
EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ 
 

VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD 
VID AKADEMIN FÖR VÅRD, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD 

2019:88 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upplevelsen i mötet med patienter med risk att utveckla 
substansberoende av opioider och bensodiazepiner 

 
En litteraturöversikt av sjuksköterskans perspektiv. 

 
 

 
 
 

Johanna Marberg 
Roxana Mizani 

 
 
 
 
 
 



 
Examensarbetets 
titel: 

Upplevelsen i mötet med patienter med risk att utveckla 
substansberoende av opioider och bensodiazepiner. En 
litteraturöversikt av sjuksköterskans perspektiv. 
 
 

Författare: Johanna Marberg och Roxana Mizani 
 

Huvudområde: Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad 
 

Nivå och poäng: Kandidatnivå, 15 högskolepoäng 
 

Utbildning: Sjuksköterskeutbildning, GSJUK17v 
 

Handledare:  Claes Wikström 
 

Examinator:  Johan Herlitz 
  
 
Sammanfattning    

Substansberoende orsakar mer och mer hälsorelaterade problem hos många individer. 
Sjuksköterskan bär ett ansvar över att minska utvecklingen av substansberoende samt 
lindra patienters lidande. Detta kan i sin tur orsaka ett dilemma för sjuksköterskan som 
vill lindra patientens smärta eller ångest men samtidigt inte orsaka ett beroende. Syftet 
med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser i mötet med patienter som  har 
ett substansberoende på grund av behandling med bensodiazepiner eller 
opioider. Litteraturöversikten baserades på 11 vetenskapliga artiklar av både kvalitativ- 
och kvantitativ design. Artiklarna hämtades ifrån databaserna Cinahl och PubMed. Två 
huvudteman identifierades utifrån valda artiklar: “Sjuksköterskans kompetensbrister” 
och “Problem i patientmötet” med tillhörande subteman: “Kunskapsbrist om drogerna”, 
“Kunskapsbrist om administreringssätt”, “Kunskapsbrist om beroendeproblematik”, 
“Känsla av otillräcklighet”, “Brist på tid”, “Rädsla för patienten” och “Brist på 
förtroende”. Utifrån studiens resultat drogs slutsatsen att olika brister i vårdandet 
påverkar sjuksköterskans upplevelser och attityder i mötet med patienterna som har risk 
för substansberoende av bensodiazepiner och opioider. 

Nyckelord: Substansberoende, sjuksköterska, upplevelser, förhållningssätt, opioider, 
bensodiazepiner 
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INLEDNING 
Sjuksköterskans huvudsakliga uppgift grundas på en hälsofrämjande omvårdnad, som 
bygger på en holistisk ansats. Med detta menar man att hen inriktar sig på att förstå 
personens livsvärld i relation till sin hälsa, sjukdom och lidande, istället för att bara 
fokusera på diagnoser (Svensk sjuksköterskeförening 2016). Inom hälso- och sjukvård 
kan användning av narkotiska preparat ske, dels för att lindra smärta och dels för att 
lindra ångest. Problemet som vi upptäckt, genom våra verksamhetsförlagda 
utbildningar, är att dessa typer av preparat som används för smärtlindring och 
ångestdämpande kan orsaka ett substansberoende.  

Sjuksköterskan bär ett ansvar för att minska utvecklingen av substansberoende, men 
även att skydda mot lidande hos dessa patienter.  Detta skapar problem när 
sjuksköterskan ska kunna förhålla sig till vad som är patientens viktigaste behov, då hen 
måste väga för- och nackdelar relaterat till patientens förutsättningar till god hälsa och 
välmående. Enligt Sandman och Kjellström (2018, ss. 34-35) vårdar man för att lindra 
lidandet, öka välbefinnandet utifrån att patientens självbestämmandet och integritet   är 
respekterad. 

Därför anser vi att det är viktigt som snart nyblivna sjuksköterskor att öka kunskapen 
om sjuksköterskans upplevelse av mötet med patienter som har smärtproblematik eller 
ångestproblematik. Här föreligger nämligen risk för att utveckla ett substansberoende 
inom de stora läkemedelsgrupperna bensodiazepiner samt opioider. 

 
BAKGRUND 

Substansberoende 

Wiklund Gustin (2014, s. 165) nämner att man enligt DSM-51 ställer diagnosen för 
substansberoende, om nyttjandet av en substans/läkemedel sker på ett sätt som inte är 
ändamålsenligt och som leder till ett lidande och som manifesteras på en fysisk och 
psykisk nivå. Det fysiska yttrar sig i form av symptom som indikerar abstinens och 
tolerans. Det psykiska beroendet handlar om hur personen förhåller sig till substansen 
och att personen kan riskera att förlora kontrollen över sitt förhållande.  

Krokmyrdal och Andenæs (2015) beskriver att substansberoende orsakar stora 
hälsorelaterade problem för många människor. Opioidberoende är en form av missbruk 
som utgör en stor utmaning inom hälso- och sjukvård runtom i världen. 
Uppskattningsvis missbrukas opioider av omkring 15-21 miljoner människor i världen. 

Enligt Stein et. al (2016) har användningen av bensodiazepiner tillsammans med 
opioidmissbruk ökat drastiskt den senaste tiden. Mellan åren 2000 till 2010 ökade 
beroendet av denna kombination med 570 % i USA. 

 
1 DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, är det mest utbredda systemet för att 
kunna kategorisera psykiatriska sjukdomar och tillstånd (Folkhälsomyndighet 2017). 
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Individer som missbrukar opioider har en tendens att oftare utveckla allvarliga 
bakteriella infektioner, skador och trauma samt smärtsamma tillstånd som kan kräva 
sjukhusinläggning. Vidare beskriver författarna att en oavbruten smärtkänsla orsakar ett 
lidande för individen och minskar livskvalitén hos dem (Krokmyrdal och Andenæs 
2015). För patienter med substansberoende är det därför vanligt att utveckla ett 
vårdlidande. Enligt Dahlberg och Segesten (2010, ss. 212-215) innebär vårdlidande när 
patienten inte känner sig sedd och hörd, vilket skapar en känsla av att inte vara värd ett 
vårdande. Vidare beskrivs vårdlidande (Arman 2015, ss. 43-44), som att det är ett 
lidande som är relaterat till situationer inom hälso- och sjukvården. Situationerna är 
beroende av närvaro eller frånvaro av god vård. Mötet med och bemötandet av patienten 
är av stor vikt. Detta betyder att om patientens upplevelse ignoreras så kan det leda till 
en känsla av maktlöshet som leder till en osäkerhet. Detta kan uppstå hos patienten när 
lidandet ökar istället för att det lindras. Då vårdgivaren har ett övertag genom sin 
kunskap, så kan detta orsaka att patienten känner sig liten och omyndig. 

Tolerans 

Tolerans innebär att individen vänjer sig vid ett visst intag av till exempel droger, 
alkohol eller tobak. Detta leder till att den psykiska och fysiska effekten upphör och att 
det behövs en större dos för att patienten skall uppleva samma effekt. Detta innebär ett 
mer eller mindre långvarigt bruk eller missbruk av en farmakologiskt aktiv substans. 
Tolerans manifesteras genom att en viss dos av ett läkemedel förlorar effekt eller att det 
krävs mer av läkemedlet för att få samma effekt. Tolerans ska inte förväxlas med 
beroende (Heilig 2016 s. 501).  

