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Sammanfattning    

Drog- och alkoholmissbruksproblematik är idag ett relativt vanligt hälsoproblem. Det är 

därför viktigt att undersöka vilka förutsättningar sjuksköterskor har när de träffar 

personer med denna problematik.  

Syftet med studien är att beskriva hur sjuksköterskans förutsättningar påverkar 

vårdmötet med personer med drog- och alkoholmissbruksproblematik i sjukhusmiljö. 

Studien beskriver vårdmötets betydelse för vårdandet och sjuksköterskans 

professionella etiska ansvar i förhållande till hens förutsättningar.  

 

Studien är en litteraturöversikt med både kvalitativa och kvantitativa studier. Resultatet 

är uppbyggt runt sjuksköterskans förutsättningar för vårdmötet med fyra teman. Temana 

är; att förhålla sig till personer med drog- och alkoholmissbruk, kunskapsbehov, 

självförtroende i sin yrkesutövning och arbetsmiljö. Studien visar att sjuksköterskans 

förutsättningar till personer med drog- och alkoholmissbruk kan förbättras. Exempel på 

förutsättningar är sjuksköterskans tillit, rädslor, och arbetsmiljö i arbetet med personer 

med drog- och alkoholmissbruk. Den visar också att sjuksköterskor behöver mer 



utbildning i vård av dessa personer, vilken de också efterfrågar. De sjuksköterskorna 

med mer erfarenhet och/eller mer utbildning inom området drog- och alkoholmissbruk 

har bättre självförtroende i sin yrkesutövning. I resultatdiskussionen diskuteras 

sjuksköterskans förutfattade meningar och hur kunskap och förändrat förhållningssätt 

kan verka positivt på vårdmötet mellan sjuksköterskan och personer med drog- och 

alkoholmissbruk. 

 

 

 

Nyckelord: Förhållningssätt, bemötande, drog- och alkoholmissbruksproblematik, 

kompetensutveckling, självförtroende, sjuksköterskans erfarenhet och sjukhusmiljö   
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INLEDNING 

Enligt Folkhälsomyndighetens folkhälsodata (2014) fanns det i Sverige år 2013 drygt 

25000 personer med alkoholberoende. Drygt 53000 personer hade vårdats på grund av 

någon typ av sjukdomsdiagnos orsakat av alkoholkonsumtion såsom gastrit- och 

leversjukdom orsakat av alkohol och alkoholkardiomyopati som är en försvagning i 

hjärtmuskeln orsakat av alkohol. Cirka 26000 personer vårdades på sjukhus med någon 

typ av sjukdomsdiagnos orsakat av narkotikaanvändning såsom psykisk störning, 

beteendestörning och förgiftning. 

 

Med det i åtanke finns det all anledning att anta att författarna till denna studie kommer 

som sjuksköterskor vårda personer med drog- och alkoholmissbruk. Det är därför 

intressant att veta vad forskningen säger om sjuksköterskors förutsättningar i möte med 

dessa personer. 

Studien beskriver hur det ser ut i nuläget, vad som påverkar sjuksköterskans 

förutsättningar i ett vårdmöte och hur det kan förbättras. I denna studie använder 

författarna person och patient som synonyma begrepp och med sjukhusmiljö menar 

författarna både öppen- och slutenvård på sjukhus där vårdarbete sker.  

Enligt Ylikangas (2012, ss.266-267) är miljö allt som finns omkring oss. Människans 

omgivning är det som finns omkring människan och har ett förhållande till omvärlden.  

 

BAKGRUND 

I bakgrunden berör författarna drog- och alkoholmissbrukets hälsoeffekter samt 

eventuella orsaker till drog- och alkoholmissbruk.  Vårdmötet, sjuksköterskans etiska 

ansvar och dess betydelse beskrivs. Författarna beskriver även omvårdnadsbehovet för 

personer med drog- och alkoholmissbruk. 
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Drog- och alkoholmissbruk 

Orsaker till drog- och alkoholmissbruk och beroende 

Det finns inget enkelt svar på varför personer missbrukar eller blir beroende av alkohol 

eller andra droger. Det har däremot visat sig att en del faktorer, såsom ärftlighet, social 

status, fysiologisk och psykisk sårbarhet samt tillgängligeten av alkohol och andra 

droger, ökar riskerna att utveckla ett beroende eller missbruk (CAN, 2013).  

Enligt Hardie (2002, ss.511-522) kan drog- och alkoholmissbruk ses som ett tillstånd 

där en specifik grupp av gener hör samman med missbruksproblematiken. Det innebär 

också att drog- och alkoholmissbruk har en viss ärftlighet. Ett annat alternativ är att se 

missbruksproblematiken som ett resultat eller konsekvens av ett beteendedrag hos 

personer med missbruksproblematik. Såsom att sträva efter spänning, äventyr och 

intensiva upplevelser. De är i behov av konstant stimulering för att kunna känna sig 

normala och blir annars lätt uttråkade. Slutligen kan missbruksproblematik uppkomma 

från miljöpåverkan. Det kan handla om personens umgängeskrets och eventuella 

trauman. Många är av uppfattningen att alla dessa delar spelar mer eller mindre roll för 

att missbruksproblematik skall uppkomma. Studien visar även att män löper större risk 

att utveckla ett drog- och alkoholmissbruk än kvinnor.  

Enligt Kronenberg, Goossens, Etten, Achterberg och Brink (2013, ss.4-15) är en av 

orsakerna till att söka sig till droger och alkohol ett sätt att fly från smärtsamma och 

traumatiserande upplevelser.  

 

Berondesyndrom 

Enligt World Health Organization (WHO) (2015) är drog- och alkoholbruk något som 

kan leda till beroendesyndrom. Beroendesyndrom är ett kluster av olika beteende, både 

kognitiva och psykologiska som uppkommer efter upprepad användning av droger 

och/eller alkohol. Beroendesyndrom är ett tillstånd som innebär att personen har en 

stark åtrå till substansen samt svårigheter att kontrollera konsumtionen. 

 Personer som lider av beroendesyndrom fortsätter bruka substansen trots skadande 

konsekvenser, som en högre prioritet given till substansanvändandet än andra aktiviteter 

eller ansvarsområden som tidigare har ansetts vara viktiga.  Ökad tolerans av substansen 

och ibland fysiologiska abstinensbesvär. Enligt WHO (2015) är det viktigt att hälso- och 
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sjukvården vidtar tidiga åtgärder i beroendesyndromets fas för att kunna ha inflytande 

på de mönster som personer med drog- och alkoholmissbruksproblematik har. Dessa 

åtgärder skall vara till för att bibehålla hälsan hos de drabbade individerna.   

 

Missbrukets hälsoeffekter 

Folkhälsomyndigheten (2014) skriver att det finns samband mellan hög drog- och/eller 

alkoholkonsumtion och hälsa. Alkoholkonsumtionen orsakar hjärt- och kärlsjukdomar, 

leverskador och cancer och utöver hälsorisker är alkoholrelaterat våld, 

samhällsekonomiska kostnader och trafikolyckor kopplade till hög alkoholkonsumtion. 

Narkotikabruk ökar risken för tidig död, sociala och medicinska skador och psykisk 

sjukdom. De som brukar narkotika är socialt utsatta och löper en kraftigt större risk för 

både psykiska och fysiska sjukdomar än den övriga befolkningen i allmänhet.  

 

Omvårdnad av personer med drog- och alkoholmissbruksproblematik 

Hardie (2002, s. 518) tar upp vikten av att ha förståelse för missbrukarens 

familjehistoria. När sjuksköterskan förstår personens bakgrund ges möjlighet att 

behandla och förebygga missbruk. Många personer med drog- och alkoholmissbruk ser 

missbruket som ett personligt och moraliskt misslyckande och har liten eller ingen 

förståelse för miljön och arvets påverkan. Enligt Wiklund Gustin (2012, s.128) är det 

viktigt att omvårdnaden av personer med drog- och alkoholmissbruksproblematik 

innehåller ett varmt och värdigt bemötande som grundar sig i omtanke samt innehar en 

tydlig struktur. Det är viktigt att sjuksköterskan för en dialog med personen där hen 

tydliggör vad personen utsätter sig själv och andra för och vilka fördelar det finns att 

förändra sitt beteende. Det är viktigt med fasta rutiner och för att inte en kamp eller 

maktsituation ska uppstå mellan missbrukaren och sjuksköterskan måste hen vara 

följsam och låta personen känna sig delaktig. Wiklund Gustin (2012, s.128) menar att 

om sjuksköterskan ser till personens värdighet ökar förutsättningarna för personens 

självbestämmande och integritet. Det bidrar till att personen känner sig delaktig i vården 

oavsett eventuella restriktioner. Det är viktigt att sjuksköterskan är lyhörd så hen kan 

agera som ett stöd för personen när han eller hon tvingas möta svåra känslor. Då kan 
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sjuksköterskan fånga upp de glimtar av hopp och optimism som kommer fram i 

samtalet.  

