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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Missbruk av droger och alkohol gör att man får problem med hälsan. 

Sjuksköterskan möter drog- och alkoholberoende patienter inom alla vårdinrättningar. 

Brist på kunskap, fördomar och negativa attityder finns i samhället och en påverkan på 

sjuksköterskans professionella förhållningssätt kan tyvärr förekomma när man vårdar 

patienter med drog- och alkoholproblem. Alla har lika rätt till en god omvårdnad, även 

om man är missbrukare.  

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans attityder och 

faktorer av betydelse för bemötande av patienter med drog och- alkoholmissbruk samt 

vilka datainsamlingsmetoder som används i de studier som ligger till underlag för 

resultatet.  

Metod: En Beskrivande litteraturstudie där databasen PubMed användes för att hitta 

vetenskapliga artiklar. 4 kvantitativa och 8 kvalitativa artiklar inkluderades i studien och 

granskades och sammanställdes av författaren.  

Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskans attityder och faktorer av betydelse för 

bemötande i vården till missbrukare var negativa. Sjuksköterskorna hade en 

stigmatiserande syn på denna patientgrupp som kunde bero på den oförutsägbara 

situation där patienterna plötsligt blev aggressiva, och hotfulla situationer kunde uppstå. 

Även den osäkerhet som fanns hur man skulle bemöta dessa gjorde att det blev ett 

sämre bemötande. Attityderna och bemötandet sågs bli bättre hos de med drog och 

alkoholutbildning i samband med stöd i sin yrkesroll. Granskning av den metodologiska 

aspekten visade att alla de inkluderade artiklarna beskrivit datainsamlingsmetoden. De 

flesta använde sig av semistrukturerade intervjuer och frågeformulär för att samla in 

data. 

Slutsats: Alla patientgrupper skall vårdas på lika villkor, även de med 

missbruksproblem. För att attityderna och bemötandet ska förbättras krävs det att 

sjuksköterskorna får den utbildning och kunskap som behövs.  
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Abstract 

 

Background: Drug and alcohol abuse cause health problems. Nurses meet drug and 

alcohol dependent patients in all health care facilities. Lack of knowledge, negative 

attitudes and prejudice against addicted people is present in all of society. The nurses' 

professional approach can be affected when treating patients with a drug and alcohol 

dependency. All people have the right to adequate treatment regardless of being an 

addict.  

Aim: The aim of this literature study was to describe the nurses' attitudes and treatment 

of towards patients with drug and- alcoholabuse. The aim was also to describe the kind 

of data collection methods used for the result.  

Method: A descriptive literature study which the database PubMed was used to find 

scientific articles. 4 quantitative articles and 8 qualitative were included in the study and 

were reviewed and compiled by the author. 

Results: Nurses' treatment of and attitudes towards addicts in the health care system 

was generally negative. Nurses had a stigmatized view of this patient group which could 

be due to the unpredictable situations where patients suddenly became aggressive and 

threatening situations arised. There was also an insecurity of how to approach these 

patients which led to an inferior treatment. Personel which had gone through education 

in drug and alcohol abuse showed improved attitudes and treatment of such patients.  

Review of the methodological aspect showed that all the included articles did describe 

their data collection method. Most used semi-structured interviews and questionnaires 

in order to collect data. 

Conclusion: All patient groups should be treated on equal terms, also those with 

addiction problems. To improve the treatment and attitudes towards drug and alcohol 

dependent patients, nurses need the appropriate education and knowledge.  
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Introduktion 

 

Alkohol och drogmissbruk är ett allvarligt folkhälsoproblem världen över 

(Folkhälsomyndigheten 2010). Det är mer än sextusen människor som dör i Sverige per 

år på grund av missbruksrelaterade sjukdomar, så som skrumplever, levercirros och i 

trafikolyckor (Agerberg 2004). 

Alkohol är ett berusningsmedel med lugnande effekt där människans sinne, vitala 

funktioner och koordinationsförmåga påverkas (Wåhlin 2012).  

Läkemedel och farliga preparat för hälsan som är beroendeframkallande eller har starka 

effekter räknas som droger (Läkemedelsverket 2015). Dessa delas in i olika grupper; 

cannabis, centralstimulantia, hallucinogener, opiater samt drogklassade läkemedel 

(Ringberg 2009). Vid drogmissbruk tillkommer hälsoproblem och dödligheten är högre 

än övriga befolkningen i Sverige (Socialstyrelsen 2009). Droger är ett rusningsmedel 

som har egenskapen av att ge en känsla av välbefinnande och lycka 

(Folkhälsomyndigheten 2010). 

 

I denna studie kommer fortsättningsvis benämningen missbruk/missbrukare användas 

synonymt till alkohol- och/eller drogmissbrukare. 

 

Missbruk 

Missbruk är från ett medicinskt och socialt sätt skadlig. Det finns gradering på 

substansvanor; bruk, missbruk och beroende, graderingen sker utifrån hur mycket 

abstinens personen får, tiden som läggs ned på att få fram till exempel drogerna, hur 

mycket tid personen ger åt intaget och hur mycket kontroll personen har som avgör 

vilken grad personen hamnar på (Socialstyrelsen 2009). Ett missbruk är när en person 

fortsätter sitt missbruk trots vetskapen om de sociala, fysiska eller psykiska problem 

som uppstår. Ett beroende är då en person inte kan vara utan till exempel drogerna och 

hela tiden längtar efter den. Personen har svårt att begränsa mängden och fortsätter 

användningen av den trots att det skadar denne själv. Att vara beroende är också om 

personen prioriterar till exempel drogerna framför andra saker i vardagen (Johansson & 

Wirbring 2005; Melin & Näsholm 1998). Missbruket påverkar livet genom att den 

missbrukande missköter både sig själv och viktiga moment i livet som tillexempel sitt 

jobb. Även relationen till familjen och de närstående blir påverkade på ett negativt sätt 

av missbruket (Heilig 2004). 
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Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans arbetsuppgift är att rädda liv, förbättra patienters tillvaro och förebygga 

hälsorisker (Socialstyrelsen 2006). Sjuksköterskan bör ha; bra teoretiska kunskaper, ett 

etiskt förhållningssätt samt utföra praktiska arbetsuppgifter för att främja en god vård 

(Lidén 2009). Sjuksköterskan bör prata med patienter, anhöriga, kollegor och andra med 

respekt, vara lyhörd och kunna visa empati. Även stödja och vägleda är viktigt för att 

uppnå största möjliga delaktighet för patienten i vårdandet och behandlingen 

(Socialstyrelsen 2009). Alla har lika rätt till vård och behandling oavsett kön, klass eller 

etnicitet (Hälso- och sjukvårdslagen SFS 1982:763). 