Utveckling av abstinens 

När individen avslutar ett intag av antingen narkotika, alkohol eller tobak så utvecklas 
abstinens i olika grad. Detta innebär att när det sker ett avbrott av tillförseln av 
substansen så leder detta till symtom som brukar skilja sig från de symptom som 
individen får av substansen. När inte samma närvaro av substansens föreligger såsom 
tidigare i kroppen så påverkar detta jämvikten, homeostasen, och detta leder till 
bristsymtom (Heilig 2016, s. 501).   

Läkemedelsboken (2019) beskriver att abstinensbesvären finns i tre former; den akuta, 
den protraherade och den betingade abstinensen. Den akuta abstinensen beskrivs vara 
kortvarig och skiljer sig åt mellan preparaten. Den kännetecknas oftast av ångest, oro, 
sömnlöshet samt kroppsliga symtom såsom hjärtklappning, blodtryckstagning, 
kräkningar, feber samt kramper. Den protraherade abstinensen varar i flera månader och 
kännetecknas av ett sänkt stämningsläge, apati samt trötthet. Patienter brukar oftast 
känna att de är utanför sitt normala tillstånd och att de inte mår väl. En grå och trist 
vardag upplevs hos dessa patienter och detta bidrar till att de söker sig till en ny 
“kemisk förhöjning av stämningsläget”. Denna abstinensfas kan övergå i nästa 
abstinensfas; den betingade abstinensfasen. Detta är en fas där upplevelser och 
beteenden påminner om dem som normalt ses under den först nämnda, akuta, 
abstinensfasen. Detta är förknippat med en slags ”inlärning” som utlöses av betingande 
stimuli, exempelvis vistelse i drogrelaterade miljöer. Under de protraherade och 
betingade abstinensfaserna upplevs ett intensivt drog sug hos patienter, även kallat för 
“craving”. 



 3 

Opioider 

Werner (2010, s. 100) beskriver att opioider är läkemedel vars effekter liknar kroppens 
egna neuropeptider2. Opioider har använts i flera tusen år för sina analgetiska 
egenskaper och har en central plats i smärtbehandling. Användningen av opioider sker 
främst vid akuta smärttillstånd samt vid cancerrelaterad smärta. Opioider delas in i 
svaga och starka och används beroende på olika intensiteter av smärta hos patienten.  
Ibland kan dock en “stark” opioid ha dålig effekt, t.ex. vid neuropatisk smärta, där en 
“svag” opioid har bättre effekt. Detta kan förklaras av att den har en annorlunda 
verkningsmekanism.  

Lindström och Norlén (2014, s. 153) beskriver att opioider utövar sin verkan främst via 
myreceptorn. Detta leder till en känsla av lugn och välbefinnande. Den smärtlindrande 
effekten uppstår genom att fortledningen av smärtimpulser på opioid receptorer i 
ryggmärgen till hjärnan hämmas. Lugnet och välbefinnandet uppstår på grund av att 
opioid receptorer i hjärnan blir stimulerade. De välkända effekter som uppstår enligt 
(Läkemedelsboken 2019) är smärtdämpning samt hämning av sekretion från tarm 
mukosa samt från flertalet exokrina körtlar. Men behandling med opioider kan även 
innebära hämning av andningen vilket kan leda till döden vid överdosering. 

Lindström och Norlén beskriver vidare (2014, s. 154) att biverkningar av opioider, 
liksom effekterna, uppstår via aktivering av myreceptorer, där den största nackdelen 
med opioider är utvecklingen av beroende och abstinens. 

Abstinens av opioider  

Abstinens uppstår vid utsättning av opioider då individen kan få olika följdsymtom. 
Symtom som uppstår påverkas av locus coeruleus 3funktion och aktivitet, vilket bl.a. 
innebär en ökad frisättning av noradrenalin vilket ger ett ökat sympatikuspåslag. Detta 
påverkar i sin tur vakenhet och sömnrytm. Det ger även en negativ påverkan på 
smärtreglering, uppmärksamhet, oro, ängslan och minnet. Impulskontrollen och 
flexibiliteten i individens beteende försämras (Norlén & Lidström 2014, s. 154). 

Vidare beskriver Läkemedelsboken (2019) att, enligt DSM-5, så präglas opioid 
abstinensen av en dysforisk sinnesstämning, illamående och kräkningar, muskelvärk, 
rinnande näsa, vidgade pupiller, gåshud, svettning, diarré, feber och sömnsvårigheter. 

Bensodiazepiner  

Enligt Norlén & Lidström (2014, ss. 138-139) så är bensodiazepiner den största 
preparatgruppen när det gäller hypnotika och sedativa. Låga doser ger sedation och 
högre doser ger sömn. Bensodiazepiner verkar genom att påverka signaler i hjärnan som 
förstärker transmittorn gabas 4hämmande effekter. De effekter man får av 

 
2 Neuropeptider är biologiskt aktiva polypeptider, dvs. kedjor av aminosyror, som bildas i 
nervsystemet samt i nervcellsliknande celler i t.ex. mag–tarmkanalen och bukspottkörteln (NE 2019) 
 
3 Locos coeruleus ligger i hjärnstammen och är ett noradrenergt alarmsystem (Medinsikt 2019) 
4 GABA är en hämmande neurotransmittor i det centrala nervsystemet (Medicinsk ordbok 2019) 
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bensodiazepiner är sedation, hypnos, en ångestdämpande känsla, avslappning av 
muskler och upplösande av kramper. 

Vidare beskriver Norlén och Lindström (2014, s. 140) att bensodiazepiners biverkningar 
yttrar sig som sedation, muskelsvaghet, yrsel, minnesluckor, hallucinationer och att 
paradoxala aggressiva reaktioner5 också kan förekomma. Äldre människor har en ökad 
känslighet och har lätt att drabbas av förvirringstillstånd vid användning av 
bensodiazepiner.  

Abstinens av bensodiazepiner 

Då bensodiazepiner används som sömnmedel, kan sömnmönstret påverkas så att REM-
sömnen blir kortare. När behandlingen upphör så kan detta orsaka det som kallas för 
“rebound insomnia” vilket innebär att REM-sömnen ökar igen med många 
uppvaknanden och drömmar, som kan ge en känsla av att ha sovit dåligt. Detta fenomen 
kan betraktas som ett abstinenssymtom (Norlén och Lindström 2014, s. 140). 

Vid utsättning av bensodiazepiner så kan individen också få olika följdsymtom såsom 
oro, ångest, obehag, overklighetskänsla och ökad nervositet (Norlén & Lidström 2014, 
s. 140). Somatiska symtom som kallsvettningar, magont, darrningar, hjärtklappning och 
abstinenskramper kan visa sig. Dessa symtom utvecklas några dagar efter intaget av 
läkemedlet sätts ut (Internetmedicin 2017).  

