksköterskors kunskap, attityder och vilja att arbeta med personer som hade 

alkoholproblem ökade med hjälp av utbildning, liksom tron på den egna förmågan att hjälpa 

dessa personer (Nehlin et al., 2011).  
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DISKUSSION 

Alkohol är ett globalt problem som ökar risken för insjuknandet i flertalet sjukdomar 

(Ramstedt, 2010), därmed kommer personer med substansbrukssyndrom i kontakt med många 

delar av hälso- och sjukvården (Folkhälsomyndigheten, 2015). Syftet med aktuell 

litteraturstudie var att utforska sjuksköterskors inställning till vårdandet av personer med 

substansbrukssyndrom utanför specialiserad beroendevård. En systematisk litteraturstudie 

med beskrivande design har använts som metod för att besvara syftet (Friberg, 2012). 

Resultatet visar på övervägande negativa inställningar till att vårda patienter med 

substansbrukssyndrom, men även positiva inställningar förekom (Neville & Roan, 2014; 

Groves et al., 2000). Brist på kunskap och utbildning utgör ett hinder för en god omvårdnad 

och ett bra bemötande av patienter med substansbrukssyndrom (Lock et al., 2002; Kelleher & 

Cotter, 2008).  

 

Resultatdiskussion 

Sjuksköterskor hade en positiv syn på alkoholkonsumtion när det intogs i måttlig mängd 

(Vargas & Luis, 2008). Vid förtäring av alkohol upplevs positiva effekter, exempelvis att den 

sociala interaktionen mellan människor förbättras (Nehlin et al., 2014; Aan Het Rot et al., 

2008). Sjuksköterskorna ställde sig däremot tveksamma till en överkonsumtion och kopplade 

detta till bristande självkontroll, samt ansåg att patienterna var ytterst ansvariga för sitt 

beroende och att det var upp till dem att ta sig ur det (Björkman et al., 2008). Anledningen till 

varför dessa patienter inte blev kvitt sitt beroende ansågs vara att viljan att sluta ofta saknades 

hos patienterna (Vargas & Louis, 2008). Tidigare forskning har visat att personer med 

substansbrukssyndrom upplever att alkoholkonsumtion inte går att kontrollera, och 

vårdpersonal upplevs ofta oförstående inför detta (Pauly et al., 2015). “Substansberoende” 

definieras som ett begär efter något som är så starkt att det inte går att kontrollera 

(Allgulander, 2010) vilket överensstämmer med patienternas reaktion. De kan kännas lika 

svårt att bryta ett beroende som att avsluta en relation med en närstående (Wiklund Gustin, 

2010). Sjuksköterskornas syn på personer med substanbukssyndrom var delad, det fanns de 

som ansåg att dessa patienter förtjänade bästa möjliga vård och att det var viktigt att vården 

inte påverkades av sjuksköterskornas egna tankar och känslor (Neville & Roan, 2014). I 

sjuksköterskas professionella roll ingår det att hålla tillbaka egna negativa attityder i mötet 

med patienten (Schmieding, 1993). Det ställs krav på sjuksköterskan att ha ett etiskt 

förhållningssätt för att kunna bedriva en god omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 
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2014). Sjuksköterskors ansåg att patienter med substansbrukssyndrom var oansvariga och såg 

på deras sjukdom som något skamligt (Vargas & Louis, 2008), vilket skulle kunna förklara 

patientens upplevelser av att inte bli tagna på allvar. I tidigare litteratur bekräftas 

sjuksköterskornas negativa inställningar till patienterna, då personerna med 

substansbrukssyndrom upplever känslor av misslyckande och skam i mötet med vårdpersonal. 

Rädslan för vilka reaktioner och behandling de kommer att få tar över vilket gör att de 

undviker att söka hjälp (Wiklund Gustin, 2010). Sjuksköterskorna uttryckte ett behov av 

striktare lagar gällande alkoholförsäljning för att motverka att beroendetillstånd utvecklas 

(Vargas & Louis, 2008 ). Alkoholkonsumtion beskrivs som ett ökat problem i samhället, 

vilket sjuksköterskor menar speglar den liberala alkoholpolitik som bedrivs i Sverige idag 

(Raninen et al., 2016). Det fanns tvivel och misstro att patienterna skulle kunna bli friska från 

sitt beroende (Vargas & Louis, 2008). Dessa inställningar minskade i sin tur viljan att 

behandla dem (Crothers & Dorrian, 2011), vilket skulle kunna förklara varför patienter känner 

sig åsidosatta och upplever att det inte får vård på samma villkor som andra (Morris et al., 

2012). 

 

Sjuksköterskor visade sig ha negativa inställningar till patienter med substansbrukssyndrom 

som bottnade i fördomar och moraliserande tankar (Peckover & Chidlaw, 2007). Vidare 

påpekade sjuksköterskorna att patienterna både var krävande, intoleranta och aggressiva 

(Neville & Roan, 2014). Patienter med substansbrukssyndrom upplever att de ofta blir 

nonchalant bemötta av vårdpersonal, att de blir dömda i förväg och snabbt får en etikett som 

missbrukare, därför känner de sig oftast utsatta och osäkra i vårdpersonalens närvaro (Pauly et 

al., 2015). Då sjuksköterskan har som uppgift att vara den som får till ett fungerande samspel 

mellan vårdgivare och vårdtagare (Orlando, 1990), kan det antas att synsättet som beskrivs 

ovan har en negativ inverkan på interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten. Orlando 

(1990) framhäver också att det är sjuksköterskan som väljer vilka tankar som ska få ta plats i 

mötet med patienten. Sjuksköterskan kan välja att ge plats för positiva tankar så inställningen 

till patienten blir så tillfredställande som möjligt. Sjuksköterskor hävdade att patienterna är 

manipulativa vilket gjorde dem svåra att lita på och detta ledde till både ilska och tvivel hos 

vårdgivarna (Chang & Yang, 2012; Neville & Roan, 2014). Riskerna med att ha ett dömande 

synsätt gentemot patienten är att det kan leda till svårigheter att bemästra de negativa 

känslorna i mötet och istället bidra till distansering från patienten (Townsend, 2014). 