 

Attityder 

Attityd är en inställning till hur man håller sig till något, på ett positivt eller negativt sätt 

(Egidius 2006). Både kroppshållning, kroppsställning och mimik visar vilken attityd 

personen har. Attityder kommer av erfarenheter, där en uppfattning byggs upp. Det är 

därför viktigt att sjuksköterskan alltid tar ansvar för sina egna attityder och hur de 

uttrycks. Detta kan oftast tränas upp genom erfarenheter och praktik. Karaktärsdrag för 

en god sjuksköterska som exempelvis att ha förståelse och känna empati är viktigt, 

brister dessa är det lätt att attityderna visas, och man är då inte professionell i sin 

yrkesroll (Jahren Kristoffersen & Nortvedt 2005). 

Sjuksköterskornas attityder och vården som ges påverkas av vilken ålder patienterna 

har, om dom är lika gamla som sjuksköterskorna själva blir det svårare att ge vård 

(Fagerberg 2004). Patienter med drog och alkoholproblem upplever att de blir bemötta 

med en mera negativ attityd mot för vad andra patienter blir av sjuksköterskorna 

(Meltzer, Suppes, Burns, Shuman, Orfanos, Sturiano, Charney & Fins 2013). 

Det finns många negativa attityder mot drog och alkoholmissbrukare och dessa 

klassificeras långt ner i samhället. Drog och alkoholmissbrukare känner sig utanför i 

samhället och har för det mesta en misstro till andra personer. En bidragande orsak till 

samhällets syn på dessa människor är att de är experter på att manipulera och ljuga 

(Philips, P 2007 & Thulin, S.O 1995). 

 

Bemötande 

Ett bemötande går ut på hur människan uträttar och fullbordar ett samtal, hur man blir 

mottagen, får rätt information, respekt och människovärde (Fossum 2007).  
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Det är viktigt att främja en bra kontakt med patienten, eftersom det ingår i 

sjuksköterskans kompetensområde. Sjuksköterskan bör vara medveten om att 

bemötandet kan påverka patientmötet (Socialstyrelsen 2009). Genom ett bra bemötande 

kan patienten uppleva ett ökat förtroende och en ökad tillit (Dinc & Gastmans 2013). 

För att kunna ge en god vård är det viktigt att det finns en bra tillit i relationen mellan 

sjuksköterska och patient. För att kunna nå upp till detta ska sjuksköterskan vara vänlig, 

ha viljan att ta hand om, hjälpa och visa intresse (Belcher & Jones 2009). Bemötandet 

och kommunikationen till patienter med kognitiv nedsättning som orsakats av stroke 

anses ha en större betydelse för att kunna uppnå en bra relation (Sundin, Norberg & 

Jansson 2001). Det är viktigt att patienten har kontroll över situationen, så att patienten 

själv kan påverka det som sker (William & Irurita 2006). 

 

Teoretisk referensram 

Enligt Joyce Travelbees teori bör sjuksköterskan ha en grundläggande uppfattning om 

människan för att se patienten som en person. Omvårdnaden uppnås genom att skapa en 

mellanmänsklig relation som består av olika faser, det första mötet, framväxt av 

identitet, empati, sympati, ömsesidig förståelse och kontakt. Kommunikation är ett 

viktigt verktyg för sjuksköterskan för att ge omvårdnad. Det är kommunikationen som 

gör att sjuksköterskan kan bilda sig en uppfattning om patienten och dennes tillstånd. 

Sjuksköterskan ska tillämpa kommunikationen som ett hjälpmedel för att bli bekant 

med patienten och därefter kunna ge patienten en möjlighet att känna sig trygg. 

Kommunikationen ska vara till syfte för att förstå och möta patientens behov, för att 

hjälpa patienten att vinna över sin sjukdom, lidande och ensamhet (Kirkevold 2000). 

 

Problemformulering 

För att kunna ge en god omvårdad bör sjuksköterskan ge patienter ett bra bemötande vid 

varje enskilt möte. Enligt tidigare forskning finns det många attityder i samhället som 

kan leda till sämre bemötande av drog och alkoholpatienter och påverka sjuksköterskans 

professionella förhållningssätt. Därför känns det betydelsefullt att beskriva hur 

sjuksköterskans attityder och faktorer av betydelse för bemötandet av patienter med 

drog och alkoholproblem ter sig, för att öka både kunskapen och förståelsen till en bra 

vård. 
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Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskans attityder och faktorer av 

betydelse för bemötande av patienter med drog och- alkoholmissbruk samt beskriva de 

valda artiklarnas datainsamlingsmetoder. 

 

Frågeställningar 

 Vilka attityder och vilka faktorer av betydelse för bemötande har sjuksköterskan i 

mötet med patienter av drog och alkoholmissbruk? 

 Vilka datainsamlingsmetoder har använts i de studier som ligger till underlag för 

resultatet? 

 

Metod 

 

Design 

Den föreliggande studien är beskrivande design (Polit & Beck 2012). 

 

Databaser  

Databasen PubMed användes för att söka vetenskapliga artiklar. Forsberg & Wengström 

(2013) beskriver att PubMed är bred och innehåller områdena medicin, omvårdnad och 

odontologi. 

 

Sökstrategier och sökord 

Sökning av artiklar utfördes i PubMed via Högskolan i Gävle. De sökord som användes 

utifrån studiens syfte och frågeställning var: (*=Mesh) Nurses*, Treatment (fritext), 

Alcoholism*, Alcohol abuse (fritext), Drug addicts (fritext), Drugs abuse (fritext), 

Nursing care*, Attitudes (fritext). Tecknet asterisk (*) användes för att finna olika 

böjningsformer av sökordet. Polit & Beck (2012) beskriver MeSH-termer som 

medicinska ämnesrubriker som ska underlätta träffarna i artikelsöknigen. Sökorden 

kombinerades tillsammans med den booleanska termen ”AND” för att få ett mera 

hanterbart antal artiklar. Begränsningar som användes i databasen var att artiklarna var 

publicerade inom 10 år 2006-2016 och att det skulle vara full text och skrivna på 
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engelska. Artiklar söktes även i databasen Cinahl, dock fann författaren till denna studie 

inga relevanta. Fem artiklar hittades manuellt i en annan studies referenslista.  

Resultatet från sökningarna redovisas i Tabell 1: Översikt över databaser, söktermer, 

begränsningar, antal träffar och använda artiklar i studien.  