Individens upplevelse av att leva med beroende   

Wiklund & Gustin (2015, s. 172) beskriver att en individ som lever med ett beroende 
kan uppleva sig vara indragen i paradoxernas kamp. En kamp mellan skam och 
värdighet, det goda och onda. Det positiva ter sig form av att de känslomässiga 
upplevelserna får en annan kvalitet och där tankelivet och tankarnas riktning tar en 
riktning i form av ”här och nu”. Med detta menar Wiklund & Gustin (2015, s. 172) att 
människor generellt tänker på hur trevligt de har det i stunden, exempelvis under en fest 
när de dricker alkohol, istället för att tänka på vilken bakfylla de kan få dagen efter. 
Detta kan jämföras med de som har substansberoende i form av att de tänker på ruset, 
det vill säga de positiva effekterna som de får av substansen, istället för att tänka på de 
negativa konsekvenserna som kan uppstå i efterförloppet. 

De negativa konsekvenserna av beroendet börjar uppstå när det sker en ökning av 
tolerans för substansen. Det är då som beroendet och bruket orsakar negativa 
konsekvenser i psykiska och fysiska former. Wiklund & Gustin (2015, s. 172) beskriver 
detta som ett sjukdomslidande kopplat till bakfylla samt till abstinensbesvär. Beroendet 
yttrar sig även i form av rädsla för kroppsliga och drogrelaterade skador. Så småningom 
ökar känslan av skuld och skam då livssituationen blir komplicerad. Detta förklaras av 
att personen strävar efter att hitta sig själv och hitta en plats i ett socialt sammanhang. 
Skam uppstår då personen inte kan bryta den onda cirkeln som de har försatt sej i i och 
därmed ökar bördan som leder till en negativ spiral. Den negativa spiralen ökar 

 
5 Paradoxala reaktioner kan förklaras som rastlöshet, agitation, irritabilitet, aggressivitet, inbillningar, 
mardrömmar, raseriutbrott, psykoser, hallucinationer, opassande beteende och negativa beteendeeffekter 
(FASS 2019). 
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upplevelserna av hopplöshet och nedstämdhet vilket leder till en ökad konsumtion av 
droger för att slippa känna sig hopplös, svag och misslyckad. Detta kan tillslut leda till 
ett stort lidande som ruinerar personen på alla plan; själsligt, kroppsligt, andligt och 
socialt, vilket kan medföra en längtan efter döden. 

Sjuksköterskans ansvar och arbetsroll    

De fyra primära beståndsdelar som sjuksköterskan är skyldig att arbeta utifrån enligt 
International Council Of Nurses (ICN) är: “Att främja hälsa, förebygga sjukdom, 
återställa hälsa och att lindra lidande”. Detta innebär att sjuksköterskan är skyldig till att 
ge vård på lika villkor för alla och arbeta utifrån ett etiskt förhållningssätt. Det är viktigt 
att sjuksköterskan, oberoende av situation, skall kunna besluta om åtgärder som 
förbättrar, bevarar eller hjälper människor att återfinna hälsa och en god livskvalité i 
livets olika typer av skeden. Det är av stor vikt att sjuksköterskan har en god kännedom 
om läkemedel, kunskap om lagar och förordningar samt om olika sociala faktorer som 
påverkar patientens hälsa (Svenska sjuksköterskeförening 2017).  

Det ingår i sjuksköterskans ansvar att informera om läkemedel som ges, dess effekter 
och bieffekter. Det ingår även i deras ansvar att följa upp hur patienten påverkas av 
läkemedlet samt att förebygga eventuella biverkningar och substansmissbruk. Det är 
viktigt att som sjuksköterska ge behandlingsalternativ såsom andra användbara metoder 
förutom medicinering som kan utgöra ett komplement under behandlingen. Detta 
behövs för att sjuksköterskan skall kunna ge en god fortsatt vård, minimera risken för 
beroende och för att kunna leva upp till en hållbar utveckling (Bergh 2015, s. 432).  

 
PROBLEMFORMULERING 
Som sjuksköterska har man ett ansvar för att bemöta patientens alla olika behov för att 
lindra deras lidande. När ett läkemedel som klassas som narkotikapreparat ges för att 
lindra smärta eller ångest, men som samtidigt kan orsaka ett beroende, så uppstår ett 
dilemma för sjuksköterskan. Detta dilemma orsakar ett stort hinder för sjuksköterskan i 
sin roll vilket skapar problem även för patienten. Sjuksköterskan vill inte orsaka ett 
beroende vid läkemedelsbehandlingen men inte heller orsaka ett lidande för patienten. 
Både att ge och att inte ge beroendeframkallande läkemedel kan alltså orsaka ett 
vårdlidande hos patienten. Det finns en del tidigare studier som berör området. Men det 
saknas översiktsartiklar. Detta ger en anledning till att sammanställa forskning om 
sjuksköterskors upplevelser i mötet med patienter som har risk att utveckla ett 
substansberoende. 

 
SYFTE 
Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser i mötet med patienter 
som har ett substansberoende på grund av behandling med bensodiazepiner eller 
opioider.  
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METOD 

Metodbeskrivning 
Metoden som användes i denna studie är en litteraturöversikt, för att sammanställa 
tidigare forskning för att öka kunskapsläget. Friberg (2017, s. 141) beskriver vikten av 
att bilda sig en uppfattning av vad som tidigare har studerats genom befintlig forskning. 
Vidare beskriver Friberg (2017, s. 142) att en litteraturöversikt kan ha olika syften och 
att det handlar om att söka relevanta data och analysera artiklar i vetenskapliga 
tidskrifter i förhållande till ett formulerat syfte och därefter diskutera tillvägagångssätt 
och resultat. I litteraturöversikten görs inga begränsningar vad gäller val av kvantitativa 
eller kvalitativa artiklar, utan båda kan användas.  
 
I denna studie har totalt 11 artiklar med kvantitativ eller kvalitativ ansats undersökts och 
analyserats inom det aktuella området. Valet av både kvalitativa samt kvantitativa 
artiklar gjordes för att på så sätt kunna få en bredare förståelse. Då kvalitativa ansatser 
beskriver deltagarnas subjektiva upplevelser medans kvantitativa ansatser beskriver 
deltagarnas mera generella och objektiva upplevelser (Olsson & Sörensen 2011, ss. 18-
19). Mot denna bakgrund   ansåg vi att det är bra att inkludera såväl kvalitativa som 
kvantitativa aspekter för att på så sätt kunna sammanfläta dessa undersökningar till ett 
övergripande resultat. Totalt valdes fem kvalitativa artiklar, fem kvantitativa artiklar och 
en artikel där såväl kvalitativ som kvantitativ metod kommit till användning. 
 

Datainsamling och urval 
Datainsamlingen i studien påbörjades genom en inledande informationssökning. Detta 
gjordes för att få en översikt av tidigare genomförda studier och identifiera relevanta 
artiklar inom det aktuella problemområdet. Informationssökningen genomfördes med 
Östlundhs (2017, ss. 60-77) strategier som grund. Insamling av artiklar genomfördes 
genom sökning i de akademiska databaserna Cinahl och PubMed, då studier som 
publiceras där har inriktning mot vårdvetenskap. 
 