Sjuksköterskorna var medvetna om att de arbetade annorlunda när patienten hade ett 

substansbrukssyndrom och att det medförde en sämre kvalitet på vården. Deras oro tog 
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överhand vilket ledde till att sjuksköterskor fokuserade mer på riskerna att arbeta med 

patienten än patientens faktiska behov. Sjuksköterskorna lade varken tid på omsorg eller god 

kommunikation i mötet med personer som har ett substansbrukssyndrom (Peckover & 

Chidlaw, 2007). Patienter uttrycker att bemötandet utgör en viktig grund för den fortsatta 

vården, därför är det av största vikt att det första mötet med vårdgivaren blir positivt (Tam et 

al., 2015). Det kan antas att bristande bemötande kan leda till negativa konsekvenser för både 

patient och sjuksköterska, då patienten inte får en fullvärdig vård och sjuksköterskan inte får 

möjlighet att bedriva en god omvårdnad. Sjuksköterskor inom beroendevården anser att 

sjuksköterskor inom somatisk vård är motvilliga att arbeta med personer som har 

substansbrukssyndrom och upplever att kvaliteten på vården på dessa avdelningar är sämre, 

samt att patienterna är de som får kämpa för att få adekvat vård (Lovi & Barr, 2009). I likhet 

med detta uppvisade sjuksköterskor som arbetade inom den somatiska vården negativa 

attityder i större utsträckning jämfört med sjuksköterskor som arbetade inom psykiatrisk vård 

(Björkman et al., 2008). 

 

Sjuksköterskorna uppfattade att säkerheten var hotad i kontakten med patienter med 

substansbrukssyndrom (Neville & Roan, 2014). De kände sig sårbara vilket ledde till en 

oförståelse för patienterna och deras utsatta situation (Peckover & Chidlaw, 2007). Vården 

ska ges på lika villkor, oavsett vem det gäller, med respekt för patientens integritet och 

autonomi och utformas med hänsyn för alla människors lika värde (SFS, 1982:763) och det är 

därför nödvändigt för sjuksköterskan att reflektera över omedvetna tankar och bli medveten 

om varför de uppstår. Det är enligt Orlando (1990) de omedvetna tankarna som kommer 

spegla det fortsatta bemötandet och omvårdnaden.  

 

Sjuksköterskorna uttryckte även att de både kände engagemang och empati samt att det var en 

berikande upplevelse att vårda dessa patienter (Groves et al., 2000), det är viktigt att 

sjuksköterskan har patienten i fokus och visar medkänsla genom att skapa ett gott klimat i 

rummet (Orlando, 1990; Schmieding, 1993). Sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att visa 

ett genuint intresse för patienten och se till sjukdomens helhet, både bakgrunden till problemet 

och hur det påverkade patienten (Neville & Roan, 2014). För personer med 

substansbrukssyndrom är relationen till alkohol komplex och de upplever både positiva och 

negativa effekter av substansen. För att kunna ge patienten en god vård ska sjuksköterskan 

alltid se till att ha ett personcentrerat förhållningssätt (Wiklund Gustin 2010). Sjuksköterskor 

ansåg att patienterna var trevliga att arbeta med och hade positiva attityder gentemot dem 
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(Crothers & Dorrian, 2011; Kelleher & Cotter, 2008). Det är sjuksköterskans skyldighet att 

skapa en bra kontakt med patienten för att god vård ska kunna uppnås (SFS, 1982:763). 

 

Sjuksköterskor kände svårigheter att hantera sina egna känslor vid samtal om 

alkoholkonsumtion, ofta kände de sig obekväma och förlägna när de tog upp ämnet med 

patienterna (Crothers & Dorrian, 2011). I sjuksköterskans roll ingår ett ansvar att kunna bortse 

från sina privata känslor gentemot patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Sjuksköterskor uppgav att kontakten med patienten blev konstlad och ytlig vid diskussionen 

om alkohol (Peckover & Chidlaw, 2007). Genom hinder som dessa kan det antas vara svårt 

för sjuksköterskorna att ge patienterna den vård de önskar. Sjuksköterskor som arbetar med 

patienter med demenssjukdom som är utåtagerande ser deras aggressivitet som en förståelig 

reaktion och ett sätt att uttrycka frustration (Egan et al., 2007). Sjuksköterskor som vårdade 

patienter med substansbrukssyndrom där ett aggressivt beteende uppvisades, beskriver inte 

samma förståelse för patienten. Många gånger ser inte sjuksköterskorna 

substansbrukssyndrom som en sjukdom och patienterna bemöts med frustration och ilska 

(Neville &Roan, 2014). Det kan antas att de som vårdar demenssjuka ser aggressivitet som en 

konsekvens av sjukdomen, medan de som vårdade patienter med substansbrukssyndrom 

förefaller koppla beteendena mer till patientens personlighetsdrag. Som sjuksköterska är det 

viktigt att bedriva en patientcentrerad vård för att kunna bidra till en god kommunikation med 

patienten (Stewart et al., 2000).  