 

 

Tabell 1: Översikt över databaser, söktermer, begränsningar, antal träffar och 

använda artiklar i studien. 

 

 

 

 

 

Urvalskriterier 

Inklusionskriterier: Inkludera patienter med alkohol och/eller drogproblem, artiklar av 

kvalitativ eller kvantitativ ansats, besvara studiens syfte och frågeställningar, båda 

könen.  

Databas Sökord Begränsningar Antal träffar Valda artiklar 

Pubmed Nurses* AND 

Treatment AND 

Alcohol abuse 

 10 år      

Linked Full Text  

Peer Reviewed 

English 

 

 

23 3 

Pubmed Nurses* AND   

Drug addicts AND 

Treatment 

10 år      

Linked Full Text  

Peer Reviewed 

English 

 

25 1 

Pubmed Nurses* AND 

Drugs abuse AND 

Treatment 

10 år      

Linked Full Text  

Peer Reviewed 

English 

 

14 

 

2 

Pubmed Nursing care* AND 

Drug addicts AND 

Treatment 

10 år      

Linked Full Text  

Peer Reviewed 

English 

 

30 1 

Manuell sökning    5 

Totalt:   92 12 
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Exklusionskriterier: Artiklar som inte svarar på syfte och frågeställning, dubbletter, 

artiklar utan abstract, metaanalyser, litteraturstudier. 

 

 

Urvalsprocess 

Artikelsökningen genomfördes systematiskt enligt tabell 1. För att få tillräckligt med 

antal användbara träffar användes artiklar som var publicerade inom 10 år 2006-2016. 

För att få vetenskapligt godkända artiklar användes begränsningen Peer Reviewed. För 

att inte behöva betala för artiklarna söktes artiklar som enbart hade Linked full text samt 

de med tillgänglighet via Högskolan i Gävle. De artiklar som svarade på studiens syfte 

och frågeställningar inkluderades och användes i författarens resultatdel i studien. 

Endast artiklar skrivna på engelska användes till hänsyn för författarens språkliga 

begränsning. För att få ett fullständigt resultat användes både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar. För att vara säker på att artiklarna var av god kvalité användes bara 

artiklar med etiskt godkännande (Polit & Beck 2012).  

Urvalsprocessen började med att författaren läste titeln på de 92 artiklar som författaren 

fick träff på. De artiklar som inte fanns fritt tillgänglig via Högskolan i Gävle, inte var 

skriven på engelska, dubbletter samt de som inte svarade på studiens syfte förkastades. 

7 artiklar valdes därefter ut och 5 inkluderades utifrån funnen källa i annat arbete. Den 

manuella sökningen av artiklar gjordes på grund av brist i finnandet av artiklar som 

gjordes via databasen PubMed. Slutligen valdes 12 artiklar ut. 

 

Dataanalys  

Artiklar som valdes till litteraturstudien granskades i enlighet med Polit och Beck 

(2012). Enligt Forsberg och Wengström (2013) skall artiklarna behandlas utifrån syftet 

och frågeställningarna, vilket författaren till denna studie gjort. Resultatet i artiklarna 

färgkodades för att hitta olikheter och likheter så olika teman kunde skapas. Innehållet i 

artiklarna sammanställdes i två tabeller (bilaga 1 och 2) för att få ett mer lättöverskådligt 

resultat till den fortsatta bearbetningen i föreliggande studies resultatdel. I bilaga 2 

presenteras den metodologiska frågeställningen datainsamlingsmetod, som beskriver 

hur författarna till artiklarna gått till väga då de samlat information till deras studier. 

Datainsamlingsmetoden presenteras även i löpande text i föreliggande litteraturstudies 

resultat och diskussionsdel. 
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Forskningsetiska överväganden 

Enligt Polit och Beck (2012) är etiska överväganden viktiga när det gäller 

omvårdnadsforskningen, eftersom det handlar om människors integritet. Alla artiklar 

som inkluderas i resultatdelen bekräftar att de studier som är genomförda har blivit 

godkända av etisk kommitté (Ford, Bammer & Becker 2009; Ford, Bammer & Becker 

2008; Kelleher & Cotter 2009; Lovi & Barr 2009; Lundahl, Olovsson, Rönngren & 

Norbergh 2014; Monks, Topping  & Newell 2012; Morgan 2014; Natan, Beyil & Neta 

2009; Norberg, Gates, Dillon, Kavanagh, Manocha & Copeland 2012; Ortega & 

Ventura 2013; Vargas & Luis 2008; Wadell & Skärsater 2007). Författaren tog avstånd 

från medveten plagiering, förvrängning och förfalskning av resultatet i de valda 

artiklarna (Polit & Beck 2012). 

 

Resultat 

Resultatet i denna litteraturstudie utgörs av 12 artiklar som redovisas i löpande text 

under två huvudrubriker; Attityder och Bemötande.  

Studiens metodologiska frågeställning vad gäller datainsamlingsmetod redovisas i 

löpande text under rubriken; Beskrivning av artiklarnas datainsamlingsmetod samt 

under bilaga 2: Resultat av artikelgranskning; inkluderade författare, publikations år, 

land, titel, ansats, design, undersökningsgrupp, urval, datainsamlingsmetod och 

dataanalysmetod. 

 

Attityder 

Sjuksköterskor på internmedicinavdelningar runtom i Israel uppgav att de gav sämre 

vård till missbrukare än vad som föreskrevs till andra. De var överens om att 

missbrukarna störde rutinerna på avdelningarna och att det var en svår patientgrupp. De 

beskrev en känsla av obehag och rädsla för dessa patienter vad gällde våld och 

manipulation, även risken för att kunna bli bärare av smittsamma sjukdomar (Natan, 

Beyil & Neta 2009). 

I studien av Ortega och Ventura (2013) förknippade sjuksköterskorna för det mesta 

drogkonsumtionen hos patienter med sociala problem. Vårdpersonalen stigmatiserade 

ofta dessa patienter. Beskrev de som svåra att ha att göra med, att det var deras ansvar 

att kroppen tog skada och att de själva förorsakat dessa. De var oönskade, hade fysiska, 

psykiska och andliga problem. Även sjuksköterskorna i en studie av Natan, Beyil och 
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Neta (2009) ansåg att de patienter som använde droger själva var ansvariga för deras 

hälsa och inte förtjänade en hög vårdkvalité. 