Sökorden användes utifrån det tillämpade syftet och användes i kombination med hjälp 
av sök-operatorn AND för att kunna få en mer specifik sökning för det aktuella 
forskningsområdet. Artiklar och antal träffar i de olika databaserna i resultatet 
avgränsades genom inklusions- och exklusionskriterier. Inklusionskriterierna innebar att 
det skulle vara vetenskapliga artiklar som var skrivna på antingen engelska eller 
svenska. Ett exklusionskriterium var att artiklar som var äldre än 10 år uteslöts. 
 
I en separat bilaga (bilaga 1) beskrivs en mer detaljerad sökmatris som innehåller 
tillvägagångssätt, där bland annat sökorden och antal sökträffar presenteras. I bilaga 2 
finns en mer ingående analys över artiklar som valts. 
  

Dataanalys 
Enligt Friberg (2017, ss. 148-150) bearbetas artiklarna i litteraturöversikten genom ett 
antal analyssteg. Till att börja med läses artiklarnas textinnehåll och viktiga detaljer 
dokumenteras noggrant i en översiktstabell. Detta innebär att olika meningsbärande 
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begrepp identifieras för att sedan kunna jämföras och på så sätt kan olika kategorier 
skapas vilket leder till en sammanställning.  
 
Som start söktes artiklar med hjälp av sökord. Därefter lästes 11 artiklar för att kunna 
forma en helhetsbild. För att skapa en helhetsbild över artiklarnas innehåll, lästes 
artiklarna flera gånger. Detta gjordes för att vi skulle kunna fånga det som var relevant 
av innehållet och vi gjorde också anteckningar under processen, där vi i anteckningarna 
skrev ner meningsbärande begrepp samt en sammanställning av vad vi fått fram av 
resultatet. Under denna process valde vi ut det innehåll som vi ansåg hade en koppling 
till syftet, som var ”sjuksköterskans upplevelser i mötet med patienter som har tendens 
att utveckla substansberoende av opioider och bensodiazepiner”. Genom detta arbetssätt 
kunde vi göra en strukturerad presentation av varje vald artikel, för att få en översikt 
över det underlag som vi valt ut och för att kunna påvisa det som vi ansåg var mest 
relevant i den enskilda studien. Därefter jämfördes de olika studierna och då kunde vi se 
vissa likheter och skillnader som vi redovisade i resultatet. Resultatet beskrevs i två 
huvudteman med olika subteman. De huvudteman som identifierades var 
“Sjuksköterskans kompetensbrister” och “Problem i patientmötet”. Detta presenteras 
genom en översikt av en analys som framförs i resultatet i figur 1 nedan.  
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RESULTAT 
Studiens resultat är baserat på 11 artiklar. Artiklarna i resultatet är publicerade mellan 
åren 2009-2019 och i vår studie använde vi oss av både kvantitativa och kvalitativa 
metoder (Se bilaga 1 samt 2). Artiklarna hämtades från länderna Taiwan, USA, 
Australien, Norge, Sverige, England och Irland för att få ett mer globalt perspektiv.  
  
Dataanalysen resulterades i två huvudteman “Sjuksköterskans kompetensbrister” och 
“Problem i patientmötet” som redovisas ihop med tillhörande subteman. 

Figur 1. Resultat i form av teman och subteman. 
 

Sjuksköterskans 
kompetensbrister 

Problem i patientmötet 

Teman Subteman 

Kunskapsbrist om 
administreringssätt 

Kunskapsbrist om 
beroendeproblematik 

Rädsla för patienten 

Brist på förtroende 

Känsla av 
otillräcklighet 

Kunskapsbrist om 
drogerna 

Brist på tid 



 9 

 
Sjuksköterskans kompetensbrister 
 
Huvudtemat “Sjuksköterskans kompetensbrister” ihop med sina tre subteman: 
“kunskapsbrist om drogerna”, “kunskapsbrist om administreringssätt” och 
“kunskapsbrist om beroendeproblematik” lyfter fram sjuksköterskans ansvar i relation 
till sin profession. Det innebär att vi beskriver hur deras kunskap om hantering av 
narkotika, samt hur kunskap om droger och beroendeproblematik påverkar deras sätt att 
arbeta.  
 

Kunskapsbrist om drogerna 
Generellt visade det sig utifrån majoriteten av studierna att det fanns en otillräcklig 
kunskap hos sjuksköterskorna inom smärtbehandling och substansproblematik, vilket 
orsakade en brist i deras kompetens (Krokmyrdal & Andenaes 2015; Marie 2016; 
Costello & Thompson 2015; Neville & Roan 2014; Kelleher & Cotter 2009). En av 
artiklarna lyfte att arbetsplatsen och kollegorna var den bidragande faktorn till deras 
kompetens (Krokmyrdal & Andenaes 2015). 
 

Kunskapsbrist om administreringssätt 
Generellt visade det sig att sjuksköterskorna kände rädsla för att övermedicinera 
patienterna och att detta eventuellt kunde orsaka ett nytt missbruk (Krokmyrdal & 
Andenæs 2015; Marie 2016; Morgan 2014). 
 
Vidare uttryckte sjuksköterskor att de kände osäkerhet kring utvärderingen av orsaker 
till smärta och smärtans intensitet hos patienten. De upplevde en brist i sin kunskap 
kring smärtproblematik generellt, vilket både innefattade hantering, administrering och 
allmän kunskap om smärtlindrande läkemedel (Krokmyrdal & Andenaes 2015; Marie 
2016; Costello & Thompson 2015; Neville & Roan 2014). Utifrån en av artiklarna 
(Morgan, 2014) kände många sjuksköterskor en fruktan för att mista sin legitimation på 
grund av sin okunskap i administrering av narkotika.  
 

Kunskapsbrist om beroendeproblematik 
Majoriteten av studierna visade att sjuksköterskor som arbetat flera år med patienter 
med smärt- och beroendeproblematik, hade en mer positiv och professionell inställning 
jämfört med sina mer oerfarna kollegor (Morley et al. 2015; Marie 2016; Chang & 
Yang 2013; Krokmyrdal & Andenaes 2015; Ford 2011). Vikten av utbildning och 
stöttning från kollegor hade en stor påverkan på sjuksköterskornas känsla av kompetens 
inom beroendeproblematik. Detta förklarades av att sjuksköterskorna då kände sig mer 
säkra i mötet med patienterna (Russell et al. 2017; Chang & Yang 2013).  
 
Utifrån tre av artiklarna visade det sig att sjuksköterskor hade en mer negativ inställning 
i mötet med de patienter som hade problematik med substansberoende (Morgan, 2014, 
Neville & Roan 2014; Kelleher & Cotter 2009). De sjuksköterskor som hade fått 
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utbildning relaterat till droganvändning, arbetat på psykiatrisk enhet eller hade 
erfarenhet av att arbeta med patienter med substansberoende, hade en mer positiv attityd 
än deras kollegor (Chang & Yang 2013). En av artiklarna (Neville & Roan 2014) 
beskriver att sjuksköterskorna kände en brist på kunskap om patienter med 
beroendeproblematik, och lyfte därför behovet av utbildning. 
 