 

Sjuksköterskor ansåg att alkohol var ett svårt ämne att samtala om eftersom det ofta gjorde 

patienten upprörd och ibland bidrog till både passivitet och likgiltighet hos patienten (Lock et 

al., 2002). Det finns en risk att patienten sluter sig i ett samtal om det är utformat likt ett 

förhör (Wiklund Gustin, 2010). I enighet med den etiska koden har sjuksköterskor en 

skyldighet att bemöta alla patienter på ett respektfullt sätt, något som kan antas bli svårt om de 

uttrycker misstro gentemot patienterna i dialogen om alkohol (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014). Sjuksköterskorna uttryckte en misstänksamhet gentemot sina patienter, de uppgav att 

personer med substansbrukssyndrom inte alltid var sanningsenliga beträffade sitt alkoholintag 

(Lock et al., 2002).  

 

Det är vanligt att somatiska problem och beroende hänger samman och patienter med 

substansbrukssyndrom därför kommer påträffas inom alla delar av sjukvården (Wiklund 

Gustin, 2010). Sjuksköterskor ansåg att de hade en bristande kunskap om alkohol och 
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substansbrukssyndrom och uttryckte ett behov av utbildning och träning som förberedelse 

inför mötet med dessa patienter (Neville & Roan, 2014; Lock et al., 2002; Kelleher & Cotter, 

2008). Sjuksköterskor förklarade att brist på utbildning ledde till negativa konsekvenser för 

patienterna genom att ämnet alkohol bortprioriterades och att rådgivningen till dem 

försämrades (Lock et al., 2002; Kelleher & Cotter, 2008). För att kunna uppfylla kraven enligt 

de etiska riktlinjerna ska sjuksköterskan exempelvis återställa hälsa samt lindra lidande 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014), något som kan anses svårt om sjuksköterskorna 

undviker och bortprioriterar ämnet alkohol. Fortsatt utbildning om substansbrukssyndrom 

hade god inverkan på sjuksköterskors attityder, det ökade deras självförtroende och deras vilja 

att samarbeta med personer som hade alkoholproblem (Chang & Yang, 2012; Nehlin et al., 

2011). Ett fungerade samarbete mellan vårdgivare och patient ligger till grund för att 

patienten ska känna sig delaktig i vården. Många gånger är det alliansen mellan dessa parter 

som gör att mål nås (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Metoddiskussion              

Litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO. Dessa ansågs 

lämpliga då de var inriktade på omvårdnad och psykiatri (Willman et al., 2011; Forsberg & 

Wengström, 2013).  Både sökord och MeSH-termer användes och de ord som användes mest 

frekvent var “Nurse/Nurses/Nursing”, “Attitude/Attitudes” och “Alcohol”. På grund av att 

flertalet artiklar inte fanns tillgängliga i full-text användes många olika sökord och 

kombinationer. Ett antal studier förföll relevanta vid läsning av abstract men var ej 

tillgängliga i full-text, något som kan ha påverkat studiens resultat. En styrka med studien var 

att sökningen var bred och täckande. Det är viktigt att använda olika källor vid 

litteratursökning och även att kombinera olika sökord för att sökningen ska omfatta så mycket 

litteratur som möjligt (Willman et al., 2011). En brist med sökförfarandet var att sökstrategin 

hade kunnat vara mer utvecklad och systematiserad för att inte missa något ord eller 

sökkombination. Kunskapen i databassökning var begränsad vilket även kan ha haft negativ 

inverkan på studien. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle ha abstract och vara skrivna 

på engelska. Abstract förenklade urvalet och dataprocessen, då det gav en bra överblick av 

artikeln. Begränsning av språk gjordes eftersom endast svenska och engelska behärskades, 

och de flesta vetenskapliga artiklar är skrivna på engelska (Friberg, 2012). Mycket tid lades 

vid översättning för att undvika feltolkningar och missförstånd. 
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Ingen begränsning avseende publiceringsår gjordes för att inkludera så mycket relevant 

material som möjligt. Detta kan dock ses som en svaghet i studien då vetenskapligt material är 

färskvara (Friberg, 2012). De artiklar som studien baserades på var alla från 2000-talet. Nio 

av artiklarna var under tio år gamla och endast tre var äldre. Möjligen kan inställning och syn 

på substansbrukssyndrom ha förändrats över tid, vilket gör att nyare forskning hade varit 

önskvärd. Vid sökningar i PubMed användes ”Sorted by relevance” då fokus på att hitta 

relevanta artiklar prioriterades framför publikationsdatum. De artiklar som berörde 

sjuksköterskor som arbetade inom specialiserad beroendevård exkluderades. Detta på grund 

av att dessa sjuksköterskor ansågs ha en annorlunda utgångspunkt då de hade stor kunskap 

och erfarenhet av arbeta med patienter som hade ett substansbrukssyndrom.  