 

Enligt Kronenberg, et.al, (2013, ss.4-15) har personer med drog- och 

alkoholmissbruksproblematik svårt att fråga om och ta emot hjälp. Från vårdarnas 

perspektiv anses det bara finnas ett vårdbehov för missbruksproblemen och den 

psykiska hälsan och att omvårdnadsbehovet gäller den psykiska stressen som 

missbruket medför. Deltagarna i studien med missbruksproblematik håller med om det 

men menar att det även finns ett behov av stöd. Stödet är relaterat till den upplevda 

ensamhet som många av deltagarna i studien känner som svårast att hantera. De som 

deltog i studien och var utan arbete uttryckte ett behov av att få hjälp med sin 

arbetslöshet. Det fanns även ett uttalat missnöje av livet som helhet, samt en ansträngd 

ekonomisk situation hos deltagarna. 

 

Vårdmötet 

Innebörden i att vara en ”patient”  

Ordet patient kommer från latinet och betyder ”den som lider” och ”den som uthärdar”. 

Inom vårdvetenskapen används ordet patient som en beteckning för människan som 

vårdas (Kasén, 2012, ss. 101-102).  

Patienten kommer i ett underläge när denne söker vård. Maktförhållandet är ojämnt 

fördelat och sjuksköterskan har med sin yrkeskunskap ett övertag. Det är viktigt att 

sjuksköterskan använder sin makt på ett sätt som stärker och främjar patientens hälsa. 

Det blir oetiskt om makten används för att dominera över patienten (Wiklund, 2003, 

s.156). Enligt Kristensson Uggla (2014, ss.21-22) hamnar patienten i ett trefaldigt 

underläge. Det första kallas det institutionella underläget där patienten hamnar längst 

ned i sjukvårdsorganisationens starkt hierarkiska ordning. Det är knappast acceptabelt i 

en demokratisk välfärdsstat där vården finansieras av skattemedel. Men det finns andra 

mer försvarbara och förklarliga skäl till att patienten hamnar i ett underläge. För att söka 

sig till vården finns det indikationer om en sviktande hälsa. Det skapar utsatthet och 

sårbarhet och patienten befinner sig därmed i ett existentiellt underläge. Det tredje 

underläget är det kognitiva underläget som patienten hamnar i på grund av ett 
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kunskapsunderläge avseende till exempel den snabbt växande avancerande teknik och 

undersökningsmetoder som ur ett rent livsvärldsperspektiv kan vara svårt att förstå 

(Kristensson Uggla, ss 21-22). 

 

Bemötandets betydelse för vårdmötet 

Enligt Fossum (2013, s.30) betyder bemötande uppträdande, behandling, replik, 

mottagande, vedergällning och handlar om hur samtal genomförs. Inom läkekonsten är 

mötet mellan vårdare och personen i behov av vård centralt. Trots detta finns det många 

vårdare som fokuserar på evidensbaserade kommunikationsmodeller där fokus ligger på 

bra ”effekt och resultat” istället för ett gott bemötande. Fossum (2013, s.35) skriver 

även att ett upplevt dåligt bemötande i ett vårdsammanhang kan ge katastrofala 

konsekvenser där personen upplever att vårdaren är oengagerad, okunnig och saknar 

omdöme.  

Haddock (1996, ss.924-931) tar upp att ett mål med vårdandet är att personerna skall 

vårdas på ett värdigt vis. I ett värdigt vårdande är det nödvändigt att sjuksköterskan 

möter personen i behov av vård med omtanke och respekt. När sjuksköterskan vårdar på 

detta sätt ges möjligheten att arbeta enligt ICN:s etiska kod. Då alla är olika är det 

viktigt att sjuksköterskan anpassar sitt bemötande så att personen kan känna sig trygg. 

När sjuksköterskan tar sig tid att lyssna på personen kan viktig information om vem 

personen är komma fram och bemötandet kan anpassas efter det.    

Patientlagen (SFS, 2014:821) har som mål att stärka och tydliggöra de personer som 

söker vård och deras ställning. Den har även som mål att främja dessa personers 

integritet, självbestämmande och delaktighet. Den ger möjlighet att arbeta mer aktivt 

med nya arbetssätt, bemötande och kommunikation. Detta ökar kvaliteten i mötet med 

personer i olika vårdsituationer. 

 

Vårdande relation 

Enligt Kasén (2012, ss.99-100) är relationen allmänmänsklig, men får andra betingelser 

i kombination med ordet vård. I en vårdande relation lindras lidande och kan beskrivas 

som förpliktelse, berättelse, beröring och förhållande. I begreppet förpliktelse ryms 

såväl en tung plikt som ett löfte om att inte överge. Berättelsen kan såväl beröra som 
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utesluta. Beröring kan handla om värme och omsorg eller kyla och exkludering. 

Förhållandet beskriver yttre villkor eller förhållningssätt. Det kan förstås te sig olika i 

olika vårdsituationer. Genom att exempelvis beröra med värme får vården helt 

annorlunda konsekvenser än om beröringen är kylig. 

Enligt Wiklund (2003, ss.104-108) är det lidande som personen upplever när vården är 

ofullkomlig eller brister, ett vårdlidande. Det är ett onödigt lidande. Då vårdlidande 

utgår från handlandet av vårdaren har denne också stora möjligheter att förhindra denna 

typ av lidande. Vårdlidandet karaktäriseras ofta av upplevelsen av kränkning och brist 

på kontroll. När personer inte kan utnyttja sin fulla potential och känna sig äkta i 

förhållande till andra och sig själv lider de. Trots att orsakerna till lidandet existerar i 

omvärlden skäms den lidande personen och anklagar oftast sig själv.  

 

Sjuksköterskans förutsättningar 

Det finns olika förutsättningar som möjliggör eller hindrar ett vårdmöte.  

Halldorsdottir och Hamrin (1997, ss. 120-128) tar upp att för att ett vårdmöte ska bli 

optimalt måste vissa förutsättningar finnas. Sjuksköterskan ska vara kompetent och 

vårda med omsorg. Kommunikation måste ske så att personen som söker vård känner 

sig bekräftad, respekterad och visad medkänsla. 

Detta kräver att sjuksköterskan har tillräcklig kompetens med professionella kunskaper 

och färdigheter. Kompetens innebär att sjuksköterskan besitter både teknisk och 

teoretisk kunskap. Sjuksköterskan måste veta vad den ska göra och hur dessa uppgifter 

ska utföras. När sjuksköterskan visar att den är kompetent och ger omsorg och vårdande 

på ett professionellt sätt bidrar det till att personen som söker vård känner förtroende. 

Vidare menar Halldorsdottir och Hamrin (1997, ss. 120-128) att det även kan finnas 

förutsättningar som hindrar vårdmötet. När sjuksköterskan upplevs som inkompetent 

bidrar det till att vårdmötet bli ineffektivt. Det leder till att personen som söker vård 

upplever att sjuksköterskan inte genuint bryr sig och får svårt att öppna sig. 

Sjuksköterskan får när kommunikationen brister då svårt att fatta rätt kliniska beslut. 

Viktiga förutsättningar är därför att sjuksköterskan förhåller sig öppen till personen som 

söker vård och inte kommer med något som av personen kan uppfattas som sarkastiskt, 

kyligt eller anklagande. Det är av högsta vikt enligt Halldorsdottir och Hamrin (1997, 

ss. 120-128) att sjuksköterskan visar förståelse för personen som söker vård och hens 
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situation samt respekterar och bemöter personen med värme och omsorg. 

Sjuksköterskan måste därför vara villig till att hjälpa och vårda personen. Hen måste 

förhålla sig öppen och fördomsfri för att kunna skapa en god kontakt med personen för 

att vårdmötet ska bli optimalt. 

 

Sjuksköterskan som vårdare 

Enligt svensk sjuksköterskeförening (2007) har sjuksköterskan i sin yrkesfunktion som 

uppgift att främja hälsa genom att identifiera och förebygga hälsorisker. Sjuksköterskan 

skall vid behov kunna motivera personen som vårdas till att förändra livsstilsfaktorer, 

som kan orsaka ohälsa. Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete skall utföras främst 

genom att stötta personen. När sjuksköterskan tar reda på personens hälsoresurser, 

respekterar personens värderingar och tror på personens egna förmågor, fungerar 

sjuksköterskan som ett stöd. Andra ansvarsområden för sjuksköterskan är att tillgodose 

såväl hälsa som sociala behov för befolkningen och skapa en miljö som främjar och 

visar respekt för mänskliga rättigheter, trosuppfattningar och värderingar hos den 

enskilda individen, samhälle och familj. Vården ska inte påverkas av faktorer som 

tidigare sjukdomshistoria eller social status. Svensk sjuksköterskeförening (2007) 

beskriver sjuksköterskans fyra grundläggande etiska ansvarsområden. Sjuksköterskan 

skall främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Dessa 

ansvarsområden sträcker sig inom alla områden av sjuksköterskans yrkesutövning. 

Sjuksköterskan skall vara en god medarbetare, visa hänsyn till hela allmänhetens 

hälsobehov och vårda alla som är i behov av vård. Sjuksköterskan har eget ansvar i att 

se till att behålla sin yrkeskompetens och skall ingripa med lämpliga åtgärder för att 

skydda enskilda individer när vården hotas.  

 

Allmän och specifik omvårdnad  

Enligt Willman (2011, s.40) kan allmän omvårdnad definieras som något som är 

oberoende av sjukdom, och specifik omvårdnad något som är helt beroende av sjukdom. 