Problem i patientmötet 
Huvudtemat “Problem i patientmötet” tillsammans med sina subteman: “Känsla av 
otillräcklighet”, “Rädsla för patienten”, “Brist på förtroende” och ”Brist på tid” belyser 
sjuksköterskans upplevelse i mötet med patienten. Här belyses hur deras förhållningssätt 
påverkades i mötet av patienter som hade beroendeproblematik eller som hade en 
tendens att utveckla ett substansberoende. 
 

Känsla av otillräcklighet 
Enligt två studier beskrivs det att sjuksköterskorna kände frustration och ångest kring 
patienter med substansberoende vilket utvecklade sig till en känsla av otillräcklighet och 
osäkerhet. Detta på grund av att sjuksköterskorna kände att patienter med 
substansberoende var besvärliga, vilket gjorde att de hade svårt att möta deras behov 
(Lundahl et al. 2014; Ford 2011).  
 
Vidare beskrivs att den negativa inställningen som skapades hos sjuksköterskorna, 
medförde att de undvek patienterna och spenderade kortare tid inne på rummet. Detta i 
sin tur gjorde att förståelsen för patienterna minskade (Ford, 2011). Trots de negativa 
uppfattningarna som sjuksköterskorna hade om dessa patienter, var målet för dem att 
förbli professionella och hålla sig till sin etiska vårdplikt. Dock uttrycktes en frustration 
kring patienterna då patienterna var återkommande till avdelningen. Detta skapade en 
känsla av att deras ansträngning och tid i deras vård var otillräcklig (Neville & Roan 
2014; Kelleher & Cotter 2009). 
 

Brist på tid 
 
Överlag kände sjuksköterskorna att patienter med beroendeproblematik var 
tidskrävande. Detta orsakade att sjuksköterskor i vissa fall kände att de behövde gå ifrån 
avdelningen för att kunna återhämta sig (Morley et al. 2015; Morgan 2014; Ford 2011). 
De beskrev att patienterna sökte uppmärksamhet genom att ringa på klockan för ofta. 
Vidare beskrevs att patienter dessutom inte var tillmötesgående till vården som erbjöds, 
vilket skapade en frustration hos sjuksköterskorna som kände att de inte kunde ge bästa 
möjliga omvårdnad till andra patienter som var inneliggande (Morley et al. 2015; 
Morgan 2014; Ford 2011; Kelleher & Cotter 2009; Neville & Roan 2014).  
 

Rädsla för patienten 
Generellt visade det sig att sjuksköterskorna kände sig hotade och obekväma i 
situationer där patienten led av substansberoende, då det medförde problematik och 
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frustration hos patienten. Detta visade sig i form av att patienter blev hotfulla och 
aggressiva, vilket skapade en känsla av att sjuksköterskor utsattes för risk. Detta 
medförde i sin tur även ett dilemma hos sjuksköterskorna som inte kunde lindra 
patienternas lidande efter deras behov.  Detta medförde en belastning på avdelningarna 
och skapade stress hos sjuksköterskan (Morley et al. 2015; Morgan 2014; Ford 2011; 
Neville & Roan 2014). 
 
Enligt två av artiklarna innebar våld från patienter ett hinder för sjuksköterskor i sitt 
omvårdnadsarbete. Detta hinder förklarades av rädsla för den egna säkerheten vilket 
också färgade deras åsikter om patienterna, på grund av hotet (Ford 2011; Neville & 
Roan 2014).  
 

Brist på förtroende 
Fler än hälften av sjuksköterskorna uppgav att de inte litade på informationen om 
smärtupplevelsen som beskrevs av patienter som tidigare varit missbrukare av opioider 
(Krokmyrdal och Andenæs 2015). Sjuksköterskor som hade erfarenhet av patienter med 
kronisk smärta eller som upplevde att patienten hade en uppenbar orsak till smärta, 
såsom efter operation eller trauma, hade en större förståelse för patientens behov av 
smärtlindring (Ford 2010).  
 
Vidare uttrycktes enligt Ford (2010) och Neville & Roan (2014) att sjuksköterskorna 
upplevde patienter med substansberoende som manipulativa och aggressiva. Detta i sin 
tur ledde till att kommunikationen brast mellan patient och sjuksköterska. Det orsakade 
i sin tur att ”alliansen” mellan dem förföll, vilket innebar konflikter, problem och brist 
på förtroende mellan parterna.  
Brister i förtroende anses enligt en av artiklarna (Neville & Roan 2014) bero på 
sjuksköterskornas upplevelser av manipulativa tendenser hos patienterna. 
Sjuksköterskorna upplevde då att de ofta behövde vara på sin vakt och att dessa 
patienter krävde extra övervakning. 
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Den design vi valt att använda oss av är en litteraturöversikt, eftersom vi ansåg att en 
litteraturöversikt är mest relevant för den frågeställning som vi valt att belysa. Det 
forskningsområdet som vi har valt har redan genomgått många empiriska studier. Detta 
resulterade i att vi ansåg att en litteraturöversikt var mer lämplig för att sammanställa 
den befintliga forskningen. Vi kunde använt oss av en intervjustudie som design, men   
tidsramen för en sådan studie var inte realistisk och detta gjorde att vi valde en 
litteraturöversikt. 
 
Området berör dilemmat för sjuksköterskorna om deras upplevelser och förhållningssätt 
kring patienter som har tendens utveckla ett substansberoende genom intag av 
bensodiazepiner eller opioider. Under våra verksamhetsförlagda utbildningar som 
sjuksköterskestudenter har vi stött på olika patientfall då en viss problematik uppstår för 
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sjuksköterskan som vill lindra patientens lidande, samtidigt som hen inte vill främja 
narkotikaanvändningen. Vi har misstankar om att det finns en kunskapsbrist i hur 
sjuksköterskan skall administrera narkotikapreparat men också en brist i kunskap om 
droger och även i förhållningssättet till patienter med beroendeproblematik. Vi 
misstänker även att det brister i mötet med patienter som har problematik med 
substansberoende och att detta speglar sjuksköterskans attityder och arbetssätt. Utifrån 
detta ansåg vi att vår studie borde vara intressant och relevant, eftersom vi tycker att det 
är viktigt att forma sjuksköterskans perspektiv i detta dilemma. 
 
Vi har använt 11 artiklar som representerar både kvalitativ och kvantitativ forskning. Vi 
bedömde det som väsentligt att båda perspektiven var representerade. Genom de 
kvalitativa studierna får vi som författaren en ökad förståelse för sjuksköterskans 
upplevelser och detta kan ge en mer personlig bild. Kvalitativa studier besvarar 
frågeställningar som belyses genom en intervju. Detta leder till att sjuksköterskan får 
möjlighet att vara öppen och ges utrymme att uttrycka sig om sina upplevelser. Vi har 
använt kvalitativa studier för det gav en tydlig bild av sjuksköterskans dilemma och gav 
relevanta svar på studiens frågeställning. Kvantitativa studier ger en mer omfattande 
bild. Då kan man använda olika frågeformulär där det finns förbestämda svar och där 
deltagarna i forskningen ska uppskatta rimligheten av olika påståenden t.ex. högst 
rimligt eller inte alls rimligt. Genom att sedan använda sig av dessa svar i ett diagram 
eller i en tabell så ges en bild av deltagarna synsätt på den aktuella frågan. När vi 
använder oss av både kvalitativa och kvantitativa studier så besvaras frågeställningen i 
ett bredare vetenskapsteoretiskt perspektiv.  
 