Enligt Monks, Topping och Newell (2012) hade sjuksköterskorna på en avdelning där 

studien gjordes en negativ syn på patientgruppen och sjuksköterskorna ansåg att 

patienterna tog onödig plats. 

I en annan studie där tio sjuksköterskor från distriktvårdcentraler deltog var attityderna 

mot alkoholhaltig dryck för de sjuksköterskor som själva inte använde alkohol negativa.  

En av sjuksköterskornas attityd var att  patienter med missbruksproblematik alltid gick 

tillbaka till baren och fortsatte dricka efter att de fått hjälp på vårdcentralen. En annan 

sjuksköterska uttryckte att det märktes när man  tog hand om en missbrukare då de 

återkom för vård flera gånger, de sågs som ett hopplöst fall just för att viljan att sluta 

dricka inte fanns, och att de återkommande missbrukarna hade en låg sannolikhet att 

återhämta sig (Vargas & Luis 2008). 

 

Bemötande 

I flera studier framkom det brister i organisationen så som underbemanning, tidspress, 

otydliga instruktioner, brist i handledningen och stödet i sin yrkesroll för att kunna ge 

ett bra bemötande till missbrukarna. Även samarbetet kunde vara bättre med läkare och 

psykiatriker för att lättare kunna bemöta och hantera aggressiviteten hos patienterna 

med missbruksproblematik, då de till exempel behövde lugnande medicin för att kunna 

hantera missbrukarnas aggressivitet. Sjuksköterskorna ansåg att hälso- och sjukvården 

inte var beredd på att ta hand om dessa patienter, dels på grund av alla nedskärningar, 

dels på grund av erfarenhet som saknades hos personalen (Ortega & Ventura 2013; 

Wadell & Skärsäter 2007; Morgan 2014). 

Sjuksköterskorna i studien Norberg, Gates, Dillon, Kavanagh, Manocha och Copeland 

(2012) konstaterade att mer utbildning om cannabis behövdes eftersom de kände sig 

osäkra i sina kunskaper och detta påverkade bemötandet med missbrukarna.  

I en studie undersöktes effekterna av drog- och alkoholutbildning hos sjuksköterskorna, 

i studien framkom det att endast en effekt av utbildningen kunde ske då det fanns stöd i 

sjuksköterskans yrkesroll. Det visade sig att insatserna för att öka kunskaperna och 

bemötandet hos sjuksköterskorna annars var som bortblåsta. Vid tillräcklig utbildning 

och att stöd i sjuksköterskans yrkesroll fanns underlättade det avsevärt för 

sjuksköterskornas bemötande mot missbrukarna. Sjuksköterskorna beskrev hur de ändå 

kämpande med att bemöta dessa patienter med missbruksproblem på bästa möjliga sätt 
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(Ford, Bammer & Becker 2009). Även en annan studie kom fram till att stöd i 

sjuksköterskans yrkesroll i samband med drog- och alkoholutbildning var bra för 

sjuksköterskornas sätt att bemöta. Dessvärre var utbildning något som saknades för 

dessa sjuksköterskor (Ford, Bammer & Becker 2008). 

I en studie av sjuksköterskor på en medicinsk avdelning, talade sjuksköterskorna om att 

de inte fått någon särskild utbildning för att kunna bemöta patienter som inkommer med 

komplikationer på grund av missbruk. Oftast hade sjuksköterskorna en känsla av 

otrygghet då de inte visste hur de skulle hantera dessa patienter (Monks, Topping & 

Newell 2012). Däremot var det tvärtom för sjuksköterskorna i Natan, Beyil och Neta 

(2009), där de ansåg sig ha den kunskap som behövdes även vad gällde utbildning, 

verktyg och erfarenheter. De flesta av dessa sjuksköterskor uppgav att de kände sig 

säkra i sin roll att bemöta dessa patienter och att de hade tillräckliga kunskaper om 

komplikationer som uppkommer vid droganvändning.  

I en annan studie där deltagarna jobbade på en akutmottagning var majoriteten överens 

om att de inte fått någon särskild utbildning vad gäller alkohol och/eller 

droganvändning. Trots detta ansåg de sig själva som tillfredställande i sin kunskap. 

Däremot en särskild kunskap om åtgärder när det gällde ämnen som bensodiazepiner, 

amfetamin och metadon var lägre, vilket resulterade i brist på förtroendet för dessa 

patienter och ett osäkert bemötande (Kelleher & Cotter 2009). 

Den situation som var mest komplicerad enligt studien av Ortega och Ventura (2013) 

och som påverkade både sjuksköterskorna och arbetslaget var då missbrukarna skrevs 

in. Sjuksköterskorna hade problem att hantera de symptom som uppkom i samband med 

avvänjningen av drogerna och alkoholen. Missbrukarna blev ofta aggressiva så att 

personalen måsta hålla fast dem och till och med ge lugnande läkemedel. 

Sjuksköterskorna själva säger att de är chockade och  har svårt att bemöta dessa 

patienter och deras familjer på grund av att sjuksköterskorna inte förstod verkligheten 

av patienternas missbruk (Ortega & Ventura 2013). 

I Lovi och Barr (2009) talar sjuksköterskorna om rättvist bemötande. Att missbrukarna 

ska bli förstådda och få en rättvis behandling, stödjas och bemötas på rätt sätt vid 

eventuella återfall. 

I Wadell och Skärsäter (2007) beskrev sjuksköterskorna att de ville skapa en bra 

relation och ett bra samarbete med patienterna som var inlagda på grund av 

missbruksproblem.   
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För att kunna bemöta och skapa en bra relation talade sjuksköterskorna om ärlighet och 

tydlighet. Detta var viktigt för att skapa ett bra bemötande; ha en öppen dialog och tala 

om vad som händer under behandlingen, lyssna, bry sig och vara förstående (Lundahl, 

Olovsson, Rönngren & Norbergh 2014). 

 

Beskrivning av artiklarnas datainsamlingsmetod  

Sju av tolv artiklars datainsamlingsmetod använde sig av frågeformulär (Ford, Bammer 

& Becker 2008; Kelleher & Cotter 2009; Natan, Beyil & Neta 2009; Norberg, Gates, 

Dillon, Kavanagh, Manocha & Copeland 2012). Ytterligare en artikel använde sig av 

frågeformulär, där även ett fåtal intervjuer via telefon gjordes (Ford, Bammer & Becker 

2009). Frågeformuläret från Ford, Bammer och Becker (2008) innehöll en blandning av 

standardiserade och nya frågor, där personliga egenskaper, attityder till narkotika, drog- 

och alkoholutbildning, erfarenhet med patientgruppen samt stöd i sjuksköterskans 

yrkesroll ingick. 