Med det sagt är den specifika omvårdnaden baserat på ett sjukdomstillstånd där 

huvudbegrppet är sjukdom istället för det kanske mer passande begreppet, hälsa. Om 

människan endast ses som en biologisk varelse där hälsa innebär en avsaknad av 
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sjukdom, formas omvårdnaden till att vara endast medicinsk. Om omvårdnaden istället 

utgår från att människan är en unik individ med sina egna förmågor att ta ansvar och 

göra sina egna val, betraktas hon istället som en handlande varelse och omvårdnaden 

blir i sin tur individspecifik. 

 

Personcentrerad vård 

Enligt Ekman, Svedberg, Taft, Lindseth, Norberg, Brink, Carlsson, Dahlin-Ivanhoff, 

Johansson, Kellgren, Lidén, Öhlén, Olsson, Rosén, Rydmark och Sunnehagen (2011, 

ss.248-251) är person-centrerad vård att sätta personen i fokus istället för 

sjukdomstillståndet. Personens styrkor, framtida planer och rättigheter ska användas 

som ett verktyg för att stärka och vårda denne på bästa möjliga vis. Person-centrerad 

vård belyser därmed vikten av att lära känna personen bakom sjukdomen, se personen 

som någon med riktiga känslor och förstå personens egen vilja och behov. Det medför 

att personen är mer benägen att vara aktiv i sin vård. Enligt svensk 

sjuksköterskeförening (2010) bygger person-centrerad vård på ett partnerskap mellan 

hälso- och sjukvårdens professionella personal och patienten som person. Den innebär 

att personen ges bästa möjliga förutsättningar att göra evidensbaserade val i relation till 

sin hälsa. Person-centrerad vård innebär också att låta personen göra det val han eller 

hon önskar samt att respektera och inte moralisera kring personens val.  

Enligt Kristensson Uggla (2014, ss.49-53) talas det om att personen i behov av vård är 

”expert på sin egen kropp”. Det ligger en viss sanning i det men är varken önskvärt eller 

realistiskt att se det på det viset då det skulle innebära en förflyttning från den tidigare 

omyndigförklaringen av personen som söker vård till att helt ha ansvar för sitt eget 

mående. Det finns då en risk att det lägga för stort ansvar på personen. Hälso- och 

sjukvårdens relationer hade inte funnits om det inte fanns vissa som behövde andras 

kunskap, hjälp och resurser. Det är här partnerskap kommer in. I partnerskapet 

förändras den tidigare professionella relationen som sjuksköterskan har till personen 

som söker vård till att bli en mer personlig relation. Sjuksköterskan arbetar tillsammans 

med personen för att kunna fatta bästa möjliga val för sin behandling. I person-centrerad 

vård väger patientens ord tyngst. 
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PROBLEMFORMULERING 

Sjuksköterskan har utifrån sin yrkesfunktion ett etiskt ansvar att på ett respektfullt sätt 

tillgodose alla personers olika behov av vård och omsorg. Forskning visar att personer 

med drog- och alkoholmissbruk bemöts sämre inom sjukvården jämfört med personer 

med andra sjukdomstillstånd. Bristande förhållningssätt kan medföra att sjuksköterskans 

professionalitet äventyras. Risken med detta är att relationen mellan sjuksköterskan och 

personen, som söker vård blir icke-vårdande, och kan leda till ett vårdlidande. En ökad 

kunskap och förståelse för problematiken är viktig för att möjliggöra ett respektfullt 

omhändertagande av personer med drog- och alkoholmissbruk som söker sjukvård. 

 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva hur sjuksköterskans förutsättningar påverkar 

vårdmötet med personer med drog- och alkoholmissbruksproblematik i sjukhusmiljö. 

 

 

 

METOD 

För att besvara syftet genomfördes en litteraturöversikt som sedan analyserades med 

hjälp av en granskningsmall enligt Friberg (2012, ss.115-124). Enligt Segesten (2012, 

s.100) skapar en litteraturöversikt möjligheter att kartlägga kunskapsläget i ett visst fält. 

I studien användes både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Med en sådan analys kan 

den kunskap som framkommer användas i praktiskt vårdarbete men även belysa 

problemområden som forskning inte besvarat. Ambitionen med denna studie är att öka 

förståelsen för personer med drog- och alkoholmissbruksproblematik och hur de bemöts 

av sjuksköterskor i ett vårdsammanhang.  
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Inkluderingskriterier 

För att fånga de mest relevanta och aktuella vetenskapliga artiklarna till studien 

bestämdes det att artiklarna som används inte skulle vara publicerade före år 2009. 

Utbudet uppfattades vara för begränsat och då två artiklar som var publicerade år 2007 

respektive år 2008 ansågs vara relevanta för att besvara studiens syfte, flyttades gränsen 

till år 2007.   

Artiklarna som ingår i studien skall vara peer-reviewed för att säkerställa den 

vetenskapliga kvaliteten och tillförlitligheten. Enligt Österlundh (2012, s.76) är artiklar 

som är peer-reviewed, publicerade i vetenskapliga tidskrifter.  

Då författarna bemästrar svenska och engelska bestämdes det att artiklarna skall vara 

publicerade på det ena eller andra språket. En annan avgränsning har varit att endast 

inkludera personer med missbruksproblematik i en ålder över 18 år. Detta på grund av 

att studien inriktas på den vuxna befolkningen. Studien skall utgå från sjuksköterskans 

perspektiv. 

 

Datainsamling 

Littertursökningen har gjorts i databaserna Cinahl och PubMed. Cinahl valdes på grund 

av att den enligt Axelsson (2012, s.208) är en referensdatabas inom vård- och omsorg, 

hälso- och sjukvård, omvårdnad och medicin. PubMed valdes då Axelsson (2012, s208) 

beskriver den som en referensdatabas som täcker omvårdnad, odontologi och medicin. 

Båda databaserna användes för att få tillgång till fler artiklar och därigenom få en 

bredare översikt över forskningen inom det valda området.  

De sökord och söktermer som har använts och kombinerats är; nurse’s, attitudes, 

perceptions, alcohol abuse, substance abusers, substance abuse, alcohol, addicts och 

alcoholics. 

Dessa sökord/söktermer användes i syftet att fånga upp de artiklar som bäst kunde 

beskriva hur sjuksköterskans förutsättningar påverkar vårdmötet för personer med drog-

och alkoholmissbruksproblematik i sjukhusmiljö. 
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De artiklar med passande titlar valdes av författarna där nästa steg var att läsa 

artiklarnas abstract. Sedan valdes de mest relevanta artiklarna ut som bäst kunde 

användas för att besvara studiens syfte. På detta vis hittades sammanlagt 15 artiklar.  

 

För ytterligare information om sökordskombinationer, antal träffar och 

artikelanvändning, se tabell 1 och 2. 

 

Tabell 1  

Översikt över söktermer, hur de kombinerats, antal abstract lästa, antal artikelträffar 

samt använda artiklar 

Databas Sökord Antal  

träffar 

Antal  

lästa 

abstract 

Använda  

artiklar 

Cinahl  Alcohol abuse 8111   

Cinahl  Alcohol abuse AND nurses 390   

Cinahl Alcohol abuse AND nurses AND 

attitudes 

10 11 1 

Cinahl  Substance abusers 2991   

Cinahl  Substance abusers OR addicts 3542   

Cinahl Substance abusers OR addicts And 

attitudes 

89 6 3 

PubMed Nurses  198972   

PubMed Nurses AND attitudes 32797   

PubMed Nurses AND attitudes AND substance 347 8 2 

PubMed Nurses AND attitudes AND substance 

abuse 

505 5 1 

PubMed Nurses AND attitudes AND alcohol 361 11 3 

PubMed Nurses AND perceptions 11217   

PubMed Nurses AND perceptions AND alcoholics 57 7 1 
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Kvalitetsgranskning 

Artiklarna lästes och granskades för att fånga det som var syftet med studien, det vill 

säga att beskriva hur sjuksköterskans förutsättningar påverkar vårdmötet med personer 

med drog- och alkoholmissbruksproblematik i sjukhusmiljö. 

De 15 artiklar som ansågs relevanta för studiens syfte, lästes noggrant igenom med 

fokus på resultatdelen. Artiklarna kvalitetsgranskades enligt Fribergs (2012, ss.138-139) 

granskningsmall. Efter granskningen valde författarna att exkludera fyra artiklar då två 

av dem inte svarade på studiens syfte. De andra två var litteraturöversikter vilket 

Axelsson (2012, s. 211) menar är något som bör undvikas då det är sekundärkällor där 

någon annan redan har summerat och tolkat innehållet. 

 

Dataanalys  

Efter att de elva artiklarna valts gjordes det en översikt över analyserad litteratur enligt 

Fribergs modell (2012, s.173) vilken visas i bilaga 1.   

Författarna läste artiklarna flera gånger var för sig. Enligt Friberg(2012, ss.127-129) är 

det viktigt att artiklarna läses upprepade gånger för att få en uppfattning om vad 

artiklarna handlar om och dess helhet. Därefter lades fokus på identifiera nyckelfynd i 

artiklarnas resultat. Även detta gjorde författarna enskilt. Nyckelfynd är delar ur resultat 

som stämmer in på studiens syfte (Friberg, 2012, ss. 127-129).  

Tillsammans fokuserade sedan författarna på studiens syfte så att de eventuella 

nyckelfynden stämde in. Efter identifiering av nyckelfynd ur de olika artiklarnas resultat 

markerades och grupperades dessa utifrån likheter och skillnader.  

