
Beteckning:________________

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

Sjuksköterskors kunskaper och upplevelser av att 
bemöta patienter med missbruksproblematik inom 

akutsjukvården.

                                     Ida Hammarlund
Therese Ohlsson
November 2007

Examensarbete 10 poäng
Omvårdnadsvetenskap

Sjuksköterskeprogrammet 120 poäng
Examinator: Claudia Lampic

Handledare: Urban Torstensson



Sammanfattning

Syftet med studien var att beskriva vilka kunskaper sjuksköterskor inom akutsjukvården har 

och hur de upplever bemötandet av patienter med missbruksproblematik. 

Metoden som användes var intervjustudie. Åtta sjuksköterskor intervjuades, varav 4 arbetade 

på akutmottagningen och 4 på ambulansen. Studien bestod av 6 öppna frågor samt frågor om 

ålder, kön och antal år som sjuksköterska. 

Resultatet redovisades med 3 kategorier och 6 subkategorier. Undersökningsgruppen bestod 

av 7 kvinnor och 1 man. 

Intervjupersonerna lyfte fram problemet med för lite utbildning om missbruk och hur mer 

utbildning skulle kunna tillgodoses. Deras upplevelser var att negativa erfarenheter och för 

lite kunskap inom området kunde leda till bemötanden som inte alltid blev så bra. Även 

förutfattade meningar och patienternas yttre inverkade till viss del på omvårdnaden som gavs. 

Samarbete med andra yrkesgrupper som möter missbrukare efterfrågades.

Studien visar på att mer utbildning inom detta område behövs, och förslag har getts på hur 

detta skulle kunna tillgodoses. 

Nyckelord: missbruk, sjuksköterskor, bemötande, upplevelser, akutsjukvård



Abstract

The purpose with this study was to describe what knowledge nurses working within the 

emergency treatment have, and how they experience the response of patients with problems of 

abuse. The method used was field survey. Eight nurses were interviewed, four of them 

worked at the emergency treatment and four worked in the ambulance.

The result was shown with three categories and six subcategories. The investigation group 

consisted of seven women and one man. The interviewees emphasized  the problem with too 

little education about abuse and suggested how more education could be provided for. They 

experienced that negative experience and little knowledge within the area could lead to 

responses that were not always that good. Even prejudices and the patients appearance 

affected to some extent the given nursing. Co-operation with other occupational groups who 

meet addicts was asked for.

The study points out that more education within this area is needed and propositions have 

been made on how this could be provided for.

Keywords: Addict, nurses, response, experience, emergency treatment.
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1. Introduktion

1.1. Missbruk och beroende

Det finns många som missbrukar alkohol och droger i Sverige, det är svårt att veta exakt hur 

många missbrukare det finns, mörkertalet är stort. Alkoholproblem är mycket vanligt i 

Sverige liksom i många andra länder. I USA har stora befolkningsundersökningar visat att 10-

15 procent av alla män och cirka 5 procent av alla kvinnor har ett kroniskt alkoholberoende. 

Av dessa är ungefär en fjärdedel i en fas av aktivt missbruk. Missbruk leder ofta till allvarliga 

sjukdomar, som framför allt drabbar hjärnan och nervsystemet, men också levern, musklerna, 

hjärtat och blodkärlen. Beroende och missbruk av narkotika är mindre vanligt än 

alkoholberoende och alkoholmissbruk i Sverige, men det är inte desto mindre allvarlig 

(SBU-rapport 2001). Psykisk sjukdom tillsammans med missbruk är relativt vanligt. