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Sammanfattning 
 

Bakgrund 

Något exakt antal personer med beroende är svårt att få fram då mörkertalet är stort då 

inte alla söker vård. Det finns en stor kunskapslucka om beroende vilket kan leda till 

negativa attityder och sämre vård för dessa patienter. Problemen blir ännu större om 

smärtproblematik förekommer. 

 

Syfte 

Syfte med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att 

bemöta patienter med beroendeproblematik samt att beskriva vilka 

datainsamlingsmetoder som använts i de inkluderade studierna. 

 

Metod 

Litteraturstudie med deskriptiv design och de elva valda artiklarna söktes fram i 

databasen CINAHL, deras ansats är både kvalitativa och kvantitativa. 

 

Huvudresultat 

Resultatet i studien visar att sjuksköterskors utbildningsnivå är signifikant med deras 

attityder mot patienter med beroendeproblematik, detta ger även en osäkerhet i mötet 

med dessa patienter vilket leder till otillräcklig omvårdnad och smärtbehandling. Den 

otillräckliga utbildningen leder till att sjuksköterskorna tvingas ta hjälp av varandra för 

att bemästra omvårdnaden samt bemötandet av patienter med beroendeproblematik på 

bästa sätt. Erfarenhet i arbete med beroendepatienter är en stor tillgång för 

sjuksköterskor som inte inhämtat vidare utbildning kring omvårdnad av dessa patienter. 

 

Slutsats 

Patienter med beroendeproblematik är en växande patientgrupp i dagens samhälle och 

sjuksköterskor träffar dessa individer på många olika inrättningar oavsett vilken 

utbildning de besitter. För bästa möjliga utgång för både patient och sjuksköterska är det 

därför av stor vikt att sjuksköterskan är så förberedd som möjligt genom att redan i 

grundutbildning erhålla fördjupad utbildning kring denna patientgrupp. Sedan vidare i 

arbetslivet erbjudas fler kurser och utbildningar/fortbildningar i omvårdnad av patienter 

med beroendeproblematik. 

Nyckelord: Attityd, Beroende, Kunskap, Missbrukare 



 

 

Abstract 

Background 

There is no specific number of people with addiction because it is difficult to obtain 

when the number of unreported cases is high because not everyone seeks care. There is 

a large gap in knowledge about addiction which can lead to negative attitudes and worse 

care for these patients. The problems gets more difficult if it includes pain. 

 

Aim 

The purpose of this litterturereview is to describe nurses 'experience of responding to 

patient´s with addictions and to describe what data collection methods used in the 

included studies. 

 

Method 

A literature study with descriptive design and the eleven selected articles were searched 

in the database called CINAHL, and their approach is both qualitative and quantitative 

 

Results 

The results of the present study show that nurses' education are significant in their 

attitudes toward patients with addiction, this also gives an uncertainty in the meeting 

with these patients, which leads to insufficient care and pain management. The 

inadequate education forces the nurses to help each other to master the care of patients 

and the best reply with addiction best way possible. Experience of working with 

patients with addiction is a major asset for nurses who have not obtained further 

education about care of these patients. 

 

Conclusion 

patients with addiction are a growing population in today's society and nurses meet 

these individuals in many different workplaces whatever education they possess. For the 

best possible outcome for both patient and nurses, is it very important that the nurse is 

as prepared as possible by already in the basic education receive in-depth training about 

these patients. Then while working be offered more courses and education / in-depth 

courses in the care of patients with addiction. 

Keywords:  Addict, Attitude, Knowledge, Substance abusers
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 1.Introduktion 

1.1 Missbruk/beroende 

Det är svårt att definiera missbruk/beroende då det finns olika termer och definitioner 

samt diagnosklassifikationer beroende på vilken arbetsplats, verksamhet och vilken 

yrkesgrupp som arbetar med dessa individer tillhör. Under de medicinska 

verksamheterna följs diagnossystemet International statistical classification of diseases 

and related health problems (ICD) (Socialstyrelsen 2015). Inom beroendevården 

använder de även DSM-5 som en diagnosklassifikation, här är det nu nya kriterier för 

att få en diagnos samt att det inte skiljer på missbruk/beroende. Det finns elva symptom 

(se bilaga 1) och patienterna skall uppfylla två eller flera symtom under en tolv månader 

period för att få en diagnos (Straussner 2013). Då alla inte söker för sitt missbruk eller 

beroende är det svårt att veta hur många som egentligen har denna problematik. Enligt 

socialstyrelsen (2015) gjordes det år 2009-2011 en missbruksutredning. Där framkom 

det att 55000 personer var diagnostiserade med en narkotika diagnos och 

uppskattningsvis 780000 personer missbrukade eller hade ett beroende av alkohol i 

Sverige. Det finns inga direkta siffror över antalet personer med missbruk eller 

beroende som det finns i övriga världen men enligt world health organization (WHO) är 

det minst 15,3 miljoner människor som har en missbruksstörning (world health 

organization 2016). Författarna till denna studie kommer att använda sig av begreppet 

patienter med beroendeproblematik som definition under hela studien för att underlätta 

läsandet och även benämna missbruk/beroende med endast beroende. 

1.2 Smärta 

Smärta hos en person är något som kan finnas utan att det syns utanpå. Att känna smärta 

är personligt så att ifrågasätta en persons smärta kan i vissa fall bli kränkande för 

personen (Fredenberg, Winge & Karling 2015). Smärta är inte bara något individuellt 

utan även subjektivt som på  många sätt kan beskrivas på olika vis (Norrbrink & 

Lundeberg 2010). Smärta kan upplevas olika beroende på var i kroppen det kommer 

ifrån därför delas det upp i olika slags smärtor, nociceptiv - en vävnadsskada, 

neuropatisk - en skada eller sjukdom i nervsystemet,  psykogen- smärta relaterad till 

psykiatriska tillstånd samt idiopatisk smärta- när det inte kan hittas någon orsak. 

(Norrbrink & Lundeberg 2010; Haegerstam 2008). Werner 2010 nämner att det på IASP 
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(International Association for the study of pain) pågår det samtal för att få smärtan 

anpassad för alla levande individer. Av primärvårdens läkarbesök har 20-40% ett 

smärtproblem som grundorsak (Fredenberg, Winge & Karling 2015). 

1.3 Hyperalgesi 

Hyperalgesi är ett tillstånd då en retning uppfattas som mer smärtsam än normalt. För 

att känna smärta med hyperalgesi krävs mindre kraft utifrån eller att smärtan upplevs 

starkare än normalt (Haegerstam 2008). 

 

1.3.1 Hyperalgesi kan ses vid beroende 

 

Vid behandling av (eller missbruk av) opiater kan smärtsinnet förändras och leda till 

hyperalgesi vilket innebär att smärttröskeln sjunker och att det därmed krävs lägre 

stimuli för att känna kraftigare smärta (Westerling 2012). Detta har bevisats genom 

forskning då det gjorts tester på personen som är beroende av opiater som övergått till 

metadon och därmed höjdes deras smärttröskel (Compton, Kehoe, Sinha, Torrington & 

Ling 2010; Peles, Schreiber, Hetzroni, Adelson & Defrin 2011; Pud, Cohen, Lewental 

& Eisenberg 2006). Det har även gjort forskning på hyperalgesi i kombination med 

alkohol dock ej på människor. I en studie om hyperalgesi visades en ökad känslighet för 

smärta med alkohol i blodet (Arout et. al. 2016). I en annan studie visades ökad 

känslighet samt att smärtan ökar vid nedtrappning av alkohol (Dina et. al. 2008). 