Utvecklingen av frågeformuläret som Ford, Bammer och Becker (2009) använt sig av 

beskrivs i detalj på annat håll enligt dem.  I frågeformuläret som Kelleher och Cotter 

(2009) använde sig av fokuserade frågorna på bland annat deltagarnas utbildning, 

pedagogiska meriter, attityder, kunskaper och kompetens.  

Natan, Beyil och Neta (2009) beskriver att deras frågeformulär bestod av 82 frågor, 

varav de flesta var slutna frågor. De innehöll bland annat frågor om sjuksköterskornas 

avsedda och faktiska bestämmelser till vilken vårdkvalité de gav missbrukarna. Norberg 

et al (2012) använde ett frågeformulär med 25 frågor, där de inbjudna deltagarna som 

var med i ett seminarium fick lämna sina svar i en box. De handlade bland annat om 

deltagarnas attityder, motivation, självförtroende och stöd i sin yrkesroll. 

Två artiklar använde sig av semistrukturerade intervjuer (Monks & Nevell 2012; 

Morgan 2014). Ytterligare en artikel använde sig av semistrukturerade intervjuer, men 

med tre frågor (Vargas 2008). Ännu en  artikel använde sig av semistrukturerade 

intervjuer, men med öppna frågor (Lundahl, Olofsson, Rönngren & Norbergh 2013). En 

ostrukturerad intervju gjordes av Lovi & Barr (2009). Ortega & ventura (2013) använde 

sig av en intervju med en öppen fråga medan Wadell och Skärsäter (2007) använde sig 

av en intervju med öppen dialog. 
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Diskussion 

 

Huvudresultat 

Resultatet visar att sjuksköterskans attityder och faktorer av betydelse för bemötande i 

vården till missbrukare var negativa. Sjuksköterskorna hade en stigmatiserande syn på 

denna patientgrupp som kunde bero på den oförutsägbara situation där patienterna 

plötsligt blev aggressiva, och hotfulla. Även den osäkerhet som fanns hur man skulle 

bemöta dessa patienter gjorde att det blev ett sämre bemötande. Attityderna och 

bemötandet ansågs bli bättre hos de med drog- och alkoholutbildning i samband med 

stöd i sin yrkesroll. I resultatet beskrevs också den metodologiska aspekten där 

artiklarnas datainsamlingsmetod beskrevs. 

 

Resultatdiskussion 

Att ta hand om patienter med missbruksproblem ansågs vara svårt och krävande. Vid 

sjuksköterskans möte med missbrukaren kunde ångest, rädsla och oro uppstå. 

Sjuksköterskorna beskrev ett manipulativt beteende hos dessa patienter och risken för 

en våldsam situation kunde lättare uppstå. Detta kunde bli ett hinder för god omvårdnad 

till patienter med missbruksproblem (Monks, Topping & Newell 2012; Natan, Beyil & 

Neta 2009). För att hantera dessa situationer där oförutsägbara händelser kan ske, krävs 

det erfarenhet och att sjuksköterskan är i en nivå av att vara den kompetenta 

sjuksköterskan (Benner 1993).  Något som framkom i litteraturstudiens resultat var 

bristen på den kunskap och utbildning som behövs, och detta även i samband med stöd i 

yrkesrollen. Bristen som beskrevs påverkade sjuksköterskornas sätt att hålla en god 

attityd. Brist på utbildning var något som var signifikant associerat till negativa attityder 

sjuksköterskorna hade och upplevelsen till vårdandet av missbrukarna (Ford, Bammer 

& Becker 2009; Monks, Topping & Newell 2012; Norberg et al 2012; Wadell och 

Skärsäter 2007). I Kelleher (2007) framkom det att brist på kunskap om 

missbruksproblematik gjorde att negativa attityder mot dessa patienter uppstod. I en 

enkätstudie av Raistrick, Tober och Unsworth (2015) framkom det att attityder som 

uppkommer hos vårdpersonalen generellt är negativa. Detta varierade ej mellan könen, 

däremot hade åldern en större betydelse då de yngre i personalen hade färre negativa 

attityder än de äldre. Även de med utbildning hade färre negativa attityder. Nehlin 
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(2012) visade att endast tre timmars utbildning skulle ha effekt på personalens sätt att 

hjälpa missbrukare och attityderna mot dem. Även en arbetsglädje att jobba med dessa 

patienter visade sig vara positiv i samband med utbildning. Även i studien av Tsai, Tsai, 

Lin, Weng, Chou och Chen (2011) visade det sig att endast en och en halv timmas 

utbildning inom alkohol och alkoholberoende gav tillräckligt med kunskap och bättre 

förmåga att använda den. Ford, Bammer och Becker (2009) beskriver att utbildning 

utan stöd i sin yrkesroll inte gör någon skillnad i attityderna mot dessa patienter. 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska sjuksköterskan se människan som 

en unik person och bemöta denne efter sin förutsättning. Ett bra bemötande vid varje 

enskilt möte skall ges, även vårdnaden skall ges med respekt och rättvisa oberoende av 

social ställning. Allas lika rätt till vård oavsett bakgrund ska följas av sjuksköterskan. 

Travelbee pratar om en mellanmänsklig relation, där bland annat ömsesidig förståelse 

och empati ingår så att omvårdnaden sedan kan uppnås (Kirkevold 2000). I studien av 

Ortega och Ventura (2013) framkom det att sjuksköterskorna inte ansåg att vården var 

beredd på att ta emot missbrukare då det inte fanns tid och på grund av alla 

nedskärningar som görs inom vården. Detta styrks av studien Ross och Goldner (2009) 

då sjuksköterskorna ansåg att patienter med psykisk ohälsa ej hade samma rättigheter 

till vård mot för vad andra hade då de med psykisk ohälsa hade förorsakat de problem 

som dom hade. Sjuksköterskorna ansåg att det var slöseri med resurser både vad gällde 

pengar och tid. Resurserna borde istället ha lagts på de som verkligen var sjuka och som 

ville ha sitt liv kvar. Även i studien av Natan, Beyil och Neta (2009) framkom det att 

sjuksköterskorna gav sämre vård till de som kom in på grund av missbruk än till andra. 