  

Ett kriterium för inklusion i denna studie var att artiklarna skulle vara referentgranskade. Det 

sågs som en styrka i studien då forskare som är insatta i området har bedömt artikelns 

vetenskapliga kvalitet och rekommenderat publicering (Vetenskapsrådet, 2014). Alla artiklar 

som inkluderades i resultatet skulle vara godkända av en etisk kommittee eller ha ett etiskt 

resonemang, vilket ses som ett viktigt inklusionskriterium (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Studierna som har inkluderats kommer från olika delar av världen, vilket är en styrka då 

resultaten därmed representerar en större population och belyser problemet ur ett vidare 

perspektiv. Inga begränsningar gjordes avseende kvantitativa eller kvalitativa studier då det 

anses fördelaktigt att inkludera båda (Forsberg & Wengström, 2013). De två ansatserna anses 

komplettera varandra med sina olika utgångspunkter, perspektiv och synvinklar (Willman et 

al., 2011; Forsberg & Wengström, 2013). Valet att inkludera båda ansatserna bidrog till en 

ökad bredd i arbetet. De kvalitativa artiklarna beskrev upplevelsen mer ingående och 

resultatet hade möjligen fått ett större djup om endast kvalitativa artiklar inkluderats. 

 

Vid genomförandet av litteraturstudier finns det en risk att forskarna lägger större vikt vid det 

som stödjer den egna uppfattningen och bortser från andra åsikter (Forsberg & Wengström, 

2013). En medvetenhet fanns om den egna förförståelsen i genomförandet av denna studie, 

vilket medförde att författarna var uppmärksamma vid tolkning av resultatet. För att bedöma 

kvaliteten på artiklarna kvalitetsgranskades de med hjälp av Willman och medarbetares 

(2011) granskningsmallar. De kvalitativa och kvantitativa studierna granskades systematiskt 

var för sig (Willman et al., 2011). De artiklar som uppnådde medel eller hög kvalitet 

inkluderades och de som hade låg kvalitet valdes bort. En styrka med studien var att artiklarna 
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granskats noggrant och att det inte inkluderades någon studie som inte haft tillräckligt hög 

kvalitet, det bedömdes öka studiens trovärdighet. 

 

Slutsats 

I likhet med Orlandos teori där utgångspunkten är att sjuksköterskans handlande styrs av 

tankar och känslor, visade resultaten i denna studie att sjuksköterskornas förutfattade 

meningar påverkade omvårdnaden av patienten negativt. Orlando betonar vikten av ett 

fungerande samspel mellan patient och sjuksköterska, i denna studies resultat framkom att 

samspelet många gånger var bristfälligt. Detta påverkar både sjuksköterskor och patienter. 

Negativa upplevelser beskrevs i mötet med personer med substansbrukssyndrom, patienterna 

upplevdes som svåra att vårda, men positiva upplevelser förekommer också. Sjuksköterskor 

upplevde bristande kunskap om alkohol och substansbrukssyndrom. Detta kan utgöra ett 

hinder för en god omvårdnad och ett gott bemötande av patienter med substansbrukssyndrom. 

Att förbättra sjuksköterskors kunskaper om substansbrukssyndrom skulle därför kunna bidra 

till en bättre vårdupplevelse för både patient och sjuksköterska. 

 

 

 

 

 

 

 

  



21 
 

REFERENSER 

Aan Het Rot, M., Russell, J. J., Moskowitz, D. S., & Young, S. N. (2008). Alcohol in a Social 

Context: Findings From Event‐Contingent Recording Studies of Everyday Social Interactions. 

Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 32(3), 459-471. 

 

Allgulander, C. (2008). Introduktion till klinisk psykiatri. Lund: Studentlitteratur 

 

American Psychiatric Association. (2016). Substance Related and Addictive Disorders. 

Washington: American Psychiatric Association. Hämtad 3 april, 2016, från 

https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm 

 

Björkman, T., Angelman, T., & Jönsson, M. (2008). Attitudes towards people with mental 

illness: a cross‐sectional study among nursing staff in psychiatric and somatic care. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences, 22(2), 170-177. 

 

Chang, Y. P., & Yang, M. S. (2013). Nurses' Attitudes Toward Clients With Substance Use 

Problems. Perspectives in Psychiatric Care, 49(2), 94-102. 

 

Crothers, C. E., & Dorrian, J. (2011). Determinants of nurses' attitudes toward the care of 

patients with alcohol problems. ISRN Nursing, 2011. 

 

Egan, M. Y., Munroe, S., Hubert, C., Rossiter, T., Gauthier, A., Eisner, M., ... & Rodrigue, C. 

(2007). Caring for residents with dementia and aggressive behavior: Impact of life history 

knowledge. Journal of Gerontological Nursing, 33(2), 24-30. 

 

Folkhälsomyndigheten. (2015). Alkoholens skadeverkningar. Stockholm. Hämtad 4 april, 

2016, från 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/andts/alkohol/skadeverkningar/ 

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning (3. uppl.,). Stockholm: Natur och kultur. 

 

Friberg, F. (2012). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 119-120). Lund: Studentlitteratur. 

 

Groves, P., Pick, S., Davis, P., Cloudesley, R., Cooke, R., Forsythe, M., & Pilling, S. (2010). 

Routine alcohol screening and brief interventions in general hospital in-patient wards: 

Acceptability and barriers. Drugs: Education, Prevention and Policy, 17(1), 55-71. 

 

Kelleher, S., & Cotter, P. (2009). A descriptive study on emergency department doctors’ and 

nurses’ knowledge and attitudes concerning substance use and substance users. International 

Emergency Nursing, 17(1), 3-14. 

 

Lindman, R. (1982). Social and solitary drinking: effects on consumption and mood in male 

social drinkers. Physiology & Behavior, 28(6), 1093-1095. 