Nyckelfynd i form av meningar spaltades upp med hjälp av Microsoft Excel. Varje 

artikels nyckelfynd hade sin egen färg för att lättare kunna urskilja vilka nyckelfynd 

som tillhörde vilken artikel. Meningarna kodades med ett till tre ord efter innehåll utan 

vidare tolkning och sorterades därefter i bokstavsordning.  

Genom detta förfarande kunde författarna urskilja olika teman som slutligen blev fyra 

stycken.  
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Förförståelse 

Enligt Malterud (2009, ss.44-46) bär alla människor på bagage (förförståelse). I en 

forskningsprocess påverkas dataanalysen och insamlingen av förförståelsen och kan 

därmed påverka själva studien.  

Författarna har erfarenhet av att personer med drog-och alkoholmissbruksproblematik 

bemöts sämre av sjuksköterskor. Uppfattningen har bildats under verksamhets förlagd 

utbildning samt i privatlivet. Den förförståelse som författarna har i ämnet är en del av 

motivationen till studien. Författarna har i sin kommande yrkesroll som sjuksköterskor 

en önskan och vilja att på bästa sätt kunna hjälpa de personer som är drabbade av drog- 

och alkoholmissbruk. Att sprida kunskap och lyfta ett känsligt ämne så att det kan synas 

som ett relevant och verkligt problem är även det viktigt för författarna.  

Författarnas uppfattning är att personer med drog- och alkoholmissbruksproblematik 

ökar och om inte de bemöts på ett bra sätt och får rätt hjälp bidrar det på olika sätt till 

växande problem i samhället. Styrkan med denna förförståelse är att det kan öka 

förståelse för ämnet. Om förförståelsen blir bekräftad blir det lättare att sprida 

kunskapen vidare och självförtroendet i mötet med dessa personer blir starkare. Det blir 

även lättare att redovisa resultatet om det går i enighet med författarnas förförståelse. 

Svagheten är att den tidigare erfarenheten kan försvåra det för författarna när ny 

information ska mottas. Ett resultat som inte förväntats kan bli svårare att ta till sig och 

acceptera. Medvetenhet om förförståelse möjliggör att dataanalysen blir så objektiv som 

möjligt. 
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RESULTAT 

Efter dataanalysen har fyra teman uppkommit; att förhålla sig till personer med drog- 

och alkoholmissbruk, kunskapsbehov, självförtroende i sin yrkesutövning och 

arbetsmiljö. Dessa teman presenteras nedan.  

 
 

Figur 1- Presentation utav resultatets fyra teman.  
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Att förhålla sig till personer med drog- och alkoholmissbruk  

Hur sjuksköterskan förhåller sig till de personer hen vårdar påverkas av olika 

förutsättningar så som tillit, förutfattade meningar och rädslor. 

 

Tillit- Många sjuksköterskor är av uppfattningen att personer med drog- och 

alkoholmissbruk är svåra att lita på och sjuksköterskorna har svårt att se problematiken 

som ett sjukdomstillstånd. Dessa sjuksköterskor anser att dessa personer är manipulativ 

vilket är en bidragande orsak till att tilliten brister (Neville & Roan, 2014, ss.339-346). 

En del sjuksköterskor har utvecklat vissa kognitiva beteendestrategier för att kunna 

hantera de emotionella plågor de själva upplever i arbetet med dessa personer. 

Strategierna är att de inte litar på personerna och de väljer att inte fullt engagera sig utan 

förhåller sig likgiltiga. Sjuksköterskorna anser själva att det leder till att de ger sämre 

vård men att dessa strategier reducerar konflikterna som kan uppstå. Sjuksköterskorna 

säger att anledningen till deras inställning mycket väl kan bero på samhällets fördomar 

och deras egen brist på kunskap (Monks, Topping & Newell, 2012, ss.935-946). 

 

Förutfattade meningar- Sjuksköterskorna i studien av Natan, Beyil och Neta (2009, 

ss.566-573) uttrycker en motvilja till att vårda personer med drogmissbruksproblematik 

vilket då leder till en vård av lägre kvalitét. Denna inställning grundar sig i 

sjuksköterskornas stereotypiska åsikter om att personer med drogmissbruk är 

manipulativa och våldsamma. Sjuksköterskorna anser även att personer med 

drogmissbruksproblematik är svåra att vårda då de upplevs som personer med låg 

karaktär, låg kognitiv nivå, ohygieniska och bärare av smittsamma sjukdomar. 

Ekonomiskt är dessutom denna patientgrupp ofta i kris. Även sjuksköterskorna i studien 

av Monks, Topping och Newell (2012, ss.935-946) är av uppfattningen att personer med 

drogmissbruksproblematik är oförutsägbara då de ofta får både verbala och fysiska 

våldsutbrott. De hävdar även att deras uppfattning delas av all personal inom hälso- och 

sjukvården.  

I studien av Warren, Sena, Choo och Machan (2012, ss.1167-1174) visar resultatet att 

sjuksköterskor inte vill vårda personer som är alkoholpåverkade på grund av att de 
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upplevs svåra att vårda. Detta grundar sig i att sjuksköterskorna anser att 

alkoholpåverkade personer är utåtagerande, svåra att utvärdera medicinskt och 

vanligtvis har flera allvarliga medicinska och traumatiska tillstånd samtidigt.  

Enligt Crothers och Dorrian (2011, ss.1-11) ändras sjuksköterskans förhållningssätt till 

personer med alkoholmissbruksproblematik när de ser alkoholmissbruket som en 

sjukdom. De sjuksköterskor som ser missbruket som en sjukdom anger att det inte är till 

någons fördel att vara pessimistisk i vårdandet utan att det bästa sättet att vårda dessa 

patienter är genom att vara realistisk och se till personens egna tillgångar och 

begränsningar. I samma studie visar resultatet att sjuksköterskans bemötande i vården 

av person med alkoholmissbruk påverkas av hens egen konsumtion av alkohol. 

Sjuksköterskor som själva dricker alkohol flera gånger i veckan har lättare att arbeta 

med dessa personer jämfört med sjuksköterskor med liten eller ingen 

alkoholkonsumtion.  

 

Sjuksköterskor uppger i en studie av Neville och Roan (2014, ss.339-346) att när de 

vårdar smärtpåverkade personer som dessutom har ett drog- eller alkoholmissbruk, ger 

detta möte dem möjligheter att reflektera över hur de bemöter andra personer, som 

också upplever smärta. 

 

Rädslor- I en studie av Neville och Roan (2014, ss.339-346) visar resultatet att 

sjuksköterskorna har vissa farhågor när det kommer till att vårda personer som har drog- 

och alkoholmissbruk. Sjuksköterskorna är oroliga över sin fysiska säkerhet och de 

upplever sig oskyddade då personer med ett drog- och alkoholmissbruk kan vara väldigt 

hotfulla och aggressiva. Dessa farhågor gör sjuksköterskorna ovilliga till att vårda dessa 

personer. Oron finns inte där enbart för deras egen skull, utan sträcker sig även till oro 

över andra personer som också är under behandling. Rädslan för fysiska angrepp är inte 

obefogad då flera sjuksköterskor anger att de har blivit utsatta för just detta, av personer 

som varit drog- och alkoholpåverkade, när de har försökt vårda dem. Dessa farhågor 

övervinns dock av det professionella ansvaret och ICN:s etiska plikt. Det är vetskapen 

om detta ansvar och etiska förpliktelser som styr hur de sedan agerar som 

sjuksköterskor. I samma studie uttrycker sjuksköterskorna även en rädsla av att de 
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bidrar till problemet när de ger smärtlindring till personer med drog- och 

alkoholmissbruk. Det gör det svårt att veta om de handlar rätt i dessa situationer. 

Enligt Natan, Beyil och Neta (2009, ss.566-573) är sjuksköterskor rädda för att arbeta 

med personer med drogmissbruk på grund av oro över att bli smittade av 

drogmissbrukarna med svåra infektioner såsom HIV och Hepatit. Sjuksköterskorna i 

studien anser att de har tillräckligt med förmågor för att kunna ge adekvat vård till dessa 

personer och tillräckligt med kunskap för att hantera de problem som orsakas av 

drogmissbruket, men att det finns en rädsla för att bli utsatt för våld och manipulation 

av missbrukarna. Sjuksköterskorna försöker trots detta i bästa möjliga mån att ge den 

vård som bäst lämpar sig. 

 

Kunskapsbehov  

Sjuksköterskan har ett ständigt kunskapsbehov för att kunna utvecklas i sin 

yrkesutövning. I studien visar resultatet vikten av ökad utbildning samt vikten av 

yrkesmässig handledning för att utbildningen skall ha ett tillfredställande resultat. När 

kunskapen brister bidrar det till osäkerhet. Erfarenhet i sin yrkesutövning samt arbete 

med personer med drog- och alkoholproblematik är något som visats påverka vilka 

resultat utbildningen givit.  

 

Utbildning- Både i Ford, Bammer & Becker (2009, ss.112-118) samt Warren, et.al 

(2012, ss.1167-1174) uttrycker sjuksköterskorna att kompetensutveckling kommer att 

öka vårdkvalitén för personer med drog- och alkoholmissbruk. 