1.4 Patienters erfarenhet av omvårdnad 

 

Patienters negativa erfarenheter leder till ilska, livshotande situationer och bristande tro 

på vården. På grund av misstro från vårdpersonal försämras omvårdnaden för patienter 

med beroendeproblematik då de behöver uthärda mer smärta än nödvändigt. Patienter 

upplever att vårdpersonal inte lyssnar och ger adekvat vård, vilket kan leda till att 

patienterna istället väljer att använda illegala droger för att lindra sin smärta. Patienter 

beskriver även sjuksköterskans brist på utbildning, omsorg och rådgivning angående 

möjligheter för patienten att hantera sin smärta. Detta kan i sin tur leda till ett 

känslomässigt lidande och vidare narkotikamissbruk för patienterna. Patienter erkänner 

att de ibland även kan ljuga eller undanhålla annan information om sin smärta av rädsla 

att förlora sina smärtstillande mediciner (St. Marie 2014). 
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1.5 Sjuksköterskans yrkesroll 

 

Som sjuksköterska är det viktigt att i sin yrkesroll följa de lagar och paragrafer som 

finns men även att följa den etiska koden ICN (International Council of Nurses ) som 

sedan 1953 funnits för sjuksköterskor över hela världen. Det finns 4 områden som är 

viktiga att följa; sjuksköterskan och allmänheten, yrkesutövningen, professionen samt 

medarbetaren (Svenska sjuksköterskeförening 2016). Dessa fyra områden är viktiga att 

tänka på i sin yrkesroll när det handlar om attityder, kunskap samt omvårdnad av 

patienter. Det nämns i Svenska sjuksköterskeföreningens värdegrund för omvårdnad att 

“ Människan är unik och ska bemötas utifrån ett personcentrerat förhållningssätt efter 

sina förutsättningar (Svenska sjuksköterskeförening 2016). 

1.6 Teoretiska referensramar 

 

Denna litteraturstudies referensram är teoretikern Joyce Travelbee (1926-1973) som var 

en psykiatrisjuksköterska och utvecklade teorin om mellanmänskliga aspekter i 

omvårdnaden vilket hon presenterade i boken “Interpersonal aspects of nursing” 

(Kirkevold 2000). De bärande begreppen som Travelbees teori lägger fokus på är 

människan och vårdandet. Travelbee anser att om vårdpersonal ska ge bra omvårdnad 

måste de även förstå vad som händer mellan personal och patient, hur deras samspel 

fungerar samt vad detta kan ge för konsekvenser för patienten. Travelbees teori ser 

människan som en unik och oersättlig individ. Att det är individens upplevelser som 

skall uppmärksammas och inte diagnoserna eller bedömningarna från vårdpersonalen.  

Aspekten om att det är individens upplevelse och inte diagnosen som skall ses är en 

central del genom författarnas litteraturstudie. Travelbee belyser vikten av att förstå 

samspelet mellan patient och vårdpersonal vilket denna studie även tar upp (Kirkevold 

2000). Travelbee menar att hälsa är något som är olika för alla individer och därmed 

subjektivt. Sjuksköterskan måste därför ta reda på hur varje individ ser på sin hälsa, vad 

som är bra eller dåligt, för att kunna hjälpa den enskilde till att förebygga ohälsa och 

bibehålla bästa möjliga hälsotillstånd. Vissa individer kan vara sjuka men känna sig 

friska medan andra kan känna tvärt om, dvs. känna sig sjuka men vara friska (Travelbee 

2001). 
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1.7 Problemformulering 

 

Idag finns det ett antal personer som har beroendeproblematik. Något exakt antal 

personer är svårt att få fram då mörkertalet är stort då inte alla söker vård för sitt 

beroende. Det finns en stor kunskapslucka om beroende vilket kan leda till negativa 

attityder och sämre vård för dessa patienter. Problemen blir ännu större om patienterna 

även har en smärtproblematik. Det finns tidigare forskning kring vad fysiskt händer vid 

beroende samt olika smärtupplevelser men det saknas en sammanställning över 

sjuksköterskors erfarenheter av mötet med dessa patienter i vården samt sjuksköterskors 

upplevelser av dessa möten. Föreliggande studie behövs för att minska kunskapsluckan 

och skapa förutsättningar för sjuksköterskor att kunna ge dessa patienter rätt omvårdnad 

samt en hälsofrämjande smärtlindring. 

1.8 Syfte 

 

Syfte med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att 

bemöta patienter med beroendeproblematik samt att beskriva vilka 

datainsamlingsmetoder som använts i de inkluderade studierna. 

1.9 Frågeställningar 

 

 Vilka erfarenheter har sjuksköterskor av att bemöta patienter med 

beroendeproblematik? 

 Vilka datainsamlingsmetoder har använts i de inkluderade studierna? 

2. Metod 

2.1 Design 

 

Författarna har gjort en litteraturstudie med deskriptiv design. Det innebär ett 

systematiskt sökande, granskande och sammanställande av artiklar inom valt 

problemområde (Polit & Beck 2016 

 

 

 

 

 



 

5 

 

2.2 Databas 

 

Databasen CINAHL användes för att söka artiklar. CINAHL är en databas som är 

inriktad på omvårdnadsvetenskapliga referenser (Willman, Bahtsevani, Nilsson & 

Sandström 2016). 

2.3 Sökord och sökstrategi    

   

Polit och Beck (2016) menar att sökningar ger fler huvudämnen och relevanta artiklar 

till det valda sökordet om CINAHL headings används. Den CINAHL Headings term 

författarna använde var: Substance Abusers, författarna använde även Addict som 

Cinahl headings, search as keyword. En bredare sökning gjordes från början, sedan 

gjordes sökningar med både booleska söktermerna AND och OR. Enligt Polit och Beck 

(2016) kan OR användas för att utvidga sökningen. OR användes mellan 

Substance  Abusers och Addicts då det är två olika benämningar på samma ord. 

Författarna valde sedan att lägga till knowledge och Attitude för att få relevanta artiklar 

till studiens syfte. Artiklarna valdes sedan med sökorden Substance Abusers OR 

Addicts AND Knowledge AND Attitude. Författarna gjorde även en sökning med bara 

Addict AND Knowledge AND Attitude. Sökorden valdes utifrån studiens syfte och 

frågeställning för att författarna skulle hitta relevanta artiklar till studien. 

Limits: Artiklarna som användes var publicerade mellan 2006-2016 och Peer reviewed, 

vilket innebär att artiklarna har granskats av andra forskare innan de blivit publicerade 

(Polit & Beck 2016) alla artiklar var dessutom skrivna på engelska.  
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Tabell 1. Utfall av preliminära databaser 

 

Databas Begränsningar 

(limits) sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

Cinahl 10 år, Peer Review, 

engelska, 2016-09-21 

Substance Abusers 

(Cinahl Headings) OR Addict 

(Cinahl Headings, search as 

keyword) AND attitude 

234 7 

Cinahl 10 år, Peer Review, 

engelska, 2016-09-21 

Substance Abusers 

(Cinahl Headings) OR Addict 

(Cinahl Headings, search as 

keyword) AND knowledge 

92 2 

Cinahl 10 år, Peer Review, 

engelska, 2016-09-21 

Addict (Cinahl Headings, 

search as keyword) AND 

knowledge AND attitude 

7 2 
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2.4 Urvalskriterier 

 

Enligt Polit och Beck (2016) är det lämpligt att begränsa sökningar av vetenskapliga 

artiklar med hjälp av ett antal urvalskriterier. 

Inklusionskriterier var att de vetenskapliga artiklarna skulle vara 

kostnadsfritt tillgängliga via biblioteket på Högskolan i Gävle samt svara på studiens 

syfte och frågeställningar. 