 

Lock, C. A., Kaner, E., Lamont, S., & Bond, S. (2002). A qualitative study of nurses' attitudes 

and practices regarding brief alcohol intervention in primary health care. Journal of Advanced 

Nursing, 39(4), 333-342. 

https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm
https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/andts/alkohol/skadeverkningar/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/andts/alkohol/skadeverkningar/


22 
 

 

Lovi, R. & Barr, J. (2009). Stigma reported by nurses related to those experiencing drug and 

alcohol dependency: A phenomenological Giorgi study. Contemporary Nurse, 33(2),166-178. 

 

McKeon, A., Frye, M. A., & Delanty, N. (2008). The alcohol withdrawal syndrome. Journal 

of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 79(8), 854-862. 

 

Morris, M., Seibold, C., & Webber, R. (2012). Drugs and having babies: An exploration of 

how a specialist clinic meets the needs of chemically dependent pregnant women. Midwifery, 

28(2), 163-172.        

 

Nehlin, C., Fredriksson, A., Grönbladh, L., & Jansson, L. (2011). Three hours of training 

improve psychiatric staff's self‐perceived knowledge and attitudes toward problem‐drinking 

patients. Drug and Alcohol Review, 31(4), 544-549. 

 

Nehlin, C., Nyberg, F., & Öster, C. (2014). The Patient’s Perspective on the Link Between 

ADHD and Substance Use A Qualitative Interview Study. Journal of Attention 

Disorders,19(4) 343-350. 

 

Neville, K., & Roan, N. (2014). Challenges in Nursing Practice: Nurses’ Perceptions in 

Caring for Hospitalized Medical-Surgical Patients With Substance Abuse/Dependence. 

Journal of Nursing Administration, 44(6), 339-346. 

 

Oates, J., Weston, W. W., & Jordan, J. (2000). The Impact of Patient-Centered Care on 

Outcomes. Fam Pract, 49, 796-804.     

 

Orlando, I.J. (1990). The dynamic nurse-patient relationship: Function, process, and 

principles. New York: National League for Nursing. 

 

Pauly, B. B., McCall, J., Browne, A. J., Parker, J., & Mollison, A. (2015). Toward cultural 

safety: nurse and patient perceptions of illicit substance use in a hospitalized setting. 

Advances in Nursing Science, 38(2), 121-135. 

 

Peckover, S., & Chidlaw, R. G. (2007). Too frightened to care? Accounts by district nurses 

working with clients who misuse substances. Health & Social Care in the Community, 15(3), 

238-245. 
 

Ramstedt  M. Change and stability? Trends in alcohol consumption, harms and policy: 

Sweden 1990–2010. Nord Stud Alcohol Drugs 2010;27:409-23.). 

http://www.nordicwelfare.org/PageFiles/4910/409_424_Ramsted.pdf 

 

Raninen, J., Härkönen, J., & Landberg, J. (2016). Long-term effects of changes in Swedish 

alcohol policy: can alcohol policies effective during adolescence impact consumption during 

adulthood?. Addiction. 
 

Ronzani, T. M., Higgins-Biddle, J., & Furtado, E. F. (2009). Stigmatization of alcohol and 

other drug users by primary care providers in Southeast Brazil. Social Science & Medicine, 

69(7), 1080-1084 

 

http://www.nordicwelfare.org/PageFiles/4910/409_424_Ramsted.pdf
http://www.nordicwelfare.org/PageFiles/4910/409_424_Ramsted.pdf


23 
 

Schmieding, N-J (1993). Ida Jean Orlando, A nursing process theory. Thousand Oaks: Sage 

Publications Inc. 

 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm. Socialdepartementet. Hämtad 4 april, 

2016, från https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/ 

 

Socialstyrelsen (2015). Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 

 
Beskrivning av studien, t.ex metodval………………………………………………...…………………………… 

 

Finns det ett tydligt syfte?                  Ja__ (1p)  Nej__(0p) 

 

 

Patientkarakteristika   Antal (1p) 

    Ålder (1p)  

                            Man/Kvinna (1p)  

                         

 

Är kontexten presenterad?                 Ja__(1p)         Nej__(0p) 

Etiskt resonemang?                   Ja__(1p)        Nej__(0p) 

 

Urval 

-Relevant?                     Ja__(1p) Nej__(0p)  Vet ej__(0p) 

-Strategiskt?                       Ja__(1p) Nej__(0p)  Vet ej__(0p) 

 

Metod för 

-Urvalsförfarande tydligt beskrivet?             Ja__(1p) Nej__(0p)  Vet ej__(0p) 

-Datainsamling tydligt beskriven?             Ja__(1p) Nej__(0p)  Vet ej__(0p) 

-Analys tydligt beskriven?  Ja__(1p) Nej__(0p)  Vet ej__(0p) 

 

Giltighet 

-Är resultatet logiskt, begripligt?             Ja__(1p) Nej__(0p)  Vet ej__(0p) 

-Råder datamättnad? (om tillämpligt)         Ja__(1p) Nej__(0p)  Vet ej__(0p) 

-Råder analysmättnind?                 Ja__(1p) Nej__(0p)  Vet ej__(0p) 

 

 

Kommunicerbarhet 

-Redovisas resultatet klart och tydligt?         Ja__(1p) Nej__(0p)  Vet ej__(0p) 

-Redovisas resultatet i förhållande till          Ja__(1p) Nej__(0p)  Vet ej__(0p) 

en teoretisk referensram?                 

Genereras teori?                       Ja__(1p) Nej__(0p)  Vet ej__(0p) 

 

 

 

Huvudfynd – Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

..…………………………………..…………………………………..…………………………………..………… 

 

 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Hög___ Medel___ Låg___ 

 

Kommentar 

..…………………………………..…………………………………..…………………………………..………… 

 

Granskare sign: ……………… & ……………… 
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Bilaga 2 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod 

 

Beskrivning av studien 

Forskningsmetod  RCT___ CCT___ 

                    multicenter, antal center……………….     