I studien av Neville och Roan (2014, ss.339-346) visar resultatet att sjuksköterskor har 

ett behov av utbildning inom området drog- och alkoholmissbruk, och många uppger att 

det krävs en specialistutbildning för att vårda denna patientgrupp. Även i studien av 

Crothers och Dorrian (2011, ss.1-11) anser sjuksköterskorna att det behövs mer 

utbildning inom ämnet drog- och alkoholmissbruk för att de ska kunna ge den bästa 

möjliga vård till dessa personer.  

I studierna av Ford, Bammer och Becker (2009, ss.112-118) samt Chang och Yang 

(2012, ss.94-102) visar resultaten att kompetensutveckling har en tillfredsställande 

effekt, inte bara på bemötandet utan även på förtroendet till personerna med drog- och 

alkoholmissbruksproblematik. Soares, de Vargas och de Souza Formigoni (2013, 
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ss.1172-1179) visar däremot i sitt resultat inte någon förbättring i bemötandet efter 

utbildning inom området.  

Enligt Vadlamudi, Adams, Hogan, Wu och Wahid (2008, ss.290-298) påverkar 

sjuksköterskans ålder och utbildningsnivå kompetensutvecklingen på arbetsplatsen. Om 

sjuksköterskan har tidigare erfarenhet av att arbeta med personer med 

alkoholproblematik, om sjuksköterskan själv har eller har någon i sin närhet som har 

eller har haft alkoholproblematik har även det effekt på kompetensutvecklingen. Dessa 

sjuksköterskor har lättare att arbeta med dessa personer. 

 

Yrkesmässig handledning- Enligt Ford, Bammer och Becker (2009, ss.112-118) blir 

utbildningen inte effektiv om den inte kombineras med handledning. Det är viktigt att 

sjuksköterskan får stöd i sin roll som sjuksköterska. Resultatet visar att det bara behövs 

en måttlig nivå av handledning kombinerat med utbildning för att sjuksköterskans 

motivation, tillfredsställelse och självkänsla som sjuksköterska ska öka. Om det finns 

för lite eller inget stöd i rollen som sjuksköterska eller handledning kan sjuksköterskans 

motivation och självkänsla minska, trots ökning av utbildning på arbetsplatsen. 

Arbetsplatsens drog- och alkoholutbildning är inte effektiv om den inte är kombinerad 

med yrkesmässig handledning. 

 

Kunskapsbrist- I en studie av Monks, Topping och Newell (2012, ss.935-946) visar 

resultatet att det finns en brist på kunskap som leder till att sjuksköterskan är oförmögen 

och till och med ibland ovillig att interagera med personer med drog- och 

alkoholmissbruk. Kunskapsbristen leder till att det saknas förståelse för personens 

situation och sjukdomstillstånd. Det gör det svårare att ge den bästa vården till dessa 

personer. Sjuksköterskorna uttrycker en konflikt mellan deras personliga värderingar 

och deras professionella etiska kod i arbetet med personer med drog- och 

alkoholmissbruk.  

Enligt Natan, Beyil och Neta (2009, ss.566-573) finns det ett behov av formell 

utbildning i hur sjuksköterskorna bäst ska vårda dessa personer. Sjuksköterskorna från 

studien är villiga att förbättra sina kunskaper men anser att det inte är deras personliga 

ansvar att införskaffa sig denna kunskap.  
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I studierna av Soares, de Vargas och de Souza Formigoni (2013, ss.1172-1179) samt 

Chang och Yang (2012, ss.94-102) visar resultaten att sjuksköterskorna vill vara bättre 

förberedda på vad det innebär att vårda personer med drog- och alkoholmissbruk, något 

de anser att de borde ha blivit förberedda på redan under grundutbildningen. 

Sjuksköterskorna har endast fått några få timmars förberedelse under grundutbildningen 

om hur det är att vårda personer med drog- och alkoholmissbruksproblematik. Endast 

ett fåtal sjuksköterskor har under sin tjänstgöring som sjuksköterskor fått någon typ av 

utbildning relaterat till ämnet.   

Resultatet i studien av Kelleher och Cotter (2009, ss.3-14) visar att inte heller de 

sjuksköterskorna fått någon specifik utbildning gällande personer med drog- och 

alkoholmissbruk. Den kunskap som sjuksköterskorna besitter har de fått genom att 

komma i kontakt med dessa personer. Deras kunskap är framförallt baserad på 

erfarenhet i vården.  

Enligt Gunasekara, Butler, Cech, Curtis, Douglas, Emmerson, Greenwood, Huse, 

Jonggowisastro, Lees, Li, McConnell, Mogos, Azmy, Newman och O’Donnell (2011, 

ss.14-23) svarar hälften av sjuksköterskorna i studien att den vård som ges till personer 

som är alkoholpåverkade är av sämre kvalité. Anledningen till det är att det saknas 

lämpliga åtgärder i hur vården av dessa personer ska gå till. 

 

Självförtroende i sin yrkesutövning 

Självförtroende i sin yrkesutövning som sjuksköterska påverkas av hur mycket 

erfarenhet de har, dels som sjuksköterskor men även av den erfarenhet de har av att 

vårda personer med drog- och alkoholmissbruk.  

 

Erfarenhet- Enligt Vadlamudi, et.al (2008, ss.290-298) finns det en signifikant 

betydelsefull effekt av tidigare erfarenhet i arbetet med personer med alkoholmissbruk 

då det ökar utövarens självförtroende inför arbetet.  Med mer erfarenhet och därmed 

högre självförtroende i sin yrkesutövning som sjuksköterska blir bemötandet av dessa 

personer upplevt som bättre. I studien av Monks, Topping och Newell (2012, ss.935-

946) visar resultatet att den givna vården får konsekvenser när självförtroendet i sin 

yrkesutövning som sjuksköterska brister. Sjuksköterskor har gott självförtroende när det 

kommer till hur de ska hantera de fysiologiska aspekter som drogproblematik kan leda 
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till, som exempel djup ventrombos och sepsis, då de har gott om erfarenhet i det 

området. När det däremot kommer till den mer specifika behandlingen som är relaterat 

till droganvändning såsom att följa och behandla abstinensbesvär, brister 

självförtroendet i yrkesutövningen. Följden blir att sjuksköterskorna upplever 

situationen svår att hantera. Enligt Vadlamudi, et.al (2008, ss.290-298) har 

sjuksköterskor med mindre erfarenhet av att arbeta med personer med alkoholmissbruk 

visat en stor förbättring i deras självförtroende gällande yrkesutövning efter utbildning 

på arbetsplatsen avseende alkoholmissbruk. Sjuksköterskor med mer än måttlig och stor 

erfarenhet av att vårda personer med alkoholmissbruk visar däremot ingen ökning av 

självförtroendet i sin yrkesutövning efter utbildning med anledning av att de redan 

innan utbildningen hade gott självförtroende.  

 

Arbetsmiljö 

Personer med drog-och alkoholproblematik påverkar arbetsmiljön för sjuksköterskorna, 

vilket i sin tur påverkar vården som ges. 

 

Arbetsmiljö- I studien av Gunasekara, et.al (2011, ss.14-23) beskriver sjuksköterskorna 

på olika sätt hur alkoholpåverkade personer stör rutinerna på avdelningen. De 

alkoholpåverkade personerna är svåra att hantera och mycket tid spenderas på att 

bevaka dem och ha dem i bakhuvudet. Det distraherar sjuksköterskan, och följden blir 

att arbetstempot sjunker och det blir svårt att hinna med alla arbetsuppgifter. 

Sjuksköterskorna behöver ta tid från andra personer som vårdas på avdelningen då de 

måste lägga mycket fokus på de personer som är alkoholpåverkade.  

I studien av Kelleher och Cotter (2009, ss.3-14) visar resultatet att de sjuksköterskor 

som tycker att det är svårt att ge vård till personer med drogmissbruksproblematik, 

själva anser att vården de ger är av lägre kvalité i jämförelse med vården de ger till 

andra personer.  

I studien av Gunasekara, et.al (2011, ss.14-23) uppger sjuksköterskorna att 

alkoholpåverkade personer har en negativ påverkan på atmosfären och humöret på 

avdelningen bland både personal och andra personer under vård.  
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DISKUSSION 

Diskussionen är indelad i två delar, metoddiskussionen och resultatdiskussionen. I 

metoddiskussionen diskuteras studiens metod och i resultatdiskussionen diskuteras 

studiens resultat med utgångspunkt från studiens syfte. 

 

Metoddiskussion 

Författarna har fört en diskussion av studiens metodval, inkluderingskriterier, 

datainsamling, kvalitetsgranskning, dataanalys och förförståelse. Metodvalets fördelar 

och nackdelar, diskuteras liksom vad som hade kunnat göras annorlunda och på så vis 

bidragit till en bättre studie samt vad som varit till studiens fördel.   

  

Metoden som valdes av författarna för att besvara denna studies syfte är som tidigare 

angivits en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2012, s.133) handlar en litteraturöversikt 

om att ta reda på den befintliga forskningen som finns inom ett visst område för att 

skapa sig en översikt över det nuvarande kunskapsläget. Analysen kan enligt Axelsson 

(2012, ss. 204) med fördel innefatta både kvantitativa och kvalitativa studier. 

En litteraturöversikt kändes därför lämplig då det finns mycket kvantitativ forskning 

inom det undersökta området trots att utgångspunkten med artikelsökningen var att 

majoriteten av de inkluderade studierna skulle vara kvalitativa. 