Exklusionskriterier i föreliggande studie var missbruk av annat än alkohol 

och droger t.ex. sex, spel, mat etc. exkluderade. Andra exklusionskriterier var fel 

yrkeskategori t.ex. endast läkare och att de ej var vetenskapliga. Även litteraturstudier 

exkluderades. 
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2.5 Urvalsprocess 

 

Urvalet genomfördes genom att titlar av 333 artiklar som framkom efter anpassad 

sökning lästes av båda författarna som gemensamt exkluderade 277 artiklar på grund av 

att titlarna ej var av relevans till studiens syfte. Efter att artiklar valdes bort med hjälp av 

titlarna återstod 56 artiklar varvid författarna gemensamt läste abstract och exkluderade 

ytterligare 31 artiklar som ej var av relevans för studien, ytterligare nio exkluderades på 

grund av att de var dubbletter. Efter det steget återstod 16 artiklar varvid alla artiklar 

lästes från början till slut av båda författarna och ytterligare 5 artiklar kunde 

exkluderades då det framkom att de inte var aktuella för studiens inklusionskriterier.  

 

 

Figur 1. Redovisning av artiklarnas bortfall 

2.6 Dataanalys 

 

De elva valda artiklarna numrerades vart efter dem lästes för att ha struktur och ordning 

på dem under studien. Indelningen av tänkbara gemensamma teman har skett med hjälp 

av färgkodning (Polit & Beck 2016). Artiklarna har lästs enskilt av författarna och 
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sedan bearbetats tillsammans för att få bästa objektiva synsätt. Efter detta delades de in 

under olika rubriker som passar författarnas syfte/frågeställning. Författarna har åter läst 

artiklarna och sedan bearbetat dem för att sammanställas med likheter och olikheter. 

Författarna kom sedan tillsammans fram till fyra stycken återkommande teman; 

kunskap, utbildning, erfarenheter samt attityder. Författarna valde tillsammans att slå 

samman  kunskap och utbildning då de går in i varandra. Dvs slutligen tre stycken 

teman: Kunskap & utbildning, erfarenheter och attityder. Författarna har även läst 

metoddelen i de utvalda artiklarna för att se vilka datainsamlingsmetoder som använts 

för de olika studierna. Hur enkäterna var utformade eller vilken intervjumetod som 

använts, hur många som medverkat, hur enkäter delats ut och samlats in, var intervjun 

genomfördes samt dess längd.  

2.7 Forskningsetiska överväganden 

 

Resultatet i föreliggande studie redovisas med egna ord samt objektivt. Författarna har 

granskat artiklarna grundligt för att undvika eventuell plagiering och förvrängning av 

artiklarna (Polit & Beck 2016). Författarna har inte uteslutit några artiklar pga. egna 

erfarenheter eller värderingar, eller på grund av att de inte stämde med studiens syfte 

(Polit & Beck 2016). För att stärka trovärdigheten i arbetets resultat har författarna valt 

att inkludera citat och referenser efter vedertagen referensteknik (Polit & Beck 2016). 

Studiens författare har inte skickat någon ansökan för etiskt godkännande då det är en 

litteraturstudie och därför ej anses behöva det (Polit & Beck 2016). 

3. Resultat 

 

Studiens resultat är baserat på elva stycken vetenskapliga artiklar varvid sju var 

kvantitativa och fyra kvalitativa. De vetenskapliga artiklarna redovisas i tabell tre och 

fyra. Föreliggande studies resultat är indelat i fyra rubriker som svarar på studiens syfte 

och frågeställningar, sjuksköterskans kunskaper och utbildning inom beroende, 

sjuksköterskans erfarenheter om beroende och individer med denna problematik och 

sjuksköterskans attityder mot beroende och individer med denna problematik och 

metodologisk frågeställning. 
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3.1 Sjuksköterskans kunskaper och utbildning inom beroende 

 

Ett flertal studier visade att sjuksköterskor ansåg att det fanns många i yrkesgruppen 

som hade bristande utbildning kring omvårdnad av patienter med beroendeproblematik 

(Childers & Arnold 2012; Krokmyrdal & Andenæs 2015; Ortega & Ventura 2013). 

Sjuksköterskorna i Chang och Yang (2013) studie ansåg att de som fått mer utbildning 

så som vidareutbildning och kurser kring beroende besatt bättre attityder och 

omvårdnad till patienter med beroendeproblematik. I samma studie hade endast 43,8% 

av sjuksköterskorna fått utbildning kring patienter med beroendeproblematik i sin 

grundkursplan. I Ortega och Venturas (2013) studie framkom det att sjuksköterskor inte 

tyckte att vården på avdelningarna var förberedd för att ta hand om patienter med 

beroendeproblematik och att sjuksköterskorna egentligen saknade utbildning för det. 

Sjuksköterskorna fann det komplext att vårda patienter med beroendeproblematik då de 

även kände sig oförberedda psykiskt inför situationer som kunde uppstå i vårdandet av 

patienter med beroendeproblematik, så som våldsutbrott, oföljsamhet etc. 

Sjuksköterskorna kände även osäkerhet angående kunnandet i behandling av abstinens 

och detta kunde leda till att sjuksköterskorna kände ett lidande i den bristfälliga vården. 

Trots detta visade det sig att sjuksköterskorna ansåg att de gjorde det bästa av 

situationen med stöttning och hjälp av varandra för att kunna ge ett bra bemötande. 

Ortega och Venturas (2013) studie visade även att sjuksköterskorna ansåg att det 

krävdes mer kunskap så vårdpersonalen kunde bli kvitt rädslan för att vårda patienter 

med beroendeproblematik samt humanisera deras omvårdnad och öka personalens 

förståelse för situationen patienten befinner sig i och varför hen agerade som hen gjorde. 

Ford, Bammer & Becker (2009) hävdar i sin studie att utbildning och stöd av varandra i 

kombination ger bättre kunskap och attityd än att enbart få utbildning eller stöttning var 

för sig.  

Enligt Childers och Arnold (2012) var det endast 21.1% av sjuksköterskorna 

som tyckte de hade tillräckliga kunskaper att behandla smärta och symtom hos patienter 

med beroendeproblematik. Denna okunskap nämns även av sjuksköterskor i Ortega och 

Venturas (2013) studie där det framkom att okunskap hos sjuksköterskor ledde till 

sämre omvårdnad och bemötande för dessa patienter på grund av rädsla och bristande 

förståelse. Vidare råder ytterligare samstämmighet i två studier där  sjuksköterskor 

uppgav bristande kunskap vilket ledde till osäkerhet kring smärtlindring och sämre 
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bemötande av patienter som sökte smärtlindring även om det visade sig att patienten 

inte hade någon smärta (Childers & Arnold 2012; Hamdan-Mansour, Mahmoud, 

Asqalan, Alhasanat & Alshibi 2012). 

 I Hamdan-Mansour et al. (2012) studie där 304 sjuksköterskor svarat på enkäter 

framgick det att 69,2 % av sjuksköterskorna trodde patienterna ljög om sin smärta samt 

att 73,4% trodde att patienterna överdrev den till vårdpersonalen. Motsägelsefullt trodde 

dock 41 %  av sjuksköterskorna som deltog i studien att patienter med 

beroendeproblematik hade otillräcklig smärtlindring. I Krokmyrdal och Andenæs 

(2015) studie påvisades det att ca 90 % av de 98 medverkande sjuksköterskor upplevde 

att de hade otillräcklig utbildning för att kunna lindra smärta hos patienter med 

beroendeproblematik. Ett sätt att inhämta kunskap där det rådde brist på utbildning var 

att sjuksköterskor tog hjälp av varandra för att lösa situationer på bästa sätt och att ge 

bra bemötande, detta nämner även sjuksköterskor från Ortega & Ventura (2013) studie. 

Denna utbildningsbrist överensstämmer med Monks, Topping och Newell (2013) 

kvalitativa studie där 29 sjuksköterskor blev intervjuade och dess resultat visade att 

sjuksköterskorna upplevde att de gav otillräcklig vård och även sämre bemötande till 

patienterna med beroendeproblematik på grund av bristande kunskap då de ej mottagit 

någon form av utbildning. 

 

3.2 Sjuksköterskans erfarenheter om beroende och individer med denna 

problematik 

 

Flertalet studier beskriver hur patienter med beroendeproblematik var våldsamma och 

aggressiva (Morley, Briggs & Chumbley 2015; Natan, Beyil & Neta 2009; Ortega & 

Ventura 2013). Detta agerande ledde i vissa fall till att situationer kändes övermäktiga 

för sjuksköterskan (Ortega & Ventura 2013) eller att sjuksköterskan kände rädsla i 

omvårdnaden av patienter med beroendeproblematik och därför inte kunde ge ett bra 

bemötande (Ortega & Ventura 2013; Natan, Beyil & Neta 2009). I Natan, Beyil och 

Neta (2009:570) studie beskrevs även att:”[…] Sjuksköterskor kände rädsla att behandla 

patienter med beroendeproblematik på grund av våld och manipulation”. 

                Sjuksköterskor upplevde att de fick ta ansvar och lösa problem som uppkom 

vid omvårdnad av beroendepatienter och skulle lösa problemen utan att någon hamnade 

i kläm, varken patient eller undersköterska, detta uppfattades vara svårt och påfrestande 
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av sjuksköterskorna vilket försämrar bemötandet mot patienterna (Ortega & Ventura 

2013). 

                 En studie påvisade att sjuksköterskans arbetsplatserfarenhet var bland de 

viktigaste beståndsdelarna i kunskapsutvecklingen angående smärtlindring för patienter  

med beroendeproblematik, detta enligt sjuksköterskorna själva. Sjuksköterskorna 

agerade även efter yrkeserfarenhet, inte efter utbildning när det gällde smärtlindring av 

patienter med beroendeproblematik detta på grund av att erfarenhet hade störst inverkan 

enligt sjuksköterskorna (Krokmyrdal & Andenæs 2015).  

                 I studien av Kelleher och Cotter (2009) uppgav sjuksköterskor upplevelsen 

av att de saknade kunskap till att vara motiverande och kunna ge råd till patienter med 

beroendeproblematik. I samma studie framgick det att sjuksköterskorna även upplevde 

det svårt att hantera och vårda dessa patienter.  

 

3.3 Sjuksköterskans attityder mot beroende och individer med denna 

problematik 

 

Flera studier tyder på att sjuksköterskor anser att det råder negativa attityder från 

sjuksköterskor kring omvårdnaden av patienter med beroendeproblematik, (Monks, 

Topping & Newell 2013; Morley, Briggs & Chumbley 2015; Natan, Beyil & Neta 

2009). Samstämmighet finns i två studier där sjuksköterskor inte tyckte att det skulle 

ödslas platser/sängar på patienter med beroendeproblematik (Monks, Topping & Newell 

2013; Morley, Briggs & Chumbley 2015). Monks, Topping och Newell  (2013, s, 940) 

nämner hur en patient hört en sjuksköterska säga “Varför ska det ödslas en säng på en 

patient som han?”. Morley, Brigg och Chumbley (2015) nämner att vårdpersonal ansåg 

att patienter med drogproblematik inte var följsamma i sin behandling, de ville inte få 

hjälp med t.ex. påklädning eller sjukgymnastik när det erbjöds hjälp, vilket ledde till att 

de inte arbetade för sin hälsa och därför tog upp värdefulla sjukhusplatser. Däremot 

framgår det i en annan studie att sjuksköterskor som vårdade patienter med 

beroendeproblematik tyckte att de borde ge vård på lika villkor samt inkludera 

patienterna mer i samhället (Ortega & Ventura 2013). I samma studie framgår det att de 

sjuksköterskor som ansåg att patienterna får “skylla sig själv” borde se patienterna med 

“andra ögon” på ett mer förstående sätt. 
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de Vargas och Villar Luis (2008) nämnde i sin studie vid flertalet gånger att 

sjuksköterskorna ansåg att patienter med beroendeproblematik kunde sluta självmant 

utan hjälpmedel om bara viljan fanns. 

Det råder samstämmighet angående att patienter med beroendeproblematik var 

“hopplösa fall” eller får “skylla sig själv” att de behövde söka vård för följdsjukdomar, 

vilket framkom av sjuksköterskor i tre studier (Ortega & Ventura 2013; Ronzani, 

Higgins-Biddle & Erikson 2009; de Vargas & Villar Luis 2008). Ortega och  Ventura 

(2013) beskriver att sjuksköterskor själva ansåg att patienter med beroendeproblematik 

som sökte vård för t.ex. mag-problem eller leverskador fick skylla sig själv och att det 

var deras eget fel, dock ansåg vissa sjuksköterskor att de måste börja se situationen på 

ett annat sätt. de Vargas och Villar Luis (2008) visar att sjuksköterskor hade föga hopp 

om god återhämtning för patienter med beroendeproblematik detta då sjuksköterskorna 

trodde att patienterna sökte upp en bar och blev fulla så fort de blivit avgiftade på 

sjukhuset. Dessa patienter med beroendeproblematik representerade problem och på 

grund av återkommande behov av vård sågs de även som kroniska eller “hopplösa 

patienter” av sjuksköterskorna. Ronzani, Higgins-Biddle och Erikson (2009) nämner i 

sin studie att sjuksköterskor ansåg att patienter med drogproblematik hade störst eget 

ansvar i jämförelse med andra patientgrupper t.ex. depression och schizofreni. 

Natan, Beyil och Neta (2009) påvisar däremot motsatsen då de medverkande 

sjuksköterskorna inte höll med påståendet om att patienter med beroendeproblematik 

själva var ansvariga för sin hälsa och att de därför inte förtjänar god omvårdnad, 

däremot erkände sjuksköterskorna att de tyckte dessa patienter var svåra att hantera och 

vårda. 

Äldre sjuksköterskor, sjuksköterskor med mer erfarenhet och sjuksköterskor 

med mer utbildning eller specialutbildning angående patienter med 

beroendeproblematik hade bevisligen bättre attityder till patienter med 

beroendeproblematik, detta framgår i Chang och Yang (2013) studie som tidigare 

redovisats under utbildning och kunskap. Där framgår det att enligt sjuksköterskor 

endast är vidareutbildning inom området som har en positiv påverkan på 

sjuksköterskornas attityder samt att endast skolutbildning ej har någon påverkan på 

sjuksköterskornas attityder. 
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3.4 Metodologisk frågeställning 

 

Sju av de elva artiklarnas datainsamlingsmetod var kvantitativa enkäter (Chang & Yang 

2013; Childers & Arnold 2012; Hamdan-Mansour et al. 2012; Kelleher & Cotter 2009; 

Krokmyrdal & Andenæs 2015; Natan, Beyil och Neta 2009; Ronzani, Higgins-Biddle 

och Erikson 2009). Resterande fyra artiklar hade intervjuer som datainsamlingsmetod 

och var kvalitativa (Monks, Topping & Newell 2013, Morley, Briggs & Chumbley 

2015; Ortega & Ventura 2013; de Vargas & Villar Luis 2008). 

3.4.1 Intervjuerna  

 

Tre av de fyra artiklarna med intervju som insamlingsmetod  använde sig av 

semistrukturerade intervjumetoder (Monks, Topping & Newell 2013; Morley, Briggs & 

Chumbley 2015; de Vargas & Villar Luis 2008) och den sista använde sig av 

ostrukturerad intervjumetod med en öppningsfråga (Ortega & Ventura 2013). Det var 

bara i en av artiklarna det framgick vart intervjun genomfördes (Ortega & Ventura, 

2013) den genomfördes där sjuksköterskorna själva valde, vilket var på sjukhuset, de 

fick även själva välja hur lång intervjun skulle vara, dock framgick ej längden. Monks, 

Topping och Newell (2013) intervjuer varade mellan 25 och 105 minuter Morley, 

Briggs och Chumbley (2015) intervjuer varade mellan 40 och 80 minuter, i de Vargas & 

Villar Luis (2008) framgick ej intervjuernas längd. De studier som ej beskrev vart 

intervjun genomfördes gick endast att lokalisera till vilket land de genomfördes i, 

Morley, Briggs och Chumbley (2015) i Storbritannien, de Vargas & Villar Luis (2008) i 

Brasilien och Monks, Topping och Newell (2013) i England. 

 

3.4.2 Enkäterna 

 

Childers & Arnold (2012) hade skickat sina enkäter via mail, enkäten var utvecklad av 

författarna själva men baserad på ett original DDPPQ (Drug and DrugProblems 

Perceptions Questionnaire). Undersökningen samlades in under mars-maj 2010. 

Chang & Yang (2013) skickade ut 600 enkäter två stora sjukhus i Taiwan. Hur 

de levererade sina enkäter nämndes ej men att de samlades in efter en vecka. Enkäterna 

hade demografiska frågor om ålder, kön mm. på frågorna om studiens syfte var det en 

likertskala.  
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Hamdan-Mansour et al. (2012) medverkande arbetade på olika sjukhus i 

Jordanien. Författarna levererade sina enkäter i slutna paket. Paketen lämnades ut och 

samlades in av avdelningssjuksköterskan på varje avdelning. Enkäterna var översätta till 

arabiska men helt enl. praxis för att behålla enkäternas reliabilitet och validitet, även här 

var det demografiska frågor om ålder, kön mm samt likertskalor på syftet. 

Krokmyrdal & Andenæs (2015) hade 181 enkäter som skickades ut till två olika 

sjukhus i Norge. Det nämndes inte hur de levererades eller samlades in men att det var 

under två veckor i januari 2010. Även här var det demografiska frågor om ålder, kön 

samt likertskala på frågor om syftet. 

 Kelleher & Cotter (2009)  hade 145 enkäter som skickades ut till läkare 

och sjuksköterskor (86% sjuksköterskor). De arbetade på tre olika sjukhus på Irland. 

Enkäterna delades ut personligen till deltagarna med ett bifogat informationsblad. Det 

nämndes ej vilket år eller när under året men att de fick fyra veckor på sig för att de som 

varit borta eller sjuka också skulle hinna lämna in. På varje sjukhus fanns det en 

“dropbox” för att det skulle vara enkelt att lämna in enkäten. Enkäten hade ändrats 

något av forskarna för att den skulle kunna användas på personal i akutvården. Hur 

frågorna var ställda framgick endast på attitydfrågorna som var i likertskalor. 

Natan, Beyil och Neta (2009) delade ut 200 enkäter till sjuksköterskor som 

arbetade på tre olika sjukhus i Israel. De nämner ingenstans i studien var eller hur de 

delade ut sina enkäter inte heller under hur lång tid. Enkäterna var gjorda av forskarna 

själv men utgick från en teori, TRA (theory of resoned action. Frågorna besvarades 

genom likertskalor. 

Ronzani, Higgins-Biddle och Erikson (2009) Hade 609 stycken med i studien 

var av 12% var sjuksköterskor. De arbetade på sjukhus i två “stater” i Brasilien. Det 

nämndes ej var, eller hur enkäterna delades ut endast att de blev kontaktade 2007. Det 

som sedan nämndes var att de blev kontaktade av forskarna och att de uppmanades att 

delta. Det var ingen av de kontaktade deltagarna som avstod studien. Enkäten var 

uppdelad i fyra delar och det var både likertskalor och 1-5 skalor. 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

 

Resultatet i föreliggande studie visar att sjuksköterskors utbildningsnivå är signifikant 

med deras attityder mot patienter med beroendeproblematik, detta ger även en osäkerhet 
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i mötet med dessa patienter vilket leder till otillräcklig omvårdnad och smärtbehandling 

detta efter sjuksköterskors utsago. Den otillräckliga utbildningen leder till att 

sjuksköterskorna anser att de tvingas ta hjälp av varandra för att bemästra omvårdnaden 

av patienter med beroendeproblematik på bästa sätt. Erfarenhet i arbete med 

beroendepatienter tycker sjuksköterskorna är en stor tillgång för dem som inte inhämtat 

vidare utbildning kring omvårdnad av dessa patienter, vilket bevisligen var många. Vid 

artikelgranskningen av de valda artiklarnas datainsamlingsmetod framkom att artiklarna 

använt sig av semistrukturerade-, ostrukturerade intervjuer samt enkäter. 

 

 4.2 Resultatdiskussion 

 

Al Qadire och Al Khalaileh  (2014) skrev i deras studie att 53,6 % av sjuksköterskorna 

skulle ge placebo för att se om smärtan var riktig samt att det endast var 18% som visste 

vad som hände om patienterna abrupt slutade med sina smärtstillande tabletter.   

Kunskapen hos vårdpersonalen om kronisksmärta var bristfällig i tidigare 

nämnda studier(Childers & Arnold 2012; Hamndan-Mansour et al. 2012; Ortega & 

Ventura 2013) vilket även St. Marie (2014) beskrev att patienterna ansåg att bara för att 

de var patienter med beroendeproblematik behövde inte det betyda att de inte kunde lida 

av kronisk smärta. Patienter i tidigare nämnda studier (Monks, Topping & Newell 2013; 

Morley, Briggs & Chumbley 2015) beskriver hur vårdpersonalen ansåg att det ödslades 

vårdplatser på patienter med beroendeproblematik som i andra nämnda studier (Ortega 

& Ventura 2013; Ronzani, Higgins-Biddle & Erikson 2009; de Vargas & Villar Luis 

2008) ansågs vara “hopplösa fall” eller kroniskt sjuka och ständigt återkommande vilket 

är helt motstridigt till Travelbee’s teori om att se människan och inte diagnosen. I ovan 

nämnd studie (Morley, Brigg & Chumbley 2015) framkom det att patienterna inte är 

följsamma i sin behandling och inte arbetar mot en bättre hälsa. Detta stämmer överens 

med St. Marie (2014) studie där en patient erkände att hon varken ville opereras eller ta 

mot sjukgymnastik för rädslan att bli av med smärtan och då även opiaterna, andra 

patienter hade gamla röntgenbilder och klagade på fortsatt smärta som egentligen var 

figurerad. Hamdan-Mansour et al. (2012) beskriver i sin studie att nästan ¾ av 

sjuksköterskorna inte trodde på vad patienterna sade om sin smärta samt att de överdrev 

när de förklarade sin smärta, det är dock svårt för sjuksköterskorna att veta då smärta 

anses vara subjektivt och olika från person till person (Norrbrink & Lundeberg 2010). 

Varför patienterna ljuger framgår delvis som att de är rädda att förlora tillgången till 
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opiater, författarna funderar om det även kan bero på rädsla att patienterna inte kommer 

bli trodda och att de därför överdriver sin smärta. Enligt författarna till föreliggande 

litteraturstudie är det svårt att skilja patienter som överdriver sin smärta och patienter 

som inte gör det. Därför är erfarenhet en viktig del i kunskapsutvecklingen, vilket även 

nämns i  Krokmyrdal och Andenæs (2015) studie samt i Chang och Yang (2013) studie. 

Samspelet mellan patient och vårdpersonal blev lidande då sjuksköterskan besatt 

bristfällig kunskap. Patienter borde enl. Travelbees teori ej generaliseras vilket 

författarna anser att det i tidigare forskning gör då sjuksköterskor ser patienter med 

beroendeproblematik som stereotyper. Dock ansåg en sjuksköterska från tidigare nämnd 

studie att sjuksköterskor borde se dessa patienter som egna individer (Ortega & Ventura 

2013) vilket även författarna till denna litteraturstudie anser vara en självklarhet och 

också är en central del av Travelbees teori (Travelbee 2001).  