De var inte värda en bra vård eftersom dom orsakat sina skador själva.  I Ortega och 

Ventura (2013) förknippade sjuksköterskorna missbrukarna med sociala problem och 

ansåg att dom var oönskade. Negativa attityder till missbrukare enligt Kelleher (2007) 

ger ett dåligt inflytande på omvårdnaden som ges till dessa patienter. Vilket även 

framkom i en studie av Morgan (2006) där det visade sig att synen på missbrukarna som 

samhället hade påverkade sjuksköterskornas attityder. Men sjuksköterskorna i studien 

av Ford, Bammer och Becker (2009) talade ändå om trots att de inte fick någon 

utbildning hur de kämpade för att ge bra vård till dessa patienter. 

I Lovi och Barr (2009) studie framkom det att sjuksköterskorna ville att patienterna 

skulle bli förstådda och få en rättvis behandling. Vilket det i Monks, Topping och 

Newells (2012) studie visade att de inte fick eftersom sjuksköterskorna saknade de 

kunskaper som behövdes. Det framkom dock i några av studierna att sjuksköterskorna 
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ville skapa en bra relation till missbrukarna (Wadell & Skärsäter 2007; Lundahl, 

Olovsson, Rönngren & Norbergh 2014). Kommunikation är enligt Travelbee ett viktigt 

verktyg för sjuksköterskan för att kunna ge god vård. Kommunikationen gör att 

sjuksköterskan kan bilda sig en uppfattning av patienten och är ett viktigt hjälpmedel i 

första mötet för att bilda en bra relation och få patienten att känna sig trygg, vilket ger 

möjlighet till att möta och förstå patientens behov (Kirkevold 2000). 

 

Metodologisk aspekt 

Sju artiklar använde sig av kvalitativ ansats samt intervjuer, semistrukturerade 

intervjuer och en ostrukturerad semiintervju som datainsamlingsmetod (Monks & 

Nevell 2012; Morgan 2014; Vargas 2008; Lundahl, Olofsson, Rönngren & Norbergh 

2013; Lovi & Barr 2009; Ortega och ventura 2013; Wadell & Skärsäter 2007). 

Intervjuer är ett intimt och respektfullt sätt att få information på. Däremot tar det mer tid 

och kräver mer träning för den som ska utföra intervjuerna (Polit & Beck 2012). Ford, 

Bammer och Becker (2009) utförde även några intervjuer via telefon, vilket kräver 

mindre tid, är en bra metod om frågorna är korta och opersonliga samt om forskare och 

deltagare tidigare talats vid (Polit & Beck 2012). 

Vid semistrukturerade intervjuer får deltagarna en chans att svara med deras egna ord 

med hjälp av guidning av forskarna, då de förberett och strukturerat upp frågorna så de 

håller sig till ramen inom ämnet. För att inte påverka deltagarna är det viktigt att inte 

uttrycka negativitet och misstycke till det som deltagarna talar om. De ska känna att de 

lämnar viktig information. Ostrukturerade intervjuer används då forskarna inte riktigt 

vet vad dom vill veta. Denna slags intervju betyder att deltagarna själva får tala utan att 

forskarna har några särskilda frågor eller ämnen att ta upp (Polit & Beck 2012). 

Fyra av artiklarna använde sig av kvantitativ ansats och hade frågeformulär som 

datainsamlingsmetod (Ford, Bammer & Becker 2008; Kelleher & Cotter 2009; Natan, 

Beyil & Neta 2009; Norberg, Gates, Dillon, Kavanagh, Manocha & Copeland 2012). 

Enligt Polit och Beck (2012) är det lätt att samla information på detta sätt, dock är detta 

inte lika pålitligt då deltagarna kan uttrycka sig olika i skrift. Därför är det viktigt att 

utforma frågor som är enkla och konkreta för att deltagarna ska kunna förstå dem. 

 

Metoddiskussion  

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskans attityder och faktorer av 

betydelse för bemötande av patienter med drog- och alkoholmissbruk. Denna 
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litteraturstudie är av deskriptiv design där resultatet beskriver material som redan finns 

av annan forskning (Forsberg & Wengström 2013). 

 

Databasen PubMed användes för att söka vetenskapliga artiklar. Forsberg och 

Wengström (2013) beskriver att PubMed är bred och innehåller områdena medicin, 

omvårdnad och odontologi. Alla artiklar var publicerade 2006 – 2016 och det bör ses 

som en styrka eftersom litteraturstudier ska vara baserade på så ny forskning som 

möjligt. Under tiden då arbetet utformats har artiklarna lästs så grundligt som möjligt 

för att lättare se så kriterierna för detta arbete följts. På grund av 

exklusions/inklusionskriterierna var det lättare att förkasta de artiklar som ej var 

relevanta för studien och dess syfte. Däremot så kan arbetet ha blivit påverkat då 

inklusionskriterierna kan ha exkluterat relevanta artiklar eftersom Linked full text och att 

artiklarna skulle finnas fritt tillgänglig via Högskolans proxyserver användes. Fem 

artiklar hittades manuellt i en annan artikels referenslista och användes då de svarade på 

syfte och var relevanta. De hittades dock enbart i manuella sökningar, trots att 

författaren till denna studie försökt att hitta dom i samband med olika kombinationer av 

sökord. Författaren försökte även se vad dessa artiklar hade för nyckelord för att på så 

vis hitta dom, dock utan framgång. En annan svaghet som kan ha påverkat studien var 

översättningen från engelska till svenska, som kan ha gjort att text förvrängts och 

förlorat sin betydelse. Därför kontrollerades översättningen i ordböcker.  

I resultatdelen samlades artiklarna under olika kategorier som är ett bra sätt att använda 

sig av då man skriver en litteraturstudie. Artiklarna som användes i resultatet var av 

både kvalitativ och kvantitativ ansats. Kvalitativa är för det mesta observationsstudier 

med intervjuer, medan kvantitativa innehåller statistik och skalor (Polit & Beck 2012). 

Alla artiklar i denna studie (Ford, Bammer & Becker 2009; Ford, Bammer & Becker 

2008; Kelleher & Cotter 2009; Lovi & Barr 2009; Lundahl, Olovsson, Rönngren & 

Norbergh 2014; Monks, Topping  & Newell 2012; Morgan 2014; Natan, Beyil & Neta 

2009; Norberg et al 2012; Ortega & Ventura 2013; Vargas & Luis 2008; Wadell & 

Skärsater 2007) hade ett etiskt godkännande, vilket enligt Polit & Beck (2012) är viktigt 

när det gäller omvårdnadsforskning för att det handlar om människor och dess integritet. 