När vi författare utför studien ingår ett etisk övervägande om valet av tillvägagångssätt 
och som på så vis motiverar valet av metod. Det är också viktigt att bringa klarhet i 
huruvida de studier som inkluderats i vår litteraturöversikt följer etablerade etiska 
riktlinjer. Eftersom 9 av de 11 artiklarna hade ett dokumenterat godkännande från lokal 
etikprövningsnämnd så förefaller så vara fallet i det stora flertalet av artiklar som har 
granskats.     
 
När vi söker information har vi använt oss av databasen Cinahl och PubMed. För att 
stärka trovärdigheten i vår studie använde vi oss av artiklar som var peer-reviewed. Vi 
granskade artiklarna manuellt och valde relevant forskning i syftet till vår 
sammanställning. Problemformuleringen har påverkats av antal träffar som vi fått vid 
datainsamlingen och det har gjort att vi fått utveckla problemformuleringen under 
arbetets gång. Detta innebär att vi fick ändra och formulera om vår problemformulering 
just för att antal träffar i sökandet var färre än förväntat. Detta gjorde att vi fick 
formulera om syftet  för att få ett resultat som följer den röda tråden.  
 
För att få en avgränsning har vi inte använt oss av artiklar som är publicerade mer än tio 
år tillbaka samt krävt att de skall vara  peer reviewed. Detta kan dock påverka resultatet 
och  vi kan ha gått miste om viktig vetenskaplig forskning som gjorts tidigare. Vissa 
artiklar som inte hade fullständig text, valdes bort vilket också kan ha resulterat i att 
viktig information har uteblivit. Genom detta kan vi se en svaghet i vår studie. Utifrån 
syftet har vi format teman och subteman som ramar in de olika meningsbärande 
begreppen i resultatet. Studien inkluderar vetenskapliga artiklar från samtliga 
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världsdelar utom Afrika och artiklarna är skrivna på engelska. Vi tror därför att 
resultatet i vår studie är representativt i ett globalt perspektiv. 
       

Resultatdiskussion  
Resultatet beskriver på olika sätt sjuksköterskans upplevelse i mötet med patienter som 
har risk att utveckla ett substansberoende genom intag av bensodiazepiner eller 
opioider. Faktorer som har med sjuksköterskans kompetens att göra är knutna till deras 
upplevelse i mötet med patienterna. Detta i sin tur påverkar sjuksköterskans 
förhållningssätt i mötet med patienterna som, om kompetensen brister, mynnar ut i 
problem på olika sätt. 
 

Sjuksköterskans kompetens 
Utifrån vår litteraturöversikt, visade flertalet av artiklarna att det som bidrog till 
sjuksköterskornas kunskap var deras erfarenhet av beroendeproblematik och 
smärtproblematik. Stöd från kollegorna var också en bidragande faktor. Dock påvisade 
flera artiklar att många sjuksköterskor kände en brist i sin kunskap och därmed i mötet 
med patienter som har beroendeproblematik generellt.  McCance & McCormack (2013) 
belyser hur viktigt det är att sjuksköterskan ska ha kompetensen för att kunna fatta rätt 
beslut i vårdandet av patienter. Enligt en av artiklarna i resultatet (Neville & Roan 2014) 
lyfte sjuksköterskorna behovet av utbildning i hantering av patienter med 
substansberoende. Detta belyses även av (Monks et. al 2012) som hävdade att 
sjuksköterskors professionella förståelse av de kliniska symtom som uppstår hos 
patienter med missbruk, blev begränsat av kunskapsbrist. 
 
Svensk sjuksköterskeförening (2017) påpekar vikten av sjuksköterskans kompetens 
inom specifika områden. På så sätt kan hen tillmötesgå de komplexa vårdbehov som 
uppstår på ett professionellt sätt. Det innebär att sjuksköterskan ska kunna förhindra 
eventuella vårdskador, men även kunna hantera läkemedel på ett säkert sätt genom att 
ha kunskap om läkemedlets effekter, interaktioner samt biverkningar. Det som framkom 
i vår studie, var att många sjuksköterskor kände en stark rädsla och oro för 
läkemedelsbehandling. Oron tog sig i uttryck i upplevelser av att kanske inte medicinera 
tillräckligt eller övermedicinera eller att orsaka ett beroende hos patienterna. Detta gör 
att sjuksköterskorna får fatta svåra beslut om vad som är mest relevant i situationen och 
detta utvecklar en känsla av otillräcklighet samt maktlöshet. Detta sker samtidigt som 
sjuksköterskan känner en bristfällig kunskap om droger, hantering av preparat och 
förhållningssätt till substansberoende patienter. Den höga arbetsbelastningen på 
avdelningar och den tidspress som råder gör att sjuksköterskans professionalitet 
minskas genom förlorad kontroll över arbetsuppgifter och detta i sin tur försämrar 
vårdkvaliteten. 
 

Problem i patientmötet 
Flertalet artiklar påvisade hur sjuksköterskors brist på förtroende gentemot patienterna 
skapade negativa fördomar samt attityder till dem. Detta i sin tur skapade känslor av 
frustration samt otillräcklighet hos sjuksköterskorna som kände att de inte kunde hjälpa 
patienterna på de sätt som de önskade. Monks et. al (2012) beskriver att en brist i 
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förtroendet ökar distansen mellan patienten och sjuksköterskan och menar att 
utgångspunkten för ett fungerande samspel är att det finns ett förtroende. Enligt (Ozaras 
och Abaan 2016) definieras tillit som en tro på varandra utan misstanke, tvekan eller 
rädsla. Vidare menar (Ozaras och Abaan 2016) att tillit har en viktig roll i vårdandet 
eftersom patientens behov inte kan mötas på ett tillfredsställande sätt utan tillit. Det 
framkommer i vår studie att känslan av  otillräcklighet skapar negativa attityder som gör 
att alliansen mellan sjuksköterskan och patienten försämras. Ur ett etiskt perspektiv så 
påverkar detta den holistiska synen hos sjuksköterskan, vilket leder till ett minskat 
välbefinnande hos patienten. Det blir en upplevelse av otillräcklighet för sjuksköterskan 
som ständigt försöker hitta sätt för att vårda patienten utifrån gällande riktlinjer  genom 
att göra rätt prioriteringar. 
 
I flertalet artiklar lyfts problematiken av att sjuksköterskorna kände sig hotade och 
obekväma i många situationer där patienten led av sin beroendeproblematik och 
därigenom kunde bli hotfulla och våldsamma. Detta medförde att sjuksköterskorna 
upplevde rädsla och detta skapade en stress för att de inte kände att de kunde lindra 
patienternas lidande. Detta lyfts främst i två artiklar (Ford 2011; Neville & Roan 2014) 
som beskrev att våld från patienterna orsakade ett hinder hos sjuksköterskor i deras 
omvårdnadsarbete på grund av rädsla för sin egen säkerhet. Enligt (Monks et. al 2012) 
beskrivs att ett undvikande beteende uppstår hos sjuksköterskor när de upplever rädsla. 
De menar att genom ökad kunskap kan rädslan minskas, vilket kan leda till ett förbättrat 
bemötande för att kunna hjälpa patienter ur deras lidande. I vår studie förstår vi det som 
att när alliansen upphör leder det till att tilliten och förtroendet för sjuksköterskan 
minskar. Detta gör att patienter med  substansberoende problematik kan agera 
manipulativt och aggressivt. Detta i sin tur skapar en rädsla hos sjuksköterskor som inte 
har en erfarnhet av patienter med substansberoende och detta ger en osund 
arbetsbelastning. 