Samstämmighet återfanns i samtliga tidigare nämnda studier då det visade att 

patienter med beroendeproblematik var speciellt svåra att vårda oavsett 

smärtproblematik eller ej, detta anser författarna kan bero på bristande kunskap vilket 

kan komma från bristfällig utbildning vilket återfanns i föreliggande studies resultat. 

Detta anser författarna till föreliggande litteraturstudie även kan leda till ett sämre 

bemötande mot dessa patienter.  

Patienter erkände själva att deras opiatmissbruk utvecklade smärta (St. Marie 

2014), i föreliggande studies introduktion beskrevs  hur smärtsinnet förändrades vid 

opiatintag och att bland annat hyperalgesi kunde utvecklas, vilket kan problematisera 

sjuksköterskornas arbete då det kan vara svårt att veta om patientens smärta är på riktigt 

eller om patienten söker opioider. Travelbee anser att det är individen som skall kunna 

bestämma hur ont den har och att det inte är vårdpersonalens bedömning som avgör 

graden smärta, detta tycker författarna är problematiskt att följa till hundra procent då 

det i vissa fall kan vara svårt att faktiskt tro på patienten då den uppvisar ett 

drogsökande beteende. Travelbee’s teori anser att det skall vara ett samspel mellan 

patient och sjuksköterska, att det är viktigt att tro på patienten. Helt emot Travelbee 

visar en studie att det var 66,8 % av sjuksköterskorna som tyckte att patienter var den 

tillförlitligaste källan om sin smärta men det var samtidigt 50 % av samma 

sjuksköterskegrupp som skulle uppmuntra patienterna att stå ut med sin smärta istället 

för att använda opioider (Al Qadire & Al Khalaileh 2014).  
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4.3 Diskussion om metodologiska aspekten datainsamlingsmetod 
 

  

I föreliggande studie har författarna valt att granska datainsamlingsmetoden i de valda 

artiklarna. Det har använts både kvalitativ och kvantitativ ansats i de valda artiklarna.  

Validitet och reliabilitet är svårt att uppskatta i kvalitativa studier däremot kan man 

genom trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet bekräfta studien trovärdighet. 

Genom valet av deltagare, datainsamlingsmetod och analys kan man se trovärdigheten i 

en studie (Polit & Beck 2016). Föreliggande studies valda kvalitativa artiklar har 

transkriberas enligt sedvanlig praxis dock framgår det ej om deltagarna fått läsa det 

transkriberade och bekräfta överrensstämmelse,  detta ser författarna som en svaghet då 

det kan blivit missuppfattningar under transkriberingen. Vad gäller tillförlitligheten går 

den att mäta genom att upprepningsförmågan av genomförandet i artiklarna är hög om 

liknande omständigheter och deltagare väljs (Polit & Beck 2016). I föreliggande studie 

är det bristande information angående genomförandet i vissa valda artiklarna vilket 

leder till svårigheter att upprepa liknande intervjuer på nytt. Därför tycker författarna till 

föreliggande litteraturstudie att tillförlitligheten är otillfredsställande. Om artiklarna kan 

tillämpas av andra personer i liknande situationer eller har betydelser för dessa är 

överförbarheten god (Polit & Beck 2016). Detta är i föreliggande litteraturstudie enligt 

författarna av god överförbarhet då valda artiklar kan vara tillämpbara av andra personer 

i liknande situationer. Samtliga artiklar undersökte sjuksköterskor från hela världen 

vilket visar att bristande kunskap och negativa attityder mot individer med ett beroende 

är likvärdiga över hela världen, vilket författarna ser som en styrka. 

 

Enligt Polit och Beck (2016) är det en styrka att använda sig av pilotgrupper för att höja 

validiteten och reliabiliteten när nya enkäter utformas. I Childers & Arnold (2012) 

studie har de gjort en egen enkät baserad från ett original DDPPQ de har ej använt sig 

av någon pilotgrupp för enkäten innan studien , vilket författarna ser som en svaghet. 

Dock har enkäten en ökad validitet då den granskats av andra experter. Natan, Beyil och 

Neta (2009) har även de gjort en egen enkät vilken var baserad på TRA den var dock 

pilottestad och då höjdes validiteten och reliabiliteten i denna studie. 

 Alla kvantitativa artiklar i föreliggande studie har ett högt antal medverkande vilket 

författarna ser som en styrka då validiteten och reliabiliteten blir hög. Flertalet av de 

inkluderade artiklarna har använt sig av slutna frågor där förutbestämde svarsalternativ 

ges och deltagarna får fylla i det som stämmer överens bäst med deras verklighets 
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uppfattning. Detta anser författarna var en svaghet då det kan finnas fakta som ej 

kommer fram på grund av otillfredsställande svarsalternativ. Däremot kan det ses som 

en styrka om deltagarna inte vet hur de skall formulera sig och svarsalternativen därför 

underlättar. 

 

4.4 Metoddiskussion 

 

Denna litteraturstudie omfattar 11 stycken vetenskapliga artiklar vilket är ett passande 

antal då det varken är för få som då kan ge felaktigt resultat samt ej för många artiklar 

som blir för mycket att bearbeta. Författarna har använt en beskrivande design i 

föreliggande litteraturstudie för att beskriva den faktiska verkligheten och inte studerat 

orsak och verkan (Willman et al. 2016; Polit & Beck 2016)  

Artiklar med både kvantitativ och kvalitativ ansats har inkluderats av författarna 

då detta leder till att det inte blir några begränsningar ( Polit & Beck 2016). 

Metodtriangulering är enl. Polit och Beck (2016) att föredra då författarna får en större 

bredd på sin datainsamling samt en mer sammanhängande bild. 

Författarna valde att endast använda sig av Cinahl som databas då den är mer 

inriktad på omvårdnadsvetenskap än vad t.ex. Medline är (Willman et al. 2016). I 

Cinahl användes endast artiklar som var peer reviewed då dessa är granskade av andra 

forskare inom området och opartiskt kan granska styrkor och svagheter vilket leder till 

att artiklarna får högre trovärdighet och kvalitet, då respons om artikeln bör publiceras 

eller ej framkommer (Willman et al. 2016; Polit & Beck 2016). Artiklarna sparades i 

refwork då författarna på detta sätt sparade sin sökprocess, detta kan ses som en styrka 

då det inte behövs göras några omsökningar. På detta sätt samlades artiklarna under 

namngivna mappar för en första kodning. Enligt Polit och Beck (2016) är sparandet av 

sökprocessen viktig för arbetsprocessens effektivitet. 

Författarna valde att alla studier skulle vara skrivna på engelska vilket kan 

medföra att författarna misstolkat delar av artiklarna och skulle kunna leda till 

förvrängning av data vilket är en negativ konsekvens (Willman et al. 2016). Källorna 

var även som mest tio år gamla, vilket är bra då det är den senaste forskningen, dock 

finns det risk att missa relevanta artiklar som publicerats tidigare. Artiklarnas spridda 

härkomst från alla världsdelar ger en bra överblick på kunskapsläget i världen, dock 

saknas det relevant forskning från Sverige då dessa inte gick att få tag på p.g.a. 
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kostnader eller nekad åtkomst vilket författarna anser vara negativt, det fanns även 

väldigt få publicerade.  

Författarna valde att söka på både addicts och substance abuser då detta betyder 

samma sak och det då blir en bredare sökning. Det lades även till OR mellan orden så 

det inte skulle exkluderas någon artikel ur sökningen. Författarna valde även att ha 

AND mellan attitude och knowledge då detta ingår i syftet och författarna ville ha 

artiklar som innehöll både attitude och knowledge vilket också avgränsade sökningen 

och gav mer specifika träffar till författarnas syfte (Willman et al. 2016). 