 

Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till vidare forskning 

I resultatet till denna litteraturstudie framkom det att drog- och alkoholutbildning för att 

få erfarenheter och kunskaper är viktigt då detta påverkar sjuksköterskans bemötande. 
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Även attityderna till patienter med missbruksproblem påverkas av hur mycket 

erfarenheter sjuksköterskorna har och vilket stöd sjuksköterskorna får i sin yrkesroll. 

Författaren anser att kontinuerlig utbildning och stöd på arbetsplatsen i arbetet med 

dessa missbrukspatienter bör finnas, då det hela tiden finns negativa attityder i samhället 

till dessa personer som påverkar sjuksköterskans professionella förhållningsätt. Vidare 

forskning för att se hur attityderna kan förbättras och bemötandet bli bra samt hur man 

kan utveckla vårdandet av dessa patienter är viktigt.  

 

Slutsats 

Något som finns överallt inom vården är personer med missbruk. Bara för att man har 

problem med missbruk eller ett bakomliggande missbruk så ska inte rätten att få en god 

vård tas bort. Samhällets negativa attityder är tyvärr ett problem som påverkar 

vårdandet av missbrukspatienter. Även brist på utbildning enligt studiens resultat är en 

bidragande orsak till hur sjuksköterskorna påverkas och hur deras attityder och 

bemötande blir. Detta påverkar vårdkvalitén negativt, därför behövs mer utbildning och 

stöd i sjuksköterskans yrkesroll för att tryggheten skall finnas. Mer forskning inom 

ämnet behövs för att patienter med missbruksproblem ska bli respekterade och bemötta 

på lika villkor som andra patienter. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Resultat av artikelgranskning; inkluderat författare, syfte och resultat. 

 

Författare Syfte Resultat 

Ford, Bammer & Becker Att undersöka effekten av 

drog- och alkoholutbildning 

hos sjuksköterskorna i 

samband med rollstöd, samt 

om det blir någon skillnad 

på bemötandet till patienter 

som använder olagliga 

droger 

Resultatet visar att endast 

utbildning utan  

stöd från arbetsplatsen inte 

ger någon effekt men att 

bemötandet  

förbättras om både stöd oh 

utbildning ges samtidigt.  

Ford, Bammer & Becker Att undersöka de faktorer 

som påverkar 

sjuksköterskans 

förhållningssätt gentemot 

patienter som använder 

olagliga droger. 

Resultatet visar att rollstöd 

till sjuksköterskorna är 

viktigast när det gäller 

sjuksköterskans 

förhållningssätt.  

Kelleher & Cotter Syftet var att undersöka 

läkares och sjuksköterskors 

attityder och kunskaper om 

missbrukare 

Resultatet visar att 

deltagarnas kunskap i 

allmänhet är 

tillfredställande, men att 

utbildning behövs för att 

förbättra attityderna och 

bemötandet. 

Lovi & Barr 

 

Att undersöka 

sjuksköterskors syn på att 

vårda patienter med 

beroende på en alkohol-och 

drogenhet    

Stigma beskrevs i tre 

teman. 1. Deltagarna 

beskrev att deras patienter 

blev dömd på ett olämpligt 

sätt av de allmänna 

sjuksköterskorna. 2. 

Viktigt att stå upp för sin 

patient. 3. Dålig 

förberedelse för denna typ 

av vård i utbildningen. 

Lundahl, Olofsson, 

Rönngren & Norbergh 

Att beskriva 

sjuksköterskors syn och 

erfarenheter av att vårda 

patienter med GHB-och 

GBL-missbruk på 

psykiatrisk avdelning 

Fyra huvudämnen. 

1. Känslor av oro och 

förtvivlan 2. Förberedelser 

för oförutsedda situationer 

3. Strävan efter att ha en 

bra relation 4. En strävan 

efter att förbättra vården 

Monks, Topping & 

Newell 

Att undersöka hur 

sjuksköterskor ger vård till 

patienter med 

narkotikamissbruk på 

medicinavdelning samt hur 

patienterna upplever vården 

1. Brist på kompetens 2. 

Misstänksamhet och 

negativa attityder 3. 

Bristande kunskap att 

vårda dessa patienter med 

narkotikamissbruk 



 

 

Morgan Att skapa mer kunskap om 

sjuksköterskors inställning 

till patienter med 

missbruksproblem och 

smärta 

Resultatet redovisas med 

en modell på hur 

sjuksköterskornas attityder 

påverkar vården 

Natan, Beyil  & Neta Syftet med studien 

var att undersöka 

sjuksköterskors attityd i 

vårdandet av missbrukare. 

 

Resultatet visar att en stark  

vilja till god vård oftast är  

ihopkopplat med en positiv 

attityd, medan de mer 

stereotypiska 

sjuksköterskornas syn av 

missbrukare gav sämre 

vård. 

 

Norberg, Gates,  Dillon, 

Kavanagh, Manocha & 

Copeland, 

Syftet med denna studie var 

att utvärdera skillnader 

mellan allmänläkare och 

sjuksköterskors upplevda 

kunskap, föreställning och 

beteende mot 

cannabismissbruk, 

screening och ledning. 

Sjuksköterskorna 

rapporterade att de hade 

mindre kunskap och 

kompetens mot för vad 

allmänläkarna hade om 

cannabismissbruk. 

Många av läkarna och 

sjuksköterskorna tyckte sig 

själva anse att de hade lite 

kunskap om cannabis, 

screening och behandling. 

Ortega & Ventura Belysa sjuksköterskors 

upplevelse av att vårda 

patienter med missbruk på 

sjukhus 

Sjuksköterskorna känner 

sig utmattad, ensam och att 

de får lite stöd i sin 

yrkesroll. De upplever 

också svårigheter med 

hanteringen av de 

anhöriga.  

Vargas Syftet var att undersöka 

sjuksköterskornas begrepp 

och attityder mot alkohol, 

alkolism och 

alkoholmissbruk. 

Resultatet visade på 

negativa attityder hos 

sjuksköterskorna, att det 

fanns få möjligheter till ett 

tillfrisknande hos dessa 

patienter. 

Wadell & Skärsäter Att beskriva 

psykiatrisjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

patienter med 

dubbeldiagnoser, 

depression och 

alkoholmissbruk 

Tre huvudämnen  

1. Skapa ett bra samarbete 

med patient 2. Ge stöd åt 

fortsatt vård och 

behandling 3. Barriärer för 

samarbete. 

Mer utbildning för 

sjuksköterskorna inom 

området behövs. 
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Bilaga 2: Resultat av artikelgranskning; inkluderade författare, publikations år, 

land, titel, ansats, design, undersökningsgrupp, urval, datainsamlingsmetod och 

dataanalysmetod. 