                       Kontrollgrupp/er…………………….... 

 

Patientkarakteristiska  Antal (1p) 

                       Ålder (1p) 

                       Man/Kvinna (1p) 

                     

Kriterier för inkludering/exkludering 

Adekvat inkludering/exklusion  Ja___(1p) Nej___(0p) 

 

Intervention…………………………………..…………………………………..………………………………… 

 

Vad avsåg studien att studera?…………..……………. 

 

Urvalsförfarandet beskrivet?             Ja___(1p) Nej___(0p) 

Representativt urval?                 Ja___(1p) Nej___(0p) 

Randomiseringsförfarandet beskrivet? Ja___(1p) Nej___(0p) Vet ej___(0p) 

Likvärdiga grupper vid start?  Ja___(1p) Nej___(0p) Vet ej___(0p) 

Analyserade i den grupp som de randomi- Ja___(1p) Nej___(0p) Vet ej___(0p) 

serades till? 

Blindning av patienter?  Ja___(1p) Nej___(0p) Vet ej___(0p) 

Blindning av vårdare?  Ja___(1p) Nej___(0p) Vet ej___(0p) 

Blindning av forskare?  Ja___(1p) Nej___(0p) Vet ej___(0p) 

 

Bortfall 
Bortfallsanalysen beskriven?  Ja___(1p) Nej___(0p) 

Bortfallsstorleken beskriven?  Ja___(1p) Nej___(0p) 

Adekvat statistisk metod?  Ja___(1p) Nej___(0p) 

Etiskt resonemang?  Ja___(1p) Nej___(0p) 

Hur tillförlitligt är resultatet?     

Är instrumenten valida?  Ja___(1p) Nej___(0p) 

Är instrumenten reliabla?  Ja___(1p) Nej___(0p) 

Är resultatet generaliserbart?  Ja___(1p) Nej___(0p) 

 

Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, statistisk signifikans, 

klinisk signifikans, powerberäkning)………………………………………………………………………………. 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 
Hög___ Medel___ Låg___ 

 

Kommentar 

..…………………………………..…………………………………..…………………………………..………… 

 

Granskare sign: ……………… & ……………… 
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Bilaga 3 

Artikelöversikt 

 

Författare 
År Land 

Syfte Design Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 
 

Björkman, 

Angelman & 

Jönsson. 

2008 Sverige 

Undersöka inställningen 

till psykisk sjukdom samt 

personer med psykisk 

sjukdom hos vårdpersonal 

inom somatisk och 

psykiatrisk vård. 

Tvärsnittstudie med 

bekvämlighetsurval. 

Frågeformulär med 

påståenden samt ja- 

och nejsvar. 

n=120 
(30) 

Studien visar på att 

de negativa 

inställningarna 

fördelades olika 

beroende på psykisk 

sjukdom. De mest 

negativa 

inställningarna 

gällande farlighet och 

oförutsägbarhet hade 

vårdpersonal om 

narkotikamissbruk, 

alkoholmissbruk och 

schizofreni.  

58 %- 

Medel 

Chang & 

Yang. 2012 

Taiwan 

Identifiering av faktorer 

som påverkar 

sjuksköterskor i deras 

attityder gentemot klienter 

med substansproblematik. 

Kvantitativ data 

från en tidigare 

longitud 

tvärsnittstudie med 

bekvämlighetsurval. 

Frågeformulär där 

attitydskala 

användes. 

n=489 
(111) 

Sjuksköterskorna 

hade genomgående 

en neutral - positiv 

attityd gentemot 

klienter med 

substansproblematik. 

Faktorer som kunde 

kopplas till positiva 

attiyder; 

arbetserfarenhet 

inom psykiatrisk 

vård, tidigare 

erfarenhet av att 

vårda detta klientel, 

vidareutbildning 

inom ämnet, samt de 

som haft närstående 

som lidit av 

substansproblematik. 

Information om 

återfall och 

tillvägagångssätt om 

detta inträffar kan 

stärka positiva 

attityder. 
 

58 %- 

Medel 

Crothers & 

Dorrian. 

2011 

Australien 

Sjuksköterskors attityder 

till alkoholproblematik 

samt åsikter om vården 

kring dessa patienter.  

Kohortstudie. 

Frågeformulär med 

påståenden samt ja- 

och nejsvar. 

n=49 
(150) 

Sjuksköterskorna en 

neutral till positiv 

attityd kring 

alkoholproblematik. 

Ålder, egna 

dryckesvanor samt 

föreställningar om 

63 %- 

Medel 
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alkoholism* är 

faktorer som 

påverkar 

inställningen till 

vårdandet av denna 

patientgrupp. 
 

Groves, 

Pick, Davis, 

Cloudesley, 

Cooke, 

Forsythe & 

Pilling. 2000 

UK 

Studien syftade till att 

undersöka sjuksköterskors 

inställning till 

implementerandet av en 

alkoholscreening inom 

slutenvården på ett 

sjukhus. Studien avsåg att 

undersöka både positiva 

och negativa effekter med 

alkoholscreeningen. 

Semi-strukturerade 

kvalitativa 

intervjuer. 

n=14 
(0) 

Sjuksköterskors 

inställningar och 

attityder till ett 

införande av 

alkoholscreening var 

generellt sett positivt. 