 

Hållbar utveckling 
Enligt (Regeringskansliet, 2016) har man som agenda att sträva efter att bibehålla 
jordens resurser utifrån tre dimensioner som innefattar den sociala, ekologiska och 
ekologiska dimensionen. Hälso- och sjukvårdens uppgifter innefattar att tidigt kunna 
identifiera samt behandla olika sjukdomar.  
Resultatet i föreliggande studie påvisade att många sjuksköterskor upplevde en hög 
arbetsbelastning och känsla av otillräcklighet i vårdandet av patienter med 
substansberoende. Detta gör att mötet med och vårdkvalitén för denna patientgrupp 
brister. Detta skapar så småningom en ond cirkel där sjuksköterskor utifrån den sociala 
dimensionen blir utbrända och patienterna känner sig samtidigt osedda. Utifrån den 
ekonomiska dimensionen kan man konstatera att om sjuksköterskor blir utbrända på 
grund av att de känner sig otillräckliga, så kan det leda till sjukskrivningar och 
utskrivning av psykofarmaka för utbrändhet. Detta tar oss till den ekologiska 
dimensionen där det har visat sej vara skadligt för miljön ju mer läkemedel som 
förbrukas. Detta påverkar även patienterna som blir lidande och återkommande till 
vårdavdelningar, vilket tar upp vårdplatser samt slöseri av material. 
 
Vår studie bidrar till en hållbar utveckling då vårt budskap bör kunna resultera i en 
utveckling i kompetens hos sjuksköterskor . Genom en ökad kunskap och förståelse 
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inom fältet substansberoende så kan förståelsen för hur behandling av dessa patienter 
ska ske öka. Detta kan leda till till färre inläggningar, mindre vårdkostnader och ett 
mindre lidande hos patienterna. Detta skulle göra att sjuksköterskor kan utföra sitt 
arbete utan att känna en otillräcklighet och en inte lika hög arbetsbelastning. 
 

Framtida forskning 
Eftersom resultatet påvisar att brister finns inom olika områden som påverkar 
sjuksköterskors upplevelser och attityder, är det av stor vikt att ytterligare forskning 
görs. Detta måste göras för att kunna minska  den höga arbetsbelastningen som uppstår 
hos sjuksköterskan men även för att öka vårdkvaliteten för patienterna som blir lidande. 
Med denna bakgrund så vore det intressant att utföra en kvalitativ intervjustudie i 
Sverige, som berör detta område, då det inte fanns lika många studier gjorda i Sverige.  
 
 
SLUTSATSER 
Resultatet belyser brister inom olika områden som påverkar sjuksköterskors upplevelse 
och attityder i mötet med patienter som har tendens att utveckla substansberoende av 
opioider och bensodiazepiner. Inom detta område så framkommer det ett tydligt 
dilemma att sjuksköterskorna hamnar i en tvist, genom att de vill lindra patientens 
lidande samtidigt som de inte vill främja narkotikaadministreringen. Detta gör att 
sjuksköterskorna får fatta svåra beslut om vad som är mest relevant i situationen och 
detta utvecklar en känsla av otillräcklighet och maktlöshet. Sjuksköterskor uttrycker 
även en brist i sin kunskap. Därför hävdar vi som författare att behovet av utbildning, 
utifrån resultatet i föreliggande studie, för både legitimerade sjuksköterskor samt 
sjuksköterskestudenter, är av stor vikt. Målsättningen med ett sådant förfarande är att 
vara förberedd för utmaningen som uppstår i vårdandet av patienter som har tendens att 
utveckla ett substansberoende. 
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Bilaga 1 Sökmall 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Antal lästa 
abstrakt 

Antal 
Lästa 
artiklar 

Antal Valda 
artiklar 

Cinahl 
191118 

Nurse’s attitude 
AND 
Substance 
abusers 

110 15 6 5 

Cinahl 
191118 

Nurse’s attitude 
AND 
Substance use 

157 14 3 2 

PubMed 
191119 

Nurse’s role 
AND 
Preventing 
AND 
Substance abuse 

2 2 1 1 

Cinahl 
191119 

Nurse’s 
experiences 
AND 
Substance use 
AND 
Illicit drugs 

7 2 1 1 

Cinahl 
191119 

Nurse’s 
experiences 
AND 
Pain 
AND 
Substance use 
disorder 

7 2 2 2 
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Bilaga 2 Översikt av analyserad litteratur  

 

Författare: Chang & Yang 

Årtal: 2012 

Land: Taiwan 

Titel: Nurses' Attitudes Toward Clients with Substance Use Problems 

Syfte: Att utforska faktorer som påverkar sjuksköterskans attityd mot patienter som har 
beroendeproblematik.  

Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie. Frågeformulär gavs ut med förutbestämda 
svarsalternativ. 498 deltagare sammanlagt.  

Urval: Leg. sjuksköterskor. Ska ha arbetat längre än 3 månader på sin avdelning. 

Resultat: En kontinuerlig utbildning visar sig påverka sjuksköterskans förhållningssätt och 
attityd gentemot patienter med beroendeproblematik i positiv riktning. 

  

Författare: Costello & Thompson  

Årtal: 2015 

Land: USA 

Titel: Preventing opioid misuse and potential abuse: The nurse's role in patient 
education.  

Syfte: Att utforska sjuksköterskors attityd mot patienter som har opioid 
beroendeproblematik. 

Metod: Kvantitativ studie. Frågeformulär skickades till två stora sjukhus i USA till 
sammanlagt 331 arbetande sjuksköterskor. Frågeformulären har 48 frågor med 
förutbestämda svar.  

Urval: Leg. sjuksköterskor. Ska arbeta på ett av de stora sjukhusen.  

Resultat: Sjuksköterskor med fortsatt utbildning inom området är mer kunniga. 
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Författare: Ford  
 
Årtal: 2011 
 
Land: Australian 
 
Titel: Interpersonal challenges as a constraint on care: The experience of nurses’ care of 
patients who use illicit drugs 
 
Syfte: Att uppmärksamma sjuksköterskors upplevelser av patienter med 
beroendeproblematik. 
 
Metod: Kvalitativ och kvantitativ tvådelad tvärsnittsstudie. 311 deltagande sjuksköterskor 
som fick svara på en öppen fråga. 

Urval: Leg. sjuksköterskor. 

Resultat: Tre teman identifierades utifrån svaren; manipulation, våld och oansvarighet som 
hinder för vård.  