Sökningar i andra databaser har gjorts med resultatet att åtkomsten av de funna 

artiklarna har förnekats. Anledningar till det har varit att det har krävts ett medlemskap 

eller betalning för att få åtkomst. Det är möjligt att användning av andra 

sökord/söktermer/databaser kunnat ge upphov till fler artiklar. Genom att söka i andra 

databaser inom närbelägna områden menar Axelsson (2012, ss. 208) att det kan finnas 

artiklar av relevans för syftet. Resultatet är grundat på elva vetenskapliga artiklar vilket 

kan uppfattas som lite, och möjligheten att resultat har påverkats av det faktum finns. 

Av de elva artiklar som användas hade två av dem en blandad grupp av deltagare, 

nämligen sjuksköterskor och läkare och hur deras förutsättningar påverkar vårdmötet 

med personer med drog- och alkoholproblematik i sjukhusmiljö. Dessa två artiklar kan 
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ses som problematiska, men författarna bestämde ändå att använda sig av dessa artiklar 

då det klart och tydligt i studiens resultat framgick vilka delar som läkarna respektive 

sjuksköterskorna svarat på. 

 

Informationssökningen har varit tidskrävande. Enligt Östlundh (2012, ss.59) är det bra 

om informationssökningen delas upp i två faser, den inledande informationssökningen 

och den egentliga informationssökningen. I den första fasen bildas en uppfattning av det 

forskningsområde som skall studeras. Denna information är viktig för att leda vidare till 

den egentliga informationssökningen, vilken är mest tidskrävande.  

Om författarna hade gått efter Östlundhs två faser hade informationssökningen kanske 

kunnat effektiviseras.  

 

Av de artiklar som valts är ingen studie gjord i Sverige. Att inkludera studier/artiklar 

som har utförts i Sverige skulle eventuellt ett annat resultat nås som bättre beskriver hur 

sjuksköterskans förutsättningar påverkar vårdmötet med personer med drog- och 

alkoholmissbruk i sjukhusmiljö i Sverige. Författarna gjorde en sekundärsökning med 

resultatet att de nya artiklarna inte ingick i inkluderingskriterierna. Det främsta 

problemet var att artiklarna var för gamla. Österlundh (2012, s.75) beskriver hur 

sekundärsökning vanligtvis med fördel kan användas vid all informationssökning. En 

sekundärsökning innebär att efter funna artiklar söka igenom referenslista eller sök på 

artiklar skrivet av samma författare för att kunna hitta liknande studier. 

 

Då artikelläsning och sökandet efter nyckelfynd gjordes var för sig upplevde författarna 

i efterhand att det kanske skulle blivit ett bättre resultat om de gjort detta tillsammans. 

Författarna hade då kunnat vara mer objektiva och eventuellt hittat fler fynd då analysen 

hade kunnat förenklas om det funnits någon att dela sina tankar och reflektioner med.  

En annan faktor som kan ha påverkat analysen är språket. Samtliga artiklar är skrivna på 

engelska och trots att författarna har engelska och svenska som modersmål var det svårt 

att få en rättvisande översättning till svenska. Exempel; I en artikel stå det att ”personer 

med drog- och alkoholproblematik är ”belligerent”. När detta ord översätts till svenska 

blir det ”krigsförande” vilket kan vara svårt att förstå. Vad menas med det och hur 

uppfattas ordet i denna studies sammanhang.  I flera fall upplevdes det som svårt att 
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hitta rätt synonym med rätt innebörd.  Att ta nytta av högskolans språkverkstad skulle 

även kanske haft positiv verkan på analysen. 

 

Författarna har efter sin förförståelse utgått från att resultatet kommer visa att personer 

med drog- och alkoholmissbruksproblematik blir sämre bemötta av sjuksköterskor än 

andra patientgrupper. Författarna är medvetna om sin förförståelse och har försökt att 

inte låta det påverka vad empirin visar. Genom att förhålla sig öppet och med ambition 

att få ett helhetsperspektiv har författarna tyglat sin förförståelse. Enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012, s.197) bör vi utnyttja vår förförståelse till att vara öppna för 

möjligheterna att upptäcka ny kunskap och få en djupare förståelse.  

Förförståelsen har används till en fördel då den drivit författarna till att söka kunskap 

inom det valda ämnet ur ett vårdrelaterat perspektiv. 

 

Resultatdiskussion   

Resultatet av studien visar att det finns olika förutsättningar som kan påverka vårdmötet 

mellan sjuksköterskor och personer med drog- och alkoholmissbruk. Det finns inte 

alltid utrymme att diskutera alla resultat som har framkommit i studien.  

Med det i åtanke bestämde författarna att lyfta fram och diskutera det som ansågs vara 

viktigast. Författarna har med resultatet från andra vetenskapliga artiklar samt studiens 

bakgrund diskuterat förutfattade meningar, kunskapsbrist och arbetsmiljöns påverkan på 

sjuksköterskans förhållningssätt. I andra vetenskapliga artiklar har författarna kunnat 

hitta resultat som både stärker och talar emot studiens resultat. 

 

Resultatet visar att kunskapsbehov, självförtroende i sin yrkesutövning, arbetsmiljö och 

hur sjuksköterska förhåller sig till personer med drog och-alkoholmissbruksproblematik 

påverkar vårdmötet.  

Resultatet visar också hur de olika temana påverkar varandra.   

 

Enligt McDonald (2012, ss.2-9) bär alla människor på förutfattade meningar och det är 

en naturlig del av oss.  Våra förutfattade meningar bildas utifrån våra egna upplevelser 

och är grunden till våra handlingar och gör varje enskild människa unik. 
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Förutfattade meningar påverkar sjuksköterskans förhållningssätt till patienter då 

sjuksköterskor är av uppfattningen att personer med drog- och 

alkoholmissbruksproblematik är manipulativa (Natan, Beyil & Neta, 2009, ss.566-573). 

Sjuksköterskan skall i vårdmötet inte låta sina förutfattade meningar påverka hur mötet 

blir. Det är inte alltid lätt att inte bli påverkad av sina förutfattade meningar, men som 

sjuksköterska är det ändå viktigt att vara så neutral som möjligt.  

Även Lovi och Barr (2009, ss.166-178) tar upp hur sjuksköterskans förhållningssätt 

påverkas av hens förutfattade meningar. Sjuksköterskor är ofta av uppfattningen att 

alkoholism inte är en sjukdom. Sjuksköterskor anser även att tillståndet är självförvållat 

och att personerna därför inte förtjänar vård. Trots dessa uppfattningar är det viktigt att 

vårda dessa personer på liknande vis såsom vården som ges till personer med andra 

sjukdomstillstånd. Sjuksköterskorna anser i och med det att det är viktigt att ge effektiv 

vård där hänsyn tas till personens integritet och trygghet. 

 

I studiens resultat beskriver Natan, Beyil och Neta (2009, ss.566-573) att om 

sjuksköterskan skall kunna ändra sitt negativa förhållningssätt mot personer med drog- 

och alkoholsmissbruksproblematik, krävs det att hen har mer kunskap i detta område. 

Den upplevda bristen på kunskap och utbildning angående personer med drog- och 

alkoholmissbruksproblematik bidrar till sjuksköterskans låga självförtroendet i sin 

yrkesutövning i vården av dessa personer. Med mer kunskap ökar självförtroendet och 

de förutfattade meningarna kan då ändras.  

 

Enligt Lovi och Barr (2009, ss.166-178) kan kunskapsbrist leda till ett förhållningssätt 

som påverkar vårdmötet negativt. Det är viktigt att inse att personer med drog- och 

alkoholproblematik är människor med ett specifikt sjukdomstillstånd. Sjuksköterskor 

har en uppfattning om att personer med drog- och alkoholproblematik inte har ett 

funktionellt liv, det vill säga saknar arbete, bristande relationer samt ekonomiskt 

belastade, och skulle därmed vara mindre värda som människor. Det är viktigt att 

sjuksköterskans förhållning till dessa personer ändras. Brist på kunskap som 

härstammar från otillräcklig utbildning under grundutbildningen är en bidragande faktor 

till det nuvarande negativa förhållningssättet mot personer som är beroende av droger 

och alkohol. Att få mer kunskap om drog- och alkoholmissbruksproblematik kan leda 
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till att sjuksköterskor ändrar sin syn på personer med denna sjukdom. Det kan medföra 

en bättre förståelse av hur sjukdomen påverkar personen på både ett medicinskt och 

psykologiskt sätt. Med den nya förståelsen kan även sjuksköterskans förhållningsätt 

ändras. 

 

Givetvis finns det en förståelse för att det under en grundutbildning inte finns möjlighet 

att gå på djupet av alla sjukdomstillstånd som sjuksköterskan kan tänkas träffa på.  

Verksamhetsförlagda utbildningars placeringar ger möjlighet att få en kännedom om 

sjukdomstillståndet för drog- och alkoholmissbrukare, men det är inte med all säkerhet 

som sjuksköterskestudenter träffar på dessa personer. De sjuksköterskestudenter som får 

möjlighet att träffa på personer med drog- och alkoholmissbruksproblematik har en för 

begränsad tid på sig för att kunna få tillräckligt med kunskap i området.   