Alkoholscreeningens 

positiva aspekter; de 

fångade upp personer 

i ett riskbruk. 

Nackdel; alla 

personer screenades 

inte vilket gör att 

personer med ett 

riskbruk missas. 

82 % - 

Hög 

Kelleher & 

Cotter 2008 

Irland. 

Kunskaper och 

inställningar gällande 

substansproblematik och 

substansberoende personer 

på akutmottagningar hos 

sjuksköterskor och läkare. 

Kvantitativ studie 

med 

bekvämlighetsurval 

Frågeformulär med 

likert-skala för att 

mäta attityden 

användes. 

n=66 
(79) 

Deltagarnas 

kunskaper om 

substansproblematik 

är god, trots det fanns 

det brister i kunskap 

gällande 

åtgärdsstrategier. 

Deltagarna visade 

nästintill optimala 

inställningar i arbetet 

med 

beroendepatienter.  
 

57 %- 

Medel 

Kääriäinen, 

Sillanaukee, 

Poutanen & 

Seppä. 2000 

Finland     

Analysera skillnaderna i 

kunskaper, färdigheter och 

attityder gällande 

alkoholrelaterade problem 

mellan vårdpersonal inom 

primärvård, 

företagshälsovård och 

specialistvård.  

Kvantitativa 

formulär med 40 

strukturerade frågor 

med svarsalternativ. 

n=186 
(313) 

Alkoholkonsumtion 

diskuteras men 

färdigheterna kring 

motiverandet av 

patienterna behöver 

förbättras. Likaså 

behövs det mer 

utbildning och desto 

mer positiva 

attityderna inom 

samtliga instanser  

57 % - 

Medel 

Lock, Kaner, 

Lamont & 

Bond. 2002 

UK 

Undersöka inställningar 

och vanor som 

sjuksköterskor inom 

primärvården har gällande 

arbete med 

alkoholintervention. 

Kvalitativ studie 

med fördjupade 

semi-strukturerade 

intervjuer. 

Bekvämlighetsurval 

och subjektivt 

urval. 

n=24 
(4) 

Deltagarna ansåg att 

alkoholfrågor var ett 

av de svåraste 

ämnena att ta upp 

med patienter. De 

ansåg att de inte hade 

tillräckligt med 

kunskap gällande 

alkohol. 

88 %- 

Hög 
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Nehlin, 

Fredriksson, 

Grönbladh & 

Jansson. 

2011 Sverige 

Undersöka kunskaper och 

attityder hos 

sjuksköterskor och 

personer med icke-

medicinsk bakgrund, 

gentemot patienter med 

alkoholproblemsamt 

undersöka om tre timmars 

träning är tillräckligt för 

att förbättra kunskaperna 

och attityderna kring 

alkoholproblematiken. 

En skräddarsydd 

träningsmodell 

användes (2 h 

workshop, 1 h 

uppföljning). 

Därefter 

utvärderades 

kunskapen och 

attityden via 

frågeformulär med 

likert-skala. 

n=115 
(24) 

Tre timmars 

utbildning visade sig 

förbättra deltagarnas 

självupplevda 

kunskap och deras 

positiva inställningar 

till personer med 

alkoholproblem. 

Vårdpersonal med 

medicinsk utbildning 

uppskattade sin 

förmåga att hjälpa 

patienter med 

komplicerade 

problem högre efter 

utbildningen och de 

rankade sin 

arbetstillfredsställelse 

även högre efter 

utbildningen. 

47 % - 

Medel 

Neville & 

Roan. 2014 

USA 

Syftet var att få reda på 

sjuksköterskors 

uppfattningar att ta hand 

om inneliggande 

medicinsk-kirurgiska 

patienter med ett beroende 

eller missbruk. 
 

Kvalitativ studie 

med induktiv 

ansats. 

Bekvämlighetsurval 

n=24 
(0) 

Trots att 

sjuksköterskorna 

ansåg att det var en 

etisk skyldighet att 

utföra omvårdnaden, 

var inställningen att 

ta hand om dessa 

patienter negativ. 

Rädsla, osäkerhet 

och manipulation var 

genomgående 

känslor som 

beskrevs. 

Sjuksköterskorna 

beskrev ett behov av 

fortsatt utbildning 

inom ämnet. 

68 %- 

Medel 

Peckover & 

Chidlaw 

2007 UK. 

Målet var att utforska 

distriktssköterskors 

förståelser i sitt praktiska 

arbete med hänsyn till 

diskriminering och 

ojämlikhetsproblem.  

Kvalitativt 

tillvägagångssätt. 

Fördjupade semi-

strukturerade 

intervjuer.  

n=18 Bristen på erfarenhet 

och kunskap för att 

arbeta med 

substansberoende 

uttrycktes av 

distriktssköterskorna. 

De visade på en 

fördomsfull syn och 

stereotypa 

uppfattningar om 

denna grupp och 

beskrev 

missbrukarna som 

riskfyllda.  

59 % - 

Medel 

Ronzani,  

Higgins-

Biddle & 

Erikson 

Åsikterna hos personal 

inom primärvården 

angående alkohol och 

andra droger som kopplas 

Icke-kontrollerad 

explorativ studie 

med ett avsiktligt 

avgränsat urval.  

n=609  
(0) 
 

Återkommande 

åsikter om att 

alkohol- och 

drogberoende är de 

53 % - 

Medel 
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Furtado. 

2009 

Brasilien 

ihop med stigma, 

moraliserande och dåligt 

omdöme. 

svåraste klientelet att 

behandla. 