  
  

Författare: Krokmyrdal & Andenæs 

Årtal: 2015  

Land: Norge 

Titel: Nurses competence in pain management in patients with opioid addiction: A cross-
sectional survey study 

Syfte: Att granska sjuksköterskans känsla i sin kompetens i kunskap om smärta och 
kunskap om smärtlindring av opioidmissbrukare.  

Metod: En kvantitativ beskrivande tvärsnittsstudie. Metoden använder sig av enkät för att 
samla in data. 

Urval: Leg. sjuksköterskor som arbetar med patienter med opioidmissbruk. Från medicin- 
och ortopedavdelningar på två sjukhus i Norge. 

Resultat: Majoriteten av deltagare hade en otillräcklig kunskap i smärtlindring hos 
missbrukare. Kollegor är främsta anledningen till deras kunskap. Majoriteten av 
sjuksköterskor visar att de har en grundläggande kunskap i utvärdering av smärta medan en 
viss andel påpekar att de inte kan utvärdera smärtgrad.  
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Författare: Marie  

Årtal: 2016 

Land: USA 

Titel: The experiences of advanced practice nurses caring for patients with substance use 
disorder and chronic pain      

Syfte: Att undersöka erfarenheten som en ARPN-ssk (advanced practice registered nurses) 
har av att behandla patienter som har beroendeproblematik och kronisk smärta samt att 
lyfta ett bättre tillvägagångssätt vid smärtlindring och utbildning. 

Metod: Kvalitativ metod, där semistrukturerade intervjuer utfördes med öppna frågor via 
telefonsamtal. Kompletteras även med litteratur.  

Urval: Leg. sjuksköterskor. 20 st ARPN-ssk som var engelsktalande.  Att de har erfarenhet 
av att behandla patienter med smärta samt beroendeproblematik. Är villiga till 90 minuters 
intervjuer. 

Resultatet: Visar att ARPN påtalar vikten av terapeutiskt förhållningssätt. Belyser även att 
allmäna sjuksköterskor gärna lägger över patienter med beroende problematik till ARPN på 
på grund av osäkerhet. Allmäna sjuksköterskor påtalar svårigheter att få tillit då patienten 
ofta har negativa erfarenheter från tidigare upplevelser inom vården. 

  

Författare: Morgan 

Årtal: 2014  

Land: USA 

Titel: Nursing attitudes toward patients with substance use disorders in pain. 

Syfte: Att utforska sjuksköterskors upplevelse av patienter med beroende- och 
smärtproblematik. 

Metod: Kvalitativ metod. Individuella semi-strukturerade intervjuer med 15 
sjuksköterskor. 

Urval: Sjuksköterskor som arbetar med patienter som har beroende- och smärtproblematik 
i kombination. 

Resultat: Studiens resultat visade att sjuksköterskorna önskade sig mer utbildning om 
beroende. De upplevde patientgruppen som krävande, svår att tillfredsställda samt otrevliga 
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vid smärtupplevelse. 

  

Författare: Morley et al. 

Årtal: 2015  

Land: England 

Titel: Nurses' experiences of patients with substance-use disorder in pain: a 
phenomenological study. 

Syfte: Att granska sjuksköterskors erfarenhet samt lyfta fram de barriärer som uppstår 
mellan sjuksköterskan och patienter med beroendeproblematik samt hur det påverkar 
smärtlindringen. 

Metod: Kvalitativ studie. Fenomenologisk metod som kompletterades med litteratur. Semi-
strukturerade intervjuer. 

Urval: Sjuksköterskor som har erfarenhet av beroendeproblematik. 

Resultat: Studiens resultat visade att sjuksköterskor kände frustration samt otillräcklighet 
relaterat till patienterna som inte är följsamma till vården som ges.  

  

Författare: Russell, Ojeda & Ames 

Årtal: 2017  

Land: USA 

Titel: Increasing RN perceived competency with substance use disorder patients. 

Syfte: Att granska kompetensen hos sjuksköterskor som vårdar patienter med 
beroendeproblematik. 

Metod: En kvantitativ kvasi-experimentell design under 3 månaders utbildning som 
utvärderas med hjälp av enkät. 

Urval: 57 sjuksköterskor som är både grund- och vidare utbildade. 

Resultat: Resultatet visade en stor skillnad i den självupplevda kompetensen före och efter 
utbildningen. Deltagarna upplevde att det var enklare att hålla ett icke fördomsfullt 
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förhållningssätt i praktiken jämfört med de som inte fått genomgå utbildningen.  

  

Författare: Lundahl, Olovsson, Rönngren & Norbergh 

Årtal: 2013 

Land: Sverige 

Titel: Nurse’s Perspectives on Care Provided for Patients with Gamma- hydroxybutyric 
Acid and Gamma- butyrolactone Abuse 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskans erfarenhet samt syn på att vårda patienter med GHB 
och GBL missbruk på en psykiatrisk avdelning. 

Metod: Kvalitativ studie. Semistrukturerade intervjuer under 35-95 minuter. 

Urval: Leg. sjuksköterskor med minst två års erfarenhet. Ska ha arbetat med patienter som 
har beroendeproblem. 

Resultat: Resultatet påvisade fyra huvudkategorier: känna ångest och förtvivlan, förbereda 
för oförutsägbara situationer, sträva efter bra relationer samt sträva efter att optimera 
omvårdnaden. 

  

Författare: Neville & Roan  

Årtal: 2014 

Land: USA 

Titel: Challenges in Nursing Practice Nurses’ Perceptions in Caring for Hospitalized 
Medical-Surgical Patients with Substance Abuse/Dependence 

Syfte: Att granska sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med substansberoende. 

Design: Kvalitativ induktiv metod. Enkät med två öppna frågor där deltagarna fick skriva 
om sin upplevelse. Därefter analyserades svaren. 

Urval: Sjuksköterskor från fem olika somatiska avdelningar.  

Resultat: Resultatet visade sjuksköterskans känsla av att ha en etisk plikt att ge 
omvårdnad. Det visade även sjuksköterskans negativa attityder mot patienter med 
beroendeproblematik, behovet av mer kunskap, problem i hantering av smärtlindrande. En 
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utmaning i att vårda patienterna samt behovet av mer utbildning och stöd uttrycktes av 
sjuksköterskorna. 

  

Författare: Kelleher, Sean & Cotter, Patrick 

Årtal: 2009  

Land: Irland 

Titel: A descriptive study on emergency department doctors’ and nurses’ knowledge and 
attitudes concerning substance use and substance users. 

Syfte: Syftet med denna studie är att samla kunskaper och attityder från läkare och 
sjuksköterskor om problematik kring substansanvändning och substansberoende patienter. 

Metod: Kvantitativ metod. Data samlades in med hjälp av en enkätundersökning och fylla i 
frågeformuläret för kunskap och attityder om substansanvändning och substansberoende 
patienter. 

Urval: Alla läkare och sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning på någon av de tre 
universitetssjukhusen på Irland. 

Resultat: Resultaten i studien visar kunskapsnivå om alkohol- och drogmissbruk i 
allmänhet och brist på kunskap i relation till interventionsstrategier. Majoriteten av 
deltagarna hade inte fått någon specifik utbildning om substansanvändning. Detta visar att 
preparat som används för patienter hanteras otillräckligt.  
 

  
 

 