 

Enligt Lovi och Barr (2009, ss.166-178) finns det ett behov av att specialisera 

sjuksköterskor för att effektivt kunna vårda denna patientgrupp. Specialistutbildning 

medför en ökning av vårdkvalitén då sjuksköterskan blir expert inom området.  Även 

Ford (2011, ss.241-252) tar upp att bristande utbildning påverkar den vård som ges i 

nuläget till personer med drog- och alkoholmissbruksproblematik och som anses vara av 

låg kvalité.  

Det viktiga i studiens resultat är identifieringen av att det finns en viss uppfattning bland 

sjuksköterskor gällande personer med drog- och alkoholmissbruksproblematik. När 

sjuksköterskan inte ser tillståndet som en sjukdom utan mer som ett livsstilsval, formas 

bemötandet därefter eftersom det kan vara svårt att förstå varför vissa personer agerar 

som de gör i alla avseenden.  

Detta synsätt har i sin tur påverkan på vårdmötet.   

 

Enligt Ford, (2011, ss.241-252) påverkas sjuksköterskorna av arbetsmiljön när vård ska 

ges till personer som missbrukar droger. Sjuksköterskorna tror att en orsak till det är att 

det finns brist på personligt ansvar från patientens sida. Den vård som ges är intensiv 

och tidskrävande.  

Enligt svensk sjuksköterskeförening (2007) har sjuksköterskan som uppgift att främja 

personers hälsa. Sjuksköterskan skall kunna motivera personer att ändra de 
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livsstilsfaktorer som påverkar hälsan. 

Enligt Holm Ivarsson (2013, ss. 223-225) kommer ”Motiverande samtal” från 

engelskans Motivational Interview (MI). Det är en förändringsinriktad, empatisk 

rådgivningsmetod, som främst används för att öka personens motivation till 

livsstilsförändring. Det innebär även ett särskilt förhållningssätt där acceptans och 

betoning på personens självbestämmande står i fokus för dialogen. Det är viktigt att 

personen fattar sina egna beslut om livsstilsförändringen. Personen får själv komma 

fram till hur denne skall handla, och sjuksköterskan skall fungerar som en coach som 

kan erbjuda stöd och kunskap i förändringsprocessen. 

 

Enligt Kjellström, Håkansta och Hogstedt (2005, ss. 117-154) ökar alkohol och drog- 

konsumtionen risken för både psykisk ohälsa och medicinska åkommor. Psykiska 

störningar som ett beroende medför att personen som använder dessa medel utvecklar 

missbruksproblematik. Medicinska sjukdomar som kan utvecklas är bland annat; 

bukspottskörtelinflammation, leverskador samt hjärt -och kärlsjukdomar.  

Dessutom har drog – och alkoholkonsumtionen negativ verkan på samhället genom 

bland annat arbetslöshet, splittrade familjer, bilolyckor och slagsmål. 

Ur ett samhällsperspektiv kan sjuksköterskan fungera som en coach vilket innebär att 

denne hjälper personer att ändra de livsstilsfaktorer som inte är gynnsamma för hälsan. 

 

När hälsan för personer med drog-och alkoholmissbruksproblematik främjas kan det 

bidra till att dessa personer i slutändan kan komma ur sitt missbruk och bli friska. Detta 

är hållbar utveckling då till exempel vårdkostnader minskar, personen kan bli arbetsför 

och på så sätt bidra till samhällets välfärd genom arbete och skattebetalning. Detta leder 

till att personen kan känna sig som en värdig människa och lidandet hos personen och 

dennes anhöriga minskar. Enligt Hallberg (2010) kan hälsa främjas genom insatser som 

gör att människor mår bättre i grunden och inte bara tillfälligt. Genom att förstärka de 

resurser som människor själva besitter och kan använda sig av för att hantera livets 

med- och motgångar. När hälsan främjas kan det verka positivt på hållbar 

samhällsutveckling. Hållbar utveckling innebär att bibehålla de resurser som finns, så 

att det räcker till åt nästkommande generationer. Hållbar utveckling omfattar tre 
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dimensioner. Ekonomisk, social och miljödimension. Alla tre dimensioner ska 

sammanflätas och stödja varandra. 

 

Resultatet visar att arbetsmiljön i vårdandet av personer med drog-och 

alkoholmissbruksproblematik leder till det negativa förhållningssätt gentemot dessa 

personer som sjuksköterskorna hävdar att de har. Det påverkar i sin tur vården som ges 

då sjuksköterskor känner sig frustrerade när de ska vårda dessa personer. 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2007) skall sjuksköterskan ge en omvårdnad som 

respekterar och tar hänsyn till alla människor, oavsett tro eller värderingar.  

Det innebär att sjuksköterskan oavsett hur pressande, tidskrävande eller tung 

arbetsmiljön är, har ett ansvar att vårda alla personer på ett värdigt sätt. 

Det är viktigt att sjuksköterskan reflekterar över sin förförståelse och hur den kan 

påverka vårdmötet och att alltid se personen bakom sjukdomen. 

 

SLUTSATSER OCH KLINISKA IMPLIKATIONER 

Resultatet i denna studie visar hur sjuksköterskans förutsättningar påverkar vårdmötet i 

vården av personer med drog- och alkoholmissbruk. Sjuksköterskans förutsättningar är 

att förhålla sig till personer med drog- och alkoholmissbruk, kunskapsbehov, 

självförtroende i sin yrkesutövning och arbetsmiljö. Resultatet visar att sjuksköterskans 

förhållningssätt till personer med drog- och alkoholmissbruk ofta grundar sig i deras 

förutfattade meningar om hur dessa personer är, och det finns ett behov och önskemål 

av att öka kunskapen redan i grundutbildningen för att öka självförtroendet i sin 

yrkesutövning som sjuksköterska.  

 

Trots tidigare forskning som visat att sjuksköterskans förhållningssätt till personer med 

drog- och alkoholmissbruk inte är bra och hur utbildning i ämnet förbättrar 

förhållningssättet, fortgår problemet.  

Författarnas förhoppning är att resultatet från denna studie tillsammans med tidigare 

forskning kan belysa betydelsen av utbildning redan under grundutbildning. Utbildning 

om drog- och alkoholmissbrukets anledningar, hälsoeffekter och olika personligheter 

ökar förståelsen för dessa personer och självförtroendet i sjuksköterskans 
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yrkesutövning. Det bör leda till större trygghet och tillit från både person i behov av 

vård och sjuksköterska.   
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Bilaga 1 

 

Nedanför är en översiktstabell på artiklarna som analyserades och inkluderats i denna litteraturöversikt.   

 

 

 

Tabell 1 

 Perspektiv Problem/ 

 syfte 

Metod Resultat Diskussion 

Titel: Improving 

nurses’ therapeutic 

attitude to patients 

who use illicit 

drugs: Workplace 

drug and alcohol 

education is not 

enough.  

 

Författare: Ford, 

Omvårdnads- 

vetenskaplig. 

 

To examine the 

impact of 

workplace drug 

and alcohol 

education on 

nurses’ 

therapeutic 

attitude to 

patients who 

use illicit drugs 

Tvärsnittstudie 

med urval av 

1605 

Arbetsplats utbildning 

som är kombinerad med 

rollstöd leder till bra 

bemötande av personer 

som missbrukar drog och 

alkohol. 

Brist på kunskap är en faktor som 

medföra att inadekvat vård ges 

till personer med drog- och 

alkohol missbrukare. 

Ökning av arbetsplatsutbildning 

för sig själv förbättra inte 

sjuksköterskors terapeutisk 

bemötande mot personer med 

drog- och alkohol problematik.  



 2 

Bammer & Becker 

 

Tidskrift: 

International 

Journal of Nursing 

Practice. 

 

Årtal: 2009 

 

Titel: Nurses’ 

Attitudes Toward 

Clients With 

Substance Use 

Problems. 

 

Tidskrift: 

Perspectives in 

Psychiatric Care. 

 

Författare: Chang 

Omvårdnads- 

vetenskaplig. 

To examine 

factors 

associated with 

nurses’ 

attiitudes 

towards clients 

with substance 

use problems. 

Tvarsnittstudie 

med urval av 

489. 

Det är inte bara rollstöd 

och arbetsplats-utbildning 

som påverkar bemötande, 

utan också sjuksköterskas 

personliga perspektiv. 

Sjuksköterskors negativa 

bemötande kan ha påverkan på 

den vård som ges till personer 

som använder droger och andra 

substanser. Inadekvat klinisk 

förberedelse att vårda personer 

med substans missbruks 

problematik, då utbildning på 

grund nivå är inadekvat. 



 3 

& Yang  

 

Årtal:2012 

Titel: Challenges in 

Nursing Practice: 

Nurses’ perception 

in caring for 

hospitalized 

Medical-surgical 

patients with 

substance 

abuse/dependence. 

 

Författare: Neville 

& Roan 

 

Tidskrift: The 

Journal of Nursing 

Adminitration 

 

Omvårdnads- 

vetenskaplig. 

To investigate 

nurses’ 

perceptions of 

caring for 

hospitalized 

medical –

surgical patients 

with comorbid 

conditions of 

substance 

abuse/ 

dependence. 

Kvalitativstudie 

med urval av 24. 

Det finns många 

utmaningar med att vårda 

en person som missbrukar 

droger- och/eller alkohol.  

Dessa utmaningar leder 

till att arbetet med denna 

patientgrupp får negativa 

associationer. 