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

 

Missbruk är en kronisk sjukdom, precis som t.ex. diabetes eller högt blodtryck, därför 

bör den lik väl som de två sistnämnda accepteras på samma villkor av all vårdpersonal 

och patienterna bör bli behandlade som egna individer och inte generaliseras som 

“missbrukare”. Föreliggande studies resultat är viktigt då den visar på att det idag råder 

brist på kunskap om patienter med beroendeproblematik samt negativa attityder mellan 

vårdpersonal och patient. Studien visar även att kunskap om smärtlindring för denna 

patientgrupp är bristfällig och patienter lider i onödan. 

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

 

Fortsatt forskning kring patienter med beroendeproblematik är därför viktig för fortsatt 

utveckling av att utbilda vårdpersonal då det bevisligen förbättrar vården för dessa 

patienter och ger dem vård på lika villkor.  

I dagsläget är utbildningen låg kring patienter med beroendeproblematik vilka 

därför tvingas till en sämre omvårdnad med mer smärta än behövligt. Därför anser 

författarna till föreliggande studie det är viktigt att fortsatt forskning sker för vidare 

bevis och argument till att utveckling av omvårdnaden för denna växande patientgrupp 

kan ske! Mer forskning skulle även underlätta sjuksköterskans arbetsuppgifter och lätta 

på den nu tunga bördan. Vidare bör det efter forskningen utformas riktlinjer som är 

adekvata och välfungerande för omvårdnaden av patienter med beroendeproblematik. I 

efterforskningen till föreliggande studie kunde författarna konstatera att det saknas 



 

20 

 

forskning kring detta område från norden och speciellt Sverige. Därför ser författarna 

vikten av vidare forskning i Sverige och norden.  

 

4.6 Slutsats 

 

Patienter med beroendeproblematik är en växande patientgrupp i dagens samhälle och 

sjuksköterskor träffar dessa individer på många olika inrättningar oavsett vilken 

utbildning de besitter. För bästa möjliga utgång för både patient och sjuksköterska är det 

därför av stor vikt att sjuksköterskan är så förberedd som möjligt genom att redan i 

grundutbildning erhålla fördjupad utbildning kring denna patientgrupp. Sedan vidare i 

arbetslivet erbjudas fler kurser och utbildningar/fortbildningar i omvårdnad av patienter 

med beroendeproblematik. 
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6. Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

1. Tar ämnet i större mängder eller under en längre period än vad som avsågs. 

 

2. Spendera en hel del tid i aktiviteter som är nödvändiga för att erhålla eller 

återhämta sig från effekterna av detta ämne. 

 

3. En önskan eller misslyckade försök att skära ned eller kontrollera användningen 

av detta ämne. 

 

4. Den återkommande användningen av detta ämne resulterar i ett misslyckande att 

uppfylla huvudroll skyldigheter (på jobbet, hemma eller skola). 

 

5. De individuella upplevelser begäret eller en stark önskan eller lust att använda 

detta ämne (ett nytt kriterium för DSM - 5 ). 

 

6. Fortsatt användning av ämnet trots sociala eller interpersonella problem på grund 

av dess användning. 

 

7. Att ge upp eller begränsa viktiga professionella eller sociala aktiviteter på grund 

av användningen av detta ämne. 

 

8. Fortsatt användning av detta ämne trots kunskap om fysiska eller psykiska 

problem på grund av dess användning. 

 

9. Upprepad användning av detta ämne i situationer där det är fysiskt farligt. 

 

10. Tolerans, som definieras av antingen ett behov av ökade mängder av ett ämne för 

att uppnå en önskad effekt eller avtagande effekt med användning av samma 

kvantitet av detta ämne. 

 

11. Tillbakadragande, som kännetecknas av särskilda abstinenssymtom för detta 

ämne, eller med hjälp av en närbesläktad substans för att lindra eller undvika 

abstinenssymtom (t.ex. ersätta Valium för alkohol). 
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Bilaga 2 Tabell 3 

 

 

Författare + 

publ. år 

studieland 

Titel Design och ev. 

ansats 
Undersöknings

grupp 
Datainsamlingsmeto

d 
Dataanalysmetod 

Chang & 

Yang. 2012 

Taiwan 

Nurses’ 

attitudes 

toward 

clients with 

substance use 

problems 

Explorativ design 

med kvantitativ 

design   

489 stycken 

sjuksköterskor 

svarade av 600 

600 Enkäter delades 

ut och samlades in en 

vecka senare 

Beskrivande statistik analys 

med hjälp av Pearson’s 

correlations eller Kendall 

rank correlations test. De 

jämförde skillnader med 

T-test eller Mann– Whitney 

U-test och hierarchical 

 

Childers, 

Robert, 

Arnold. 

2012 USA 

Pittsburgh, 

Pennsylvania 

 

“I feel 

uncomfortabl

e ‘calling a 

patient out’”: 

educational 

needs of 

palliative 

medicine 

fellows in 

managing 

opioid misuse 

Explorativ design 

med kvantitativ 

design   

102 

(arbetare/ssk) 

från härbärge 

eller palliativ 

vård.  

Enkät undersökning 

via mail baserat på 

DDPPQ  

Beskrivande och jämförande 

analys. Beskrivande data av 

antal och procent. Jämfördes 

med  

Chi-squared test 

Hamdan-

Mansour, 

Mahmoud, 

Asqalan, 

Alhasanat & 

Alshibi. 2012 

Jordanien 

Knowledge 

and practice 

of Jordanian 

emergency 

nurses caring 

for patients 

with drug-

seeking 

behaviours 

Explorativ, 

deskriptiv och 

korrelativ design 

med kvantitativ 

ansats 

305 

sjuksköterskor i 

Jordanien 

Enkät som levererades 

i slutna paket 

Statistisk analys metod 

SPSS 15.0  

Pearson coefficient och t test 

samt ANOVA användes 

Kelleher & 

Cotter. 2008 

Irland 

A 

descriptivestu

dy on 

emergency 

department 

doctors’ and 

nurses’ 

knowledge 

and attitudes 

concerning 

substance use 

and substance 

users 

Deskriptiv design 

med kvantitativ 

ansats 

145 doktorer 

och 

sjuksköterskor 

fick enkäten. 66 

svarade 

Enkäter delades 

personligen ut och 

samlades in i postlåda 

efter fyra veckor 

Beskrivande statistik analys 

med hjälp av 

SPSS verision 14.0 
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Krokmyrdal 

& Andenaes. 

2015. Norge 

Nurses’ 

competence 

in pain 

management 

in patients 

with opioid 

addiction: A 

cross-

sectional 

survey study 

Explorativ design 

med kvantitativ 

ansats 

98 

sjuksköterskor 

från två olika 

sjukhus i Norge 

Enkäter, 101 enkäter 

skickdes ut och 54% 

returnerade svar 

erhölls. 

Frekvensanalys med hjälp av 

SPSS. Spearmans rank 

korrelation och sum-score 

Monks, 

Topping & 

Newell. 2012 

England 

The dissonant 

care of illicit 

drug users in 

medical 

wards, the 

view of 

nurses and 

patients: a 

grounded 

theory study  

Icke-

experimentell 

design med 

kvalitativ ansats 

 

12 Patienter 

och  29 

sjuksköterskor 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Komparativa analyser 

Manuell analysering av data 

med stöd av kvalitativ data 

analyseringsprogram QSR 

Nvivo 1.3 enligt Richards, 

2000 

 

Morley, 

Briggs & 

Chumberly. 