Alkoholism*, ses 

som en sjukdom som 

inte går att bli botad 

från och var det som 

personal hade mest 

fördomar om. 

Vargas & 

Louis. 2008 

Brasilien 

Föreställningar och 

attityder hos 

sjuksköterskor från tre 

olika vårdcentraler 

gällande alkohol, 

alkoholism och 

alkoholmissbrukare. 

Kvalitativ, 

deskriptiv metod 

med semi-

strukturerade 

intervjuer. 

n=10 
(0) 

Sjuksköterskor ser på 

alkoholism* som en 

sjukdom och där 

chanserna att bli frisk 

är minimal. 

Tillåtande gällande 

måttlig 

alkoholkonsumtion 

men har ändå 

negativa attityder när 

det kommer till 

alkoholism. Den 

egna konsumtionen 

påverkar hur 

bedömningen på 

intaget av alkohol, de 

som drack alkohol av 

sjuksköterskorna 

tenderade att vara 

mer toleranta. 

Bristande kunskap 

om alkohol och 

alkoholism. 

82 %- 

Hög 

                     
*Begrepp som används i artikeln motsvarande substansbrukssyndrom. 
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Bilaga 4 

Exempel på analysprocessen av kvalitativa studier 

 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subkatergori Kategori 

Positiva attityder till 

patienter med 

alkoholproblem beskrevs. 

(...) De kände sympati för 

patienter som hade 

alkoholrelaterade problem 

och uttryckte ett 

engagemang angående sin 

yrkesroll, oavsett patientens 

livsstil eller vanor. 

Positiva attityder till 

patienter med 

alkoholproblem var 

att de visade 

sympati och 

engagemang oavsett 

patientens livsstil. 

Positiva 

attityder. 
Positiva 

aspekter 
Sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

patienter med 

substansbrukssyndrom 

De flesta sjuksköterskorna 

kände glädje att arbeta med 

patienter som missbrukar 

alkohol. 

Glädje att arbeta 

med patienter som 

missbrukar alkohol. 

Positiva 

attityder. 
Positiva 

aspekter 
Sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

patienter med 

substansbrukssyndrom 

Tidigare upplevelser av 

omhändertagande av 

missbrukare visade på att 

aggression, rädsla, 

frustration och minskad 

motivation var några 

faktorer som bidrog till 

negativa attityder hos 

sjuksköterskor. 

Aggression, rädsla, 

frustration och 

minskad motivation 

bidrog till negativa 

attityder. 
 

Negativa 

attityder 
Negativa 

aspekter 

Sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

patienter med 

substansbrukssyndrom 

Det är bara för att det är 

väldigt jobbigt att arbeta 

med dom ibland (...) och 

bara tar upp så mycket av 

ens tid. 

Jobbigt och 

tidskrävande att 

arbeta med dom. 

Tidskrävande Negativa 

aspekter 
Sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

patienter med 

substansbrukssyndrom 

Det är som att de slösar 

med ens tid. Ibland är det 

riktigt irriterande, man 

försöker göra det bästa för 

dom och dom bara skriver 

ut sig själva, ibland kan de 

vara aggressiva mot 

personalen. 

Slösar med tid och 

är irriterande då de 

skriver ut sig själva. 

Ibland aggressiva 

mot personalen. 

Tidskrävande, 

Negativa 

attityder 

Negativa 

aspekter 
Sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

patienter med 

substansbrukssyndrom 
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Bilaga 5 

Exempel på analysprocessen av kvantitativa studier 

 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subkatergori Kategori 

Åldern på deltagarna 

visade ett samband med 

moraliskt fördömande av 

alkoholister. Ju högre 

ålder, desto mer 

fördömande. 

Ett samband mellan 

högre ålder och 

fördömande av 

alkoholister. 

Fördömande 

och ålder. 
Negativ syn Sjuksköterskors syn på 

substansbrukssyndrom 
 

Det noterades att 

sjuksköterskor var den 

grupp som uppvisade den 

högsta nivån av 

fördömande mot 

alkoholister. 

Sjuksköterskor var 

de som var mest 

fördömande mot 

alkoholister. 

Fördömande  
 

Negativ syn Sjuksköterskors syn på 

substansbrukssyndrom 
 

Upplever att det är svårt att 

ta hand om patienter med 

alkoholproblem oavsett 

ålder, kön och 

arbetslivserfarenhet hos 

sjuksköterskorna. 

Svårt att ta hand om 

patienter med 

alkoholproblem. 

Svårigheter. Negativa 

reaktioner 
Sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

patienter med 

substansbrukssyndrom 

Beteenden som uppvisas i 

samband med alkohol och 

annat substansanvändande 

var mest fördömt av 

personal inom 

primärvården . 

Mest fördömande av 

alkoholbeteenden var 

personal i 

primärvården. 

Fördömande. Negativ syn Sjuksköterskors syn på 

substansbrukssyndrom 
 

Personal inom 

primärvården upplevde att 

personer beroende av 

alkohol, marijuana och 

kokain var de patienter 

som var svårast att vårda. 

Personal inom 

primärvården 

upplevde svårt att 

vårda patienter med 

ett beroende. 

Svårigheter.  Negativa 

reaktioner 
Sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

patienter med 

substansbrukssyndrom 

Alkoholism ses som en 

obotlig sjukdom som aldrig 

går att tillfriskna från. 

Alkoholism ses som 

en obotlig sjukdom. 
Syn på 

alkoholism 
Negativ syn Sjuksköterskors syn på 

substansbrukssyndrom 
 

 

 

 