Att vårda en person med drog- 

och alkoholmissbruksproblematik 

är en utmaning, då den kan vara 

tidskrävande. 

Förhållningssättet mot dessa 

personer påverkas av 

uppfattningen att dessa personer 

är manipulativa, oförskämda och 

aggressiva. 



 4 

Årtal:2014 

 

Titel: The dissonant 

 

Författare: Monks, 

Topping & Newell 

 

Tidskrift: Journal 

of Advanced 

Nursing. 

 

Årtal: 2012 

 

 

Teoretisk -

Vetenskaplig. 

To explore how 

registered 

nurses manage 

and deliver care 

to patients 

admitted  to 

medical wards 

and medical 

assesment units 

with 

complications 

of drug use. 

Kvalitativstudie 

med urval av 29. 

Den vård som ges till 

personer som missbrukar 

droger, är oftast kaotisk, 

förvirrande och störande. 

Det är komplicerat att 

vårda denna patientgrupp, 

då perceptioner, attityder 

och beteende leder till att 

sjuksköterskor tenderar 

att distansera sig från 

denna patientgrupp när de 

vårdar dem. 

Sjuksköterskor har brist på 

kompetens när de gäller 

problemen associerad med drog 

missbruk. 

Sjuksköterskor- patient relation 

är karakteriserad med misstro och 

negativ attityder. 

Titel: Knowledge 

and attitudes of 

nurses towards 

alcohol and related 

problems: the 

impact of an 

Omvårdnad- 

vetenskaplig. 

To verify the 

impact of 

educational 

intervention on 

attitudes and 

knowledge of 

Kvasistudie med 

urval av 280. 

Utbildningsintervention 

verkar positivt på 

bemötandet. 

Förberedelser under 

grundutbildning att arbeta 

med personer med 

Sjuksköterskor har svårigheter att 

identifiera dem problemen 

associerad med alkohol missbruk, 

då undervisning på grund nivå 

var otillräcklig. Okunskap eller 

bristande kunskap påverkar 



 5 

educational 

intervention. 

 

Författare: Soares, 

de Vargas & 

Formigoni 

 

Tidskrift: Journal 

Revista da Escola 

de Enfermagem da 

U S P. 

 

Årtal: 2010 

 

nurses towards 

alcohol use and 

associated 

problems. 

alkohol 

missbruksproblematik 

verkar positivt på 

bemötandet. 

bemötande negativ. 

Titel: Nurses’ 

attitudes, beliefs and 

confidence levels 

regarding care for 

those who abuse 

alcohol: Impact of 

Omvårdnads- 

vetenskaplig. 

To evaluate the 

effects of 

educational 

intervention on 

the attitudes, 

beliefs, and 

Kvantitaivstudie 

med urval av 181 

Utbildning som en 

intervention är ett 

effektivt verktyg, för att 

ändra attityder, tror och 

självförtroende när 

sjuksköterska ska vårda 

Sjuksköterskor spelar en viktig 

roll i vårdandet av personer som 

är allmänt i behov av vård. Trots 

detta finns det en lucka när vård 

ska ges till personer med 

alkoholproblematik. Det finns 



 6 

educational 

intervention. 

  

Författare: 

Vadlamudi et.al 

2007 

 

Tidskrift: Nurse 

Education in 

practice. 

 

Årtal: 2007 

 

 

confidence 

levels of nurses 

regarding the 

screening and 

brief 

intervention for 

alcohol 

problems. 

en patient som 

missbrukar alkohol. 

bevis att sjuksköterskors 

bemötande, uppfattningar och 

självförtroende påverkar deras 

attityder när de ska vårda 

personer med alkohol 

problematik. 

Titel: Nurses’ 

perception of the 

quality of care to 

hospitalized drug 

addicts: testing the 

theory of reasoned 

Teoretisk- 

Vetenskaplig. 

To examine 

nursing staff 

members’ 

attitudes and 

subjective 

norms, as 

Kvantitativstudie 

med urval av 

135. 

Det viktigt att ändra 

sjuksköterskor 

stereotyper mot personer 

som missbrukar droger. 

Genom utbildning såsom 

workshop och 

Personliga attityder är det mest 

avgörande faktor av intentioner 

för att ge vård av hög kvalité till 

personer som missbrukar droger. 

En annan faktor som påverkar 

sjuksköterskas attityd är att de 



 7 

action. 

 

Författare: Natan, 

Beyil & Neta 

 

Tidskrift: 

International 

Journal of Nursing 

Practice 

 

Årtal: 2009 

 

 

conveyed by 

actual intended 

nursing care of 

drug addicts. 

seminarium ges möjlighet 

till förändring. 

anser att dessa patienter grupp är 

svåra att vårda. 

Titel: A descriptive 

study on emergency 

department doctors’ 

and nurses’ 

knowledge and 

attitudes concerning 

substance use and 

Omvårdnads- 

Vetenskaplig. 

To determine 

emergency 

department 

nurses 

knowledge and 

attitudes 

regarding 

Kvantitativstudie 

med urval av 66 

Resultat visar missnöje 

när vård skall ges till en 

person som är 

alkoholpåverkade. 

Resultatet visar också att 

personer som är 

alkoholpåverkade inte 

Det finns brist på kunskap när det 

gäller personer som har 

drogmissbruksproblematik. Det 

finns behov av specifik 

utbildning för att kunna vårda 

dessa personer på ett adekvat sätt. 



 8 

substance abusers. 

 

Författare: Kellher 

& Cotter 

 

Tidskrift: 

International 

Emergency Nursing 

 

Årtal:2008 

 

problematic 

substance use 

and substance 

abuse. 

vårdas med respekt trots 

att de borde det. 

Titel: Emergency 

Physicians’ And 

Nurses’ Attitudes 

Towards Alcohol- 

Intoxicated Patients. 

 

Författare: 

Warren, Sena, Choo 

& Machan. 

Omvårdnads- 

vetenskaplig. 

To examine 

differences in 

attitudes 

between 

emergency 

physicians and 

nurses towards 

alcohol 

intoxicated - 

Kvantitativstudie 

med urval av 39. 

Resultatet visar att det 

finns positiva attityder 

när vård ska ges till 

personer som är 

alkoholberoende, men 

sjuksköterskan vill helst 

inte arbeta med denna 

patientgrupp. 

Personliga åsikter och 

Sjuksköterskor anser att personer 

som är alkoholpåverkade skall 

behandlas med respekt, men i 

själva verket är de inte 

behandlade med respekt. 

Anledningen är att de tycker att 

det inte är givande att vårda dessa 

personer. 



 9 

 

 

Tidskrift: The 

Journal of 

Emergency 

Medicine. 

 

Årtal: 2012 

 

patients. karaktärer verkar positiv 

på bemötandet mot 

alkoholberoende 

patienter.  

 

Titel: How do 

intoxicatedpatients 

 impact staff in the  

emergency 

department?  

An exploratory study 

 

Författare: 

Gunasekara et. el. 

 

Omvårdnads- 

vetenskaplig 

To investigate staff 

perceptions of the  

burden of alcohol 

presentations on 

emergency 

department  

in New Zealand and 

the impact on staff of 

alcohol related 

presentations. 

Kvantitativstudie 

med urval av 47. 

Resultatet visar att 

arbetsbelastningen ökar 

när vård ska ges till 

personer som är 

alkoholpåverkade. 

Den vårdkvalitet som 

ges till personer som är 

alkoholpåverkad är 

mindre bra. 

Både fysisk och verbal 

Sjuksköterskor tror att 

faktorer associerad med 

alkohol intoxikation verkar 

negativ på arbetsbelastning.  

Alkohol verkar negativ på 

samhället och kräver 

förändring i lagar som ett 

medium att reducera alkohol 

presentation på akuten.  
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Tidskrift: The New 

Zealand Medical 

Journal 

 

Årtal: 2011 

 

misshandel är faktorer 

som påverkar det 

bemötande som 

alkoholpåverkade får. 

Att vårda personer som 

är alkoholpåverkade 

ökar arbetsbelastning. 

Titel: Determinnats 

of Nurses’ Attitudes 

toward tge Care of 

Patients with 

Alcohol Problems. 

 

Författare: Crothers 

& Dorrian 

 

Tidskrift: 

International 

Scholarly Research 

Network Nursing. 

Omvårdnads- 

vetenskaplig. 

To explore the 

nature of nurses’ 

attitudes towards 

patients witha lcohol 

abuse and 

dependency 

problems and to 

investigate the 

relationship between 

these attitudes and 

the nurses’ attitudes 

toward care for such 

patients. 

Kvantitativstudie 

med urval av 49 

Resultatet visar att det 

finns positiva attityder 

när vård ska ges till 

personer som är 

alkoholberoende, men 

sjuksköterskan vill 

helst inte arbeta med 

denna patientgrupp. 

Personliga åsikter och 

karaktär verka positiv 

på bemötande mot 

alkoholberoende 

patienter. 

Det finns olika tänkbara 

faktorer som kan har lett till 

sjuksköterskors positiva 

attityder mot personer med 

alkohol problematik, så som 

sjuksköterskornas egna 

alkoholvanor, deras 

personliga karaktär och deras 

professionella inställningar. 

Trots dessa positiva attityder 

uttrycker sjuksköterskor ett 

behov av ökad utbildning för 

att bättre kunna vårda dessa 
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Årtal: 2011 

patienter. 
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