2015 

Storbritannie

n 

Nurses’ 

experience of 

patients with 

substance-

Use disorder 

in pain: A 

phenomenolo

gical study 

Fenomenologisk 

design med 

kvalitativ ansats 

Fem 

sjuksköterskor 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Fenomenologisk metod 

Innehållet analyserades med 

hjälp av Giorgi & Giorgi, 

2009  

Natan, Beyil 

& Neta. 2009 

Israel 

Nurses’ 

perception of 

the quality of 

care ther 

provide to 

hosptalized 

drug addicts: 

testing the 

theory of 

reasoned 

action 

Korrelativ design 

med kvantitativ 

Ansats 

135 

sjuksköterskor 

från sjukhus i 

centrala Israel 

200 Enkäter 

inspirerade av TRA 

(theory of reasoned 

action) delades ut  

Pearson correlation 

coefficients användes för att 

beräkna modellkomponenter. 

När empiriska relationer 

utformats användes 

Regression analys 

 

Ortega & 

Ventura. 

2013 Chile 

I am alone: 

the 

experience of 

nurses 

delivering 

care to 

alcohol and 

drug users 

Fenomenologisk 

design med 

kvalitativ ansats  

6 kvinnliga 

sjuksköterskor 

från medicin 

avdelning på 

allmänt sjukhus 

Ostrukturerad 

intervjumetod med en 

öppningsfråga 

Nomotetisk analys med hjälp 

av Martin Heideggers design 

 

Ronzani, 

Hiddings-

Stigmatizatio

n of alcohol 

and other 

Explorativ design 

med kvantitativ 

ansats 

609 Hälso-

sjukvårds 

Enkätundersökning 

med likertskalor och 

1-5 skalor 

Deskriptiv statistik analys 

med SPSS användes. Chi-

square test användes vid 
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Biddle & 

Furtado. 2009 

Brasilien 

drug users by 

primary care 

providers in 

Southeast 

Brazil 

 

personal 12% 

var 

sjuksköterskor 

jämförelse av fördelning 

mellan grupper och variabler. 

I jämförelse mellan fler än två 

oberoende variabler användes  

Kruskall–Wallis test. Vid 

jämförelse mellan två 

oberoende variabler användes 

Mann–Whitney test och vid 

två numeriska värden 

användes  

Spearman's rank correlation. 

de Vargas & 

Villar Luis. 

2008 

Brasilien 

Alcohol, 

alcoholism 

and alcohol 

addicts: 

conceptions 

and attitudes 

of nurses 

from district 

basic health 

centers. 

Deskriptiv design 

med kvalitativ 

ansats  

10 

sjuksköterskor 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Tematisk innehållsanalys 

enligt Spradley, 1979 
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Bilaga 3 Tabell 4 

 

Författare Syfte Resultat 

Chang & Yang 

(56) 
Att undersöka vilka faktorer som är 

förknippade med sjuksköterskors 

attityder mot “missbrukare” 

Studiens resultat visade att ålder, 

erfarenheter både från yrket och att ta 

hand om patienter med denna 

problematik, utbildning är associerat med 

attityder 

Childers & 

Arnold (42) 
Att ta reda på om hypotesen om att 

utbildning skulle bidra till högre 

upplevd kompetens på patienter 

med opioid-substansmissbruk 

Resultatet i studien visade att 47% tyckte 

att de redan hade fungerade kunskap.37% 

kände att de kunde se skillnad de som 

hade smärta o de som var missbrukare. 

Men endast 21% var nöjda med hur de 

behandlade dessa patienter. 

Hamdan-

Mansour, 

Mahmoud, 

Asqalan, 

Alhasanat & 

Alshibi (64) 

Att ta reda på kunskapsnivån samt 

metoder sjuksköterskorna använder 

i samband med patienter som har 

ett drogbeteende. se skillnader på 
kunskap och metoder i detta 

samband när det gäller  utvalda 

demografiska och personliga 

egenskaper 

Studiens resultat visade att 

sjuksköterskorna hade måttlig förmåga att 

beskriva detta beteende samt att de 

saknade förmåga att hantera detta. De 

hade även en negativ attityd mot patienter 

med detta beteende 

Kelleher & 

Cotter  (58) 
Att ta reda på sjuksköterskor och 

läkares kunskap och attityder 

beträffande problematiska 

missbrukare och deras missbruk. 

Studiens resultat visade att deltagarnas 

nuvarande kunskap om alkohol och 

drogmissbruk är överlag tillgodosett, trots 

att de ej har fått någon speciell utbildning 

inom området. Men de har dock bristande 

kunskaper om åtgärdsstrategier för dessa 

patienter och deras problematik 

Krokmyrdal & 

Andenæs (34) 
Att ta reda på sjuksköterskors egna 

upplevelser om deras kunskap om 

smärta och deras kompetens att 

smärtstilla patienter med 

opioidmissbruk och var deras 

kunskapskällor fanns 

Resultatet av studien visade att flertalet av 

deltagarna inte hade tillräcklig kunskap 

eller kompetens om smärta hos opioid 

missbrukare  nästan 62% trodde inte när 

opioidmissbrukare förklarade sin 

smärtupplevelse. 54% kunde inte 

utvärdera smärtskalor. 

Monks, Topping 

& Newell (61) 
Att ta reda på hur sjuksköterskor 

hanterade samt gav omvårdnad till 

patienter med drogproblematik och 

hur patienterna såg på 

omvårdnaden 

Studiens resultat visade att kombinationen 

av bristande förberedande utbildning, 

negativa attityder och erfarenheter av 

konflikter, ilska, aggression och 

opålitlighet visade sig påverka patient-

sjuksköterska relationen negativt. 

Morley, Brigg & 

Chumbley (48) 
Att beskriva sjuksköterskors 

erfarenhet att arbeta med patienter 

med drog-problematik i smärta. 

Resultatet av studien visade att 

sjuksköterskorna kände maktlöshet och 

frustration då patienterna inte visade 

“compliance”. Patienterna hade ofta svår 

social bakgrund och psykiska problem. 
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Natan, Beyil & 

Neta (43) 
Undersöka sjuksköterskors 

attityder och personliga normer 

med vad som görs och vad som är 

meningen att de ska göra. 

Studiens resultat visade att de flesta 

deltagarna hade faktiska eller planerad 

omvårdnad för patienter med 

drogproblematik. Deltagarna hade ganska 

negativa attityder mot dessa patienter och 

även att de alla är likadana. De tyckte 

även att denna patientgrupp var svår att 

vårda. 

Ortega & 

Ventura (57) 
Att studera sjuksköterskors 

erfarenhet av att vårda drog-

beroende patienter på en 

medicinavdelning i Chile. 

Studiens resultat visade att patienterna är 

svåra att behandla. Vården är inte redo att 

behandla dessa patienter. Komplext att 

behandla dessa patienter och 

sjuksköterskorna känner sig inte psykiskt 

redo för det. 

Ronzani, 

Higgins-Biddle 

& Furtado(47) 
 

Ta reda på om hypoteserna att 

vårdpersonal dömde de som 

använde alkohol eller droger till att 

själva bidra till andra hälsoproblem 

samt om det finns mera svårigheter 

att vårda dessa patienter än andra 

patientgrupper. 

Resultatet visade att av all vårdpersonal så 

var det vårdbiträden och sedan 

sjuksköterskor som har det största 

avvisande beteendet. 
Resultatet visade även att ju äldre 

sjuksköterskorna var ju bättre moral 

visades mot patienterna. Hälso- och 

sjukvårdpersonal var de som dömde dessa 

patienter hårdast till att själva bidra till 

den sämre hälsan.  

de Vargas & 

Villar -Luis (36) 
Att utforska uppfattning och 

attityder sjuksköterskor har 

gentemot alkohol, alkoholism och 

beroende 

Resultatet av studien visade att 

sjuksköterskor är toleranta till måttligt 

bruk av alkohol men 

 förkastar alkoholism som de ser som en 

dödlig sjukdom och hör ihop med 

personlig vilja. 

 