Författ

are, 

publika

tions 

år, land 

Titel Ansats, design Undersöknin

gsgrupp, 

urval 

Datainsamlin

gsmetod 

Dataanalys

metod 

Ford, 

Bamm

er & 

Becker  

(2009) 

Asien 

Improving 

nurses' 

therapeutic 

attitude to 

patients who 

use illicit 

drugs: 

workplace 

drug and 

alcohol 

education is 

not enough 

Kvantitativ 

ansats 

 

Undersökn 

ingsdesign 

 

1605  

sjukskötersk

or 

 

Urval: 

slumpmässig

t urval 

Fråge 

formulär 

samt ett 

fåtal 

intervjuer 

via telefon 

 

Regression

s 

analys 

 

Ford, 

Bamm

er & 

Becker  

(2008) 

Austral

ien 

The 

determinants 

of nurses’ 

therapeutic 

attitude to 

patients who 

use illicit 

drugs and 

implications 

for workforce 

development 

Kvantitativ 

ansats 

Undersöknings

design 

1605 

sjukskötersk

or 

 

Urval: 

slumpmässig

t urval 

Frågeformul

är  

Regression

s 

analys 

 

Kelleh

er & 

Cotter 

(2009) 

Irland 

A descriptive 

study on 

emergency 

department 

doctors' and 

nurses' 

knowledge 

and attitudes 

concerning 

substance use 

and 

Kvalitativ 

ansats 

Beskrivande 

design 

145 läkare 

och 

sjukskötersk

or 

 

Urval: 

bekvämlighe

tsurval 

Frågeformul

är 

Dataanalys 

genomförd

es med 

hjälp av 

statistiska 

paket för 

samhällsve

tenskap 



 

 

substance 

users 

Lovi & 

Barr 

(2009) 

Austral

ien 

Stigma 

reported by 

nurses related 

to those 

experiencing 

drug and 

alcohol 

dependency: 

A 

phenomenolo

gical Giorgi 

study 

Kvalitativ 

ansats 

femenologisk 

design 

6 

sjukskötersk

or, inget 

bortfall 

Urval: 

Strategiskt 

urval 

Ostrukturera

d intervju, 

giorgis 

fenomenolog

iska metod 

Innehålls 

analys 

 

Lunda

hl, 

Olofss

on, 

Rönngr

en & 

Norber

gh 

 (2013) 

Sverig

e 

Nurse’s 

perspectives 

on care 

provided for 

patients with 

gammahydro

xybotyric 

acid and 

gamma 

butyrolactone 

abuse 

Kvalitativ 

ansats 

beskrivande 

design 

15 

sjukskötersk

or, 3 av de 

tillfrågade 

tackade nej 

till att delta 

Urval: riktat 

urval 

Semistrukter

ade 

intervjuer 

med öppna 

frågor 

Innehålls 

analys 

 

Monks

, 

Toppin

g & 

Newell 

(2012) 

Englan

d 

The 

dissonant 

care 

management 

of illicit drug 

users in 

medical 

wards, the 

views of 

nurses and 

patients: a 

grounded 

theory 

Kvalitativ 

ansats 

 grounded 

theory 

29 

sjukskötersk

or på 

medicinavde

lning och 12 

patienter, 

Urval: 

strategiskt 

urval 

Semistruktur

erade 

intervjuer 

Jämförand

e analys 

Morga

n 

(2014) 

USA 

Nursisng 

attitudes 

toward 

patients with 

substance use 

disorders in 

pain 

Kvalitativ 

ansats 

grounded 

theory 

14 

sjukskötersk

or 

Urval: 

strategiskt 

urval 

Semi-

strukturerad 

intervju 

Öppen 

kodning 

eller line-

by-line-

analys 

utfördes 

efter varje 

intervju 

Natan, 

Beyil  

& Neta 

(2009) 

Israel 

Nurses’ 

perception of 

the quality of 

care they 

provide to 

Kvantitativ 

ansats 

 

En  

jämförande 

135  

sjukskötersk

or  

 

Frågeformul

är 

Beskrivand

e  

statistik 

 

Pearsons 



 

 

hospitalized 

drug addicts: 

Testing the 

Theory of 

Reasoned 

Action 

och  

undersökan 

de 

design  

 

Urval:  

strategiskt 

urval 

Korrelatio

n 

Regress-

ions 

analys 

 

Norber

g, 

Gates,  

Dillon, 

Kavan

agh, 

Manoc

ha & 

Copela

nd 

(2012) 

Austral

ien 

 

Screening 

and 

managing 

cannabis use: 

comparing 

GP’s and 

nurses’ 

knowledge, 

beliefs, and 

behavior 

Kvantitativ 

ansats 

 

En 

tvärsnittsdesig

n 

161 

sjukskötersk

or och 503 

allmänläkare 

 

Urval:  

strategiskt 

urval 

Frågeformul

är 

X (2) - 

tester och 

två-Sample 

t-test 

 

logistisk 

regression 

Ortega 

& 

Ventur

a 

(2013) 

Chile 

I am alone: 

the 

experience of 

nurses 

delivering 

care to 

alcohol and 

drug users 

Kvalitativ 

ansats 

Heideggersfen

omenologi 

6 

sjukskötersk

or 

Urval: 

strategiskt 

urval 

Intervju med 

en öppen 

fråga 

Fenomenol

ogisk 

analys 

Vargas 

(2008) 

Brasili

en 

Alcohol, 

alcoholism 

and alcohol 

addicts: 

conceptions 

and attitudes 

of nurses 

from district 

basic health 

centers 

Kvalitativ 

ansats 

beskrivande 

design 

10 

sjukskötersk

or 

Urval: 

Strategiskt 

urval.  

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

med tre 

frågor 

Intervjuern

a skrevs 

ner och 

tolkades. 

Varje 

frågetema 

analyserad

es. 

Wadell 

& 

Skärsät

er 

(2007) 

Sverig

e 

 

Nurses’ 

experiences 

of caring for 

patients with 

a dual 

diagnosis of 

depression 

and alcohol 

abuse in a 

general 

psychiatric 

setting 

Kvalitativ 

ansats 

beskrivande 

design 

11 

sjukskötersk

or på tre 

psykiatriavd

elningar 

Urval: 

Strategiskt 

urval 

Intervju med 

öppen dialog 

Intervjuern

a skrevs 

ner och 

bearbetade

s, såg till 

om  

svaren 

stämde in 

på syftet 

och 

diskuterad

es mellan 

författarna. 
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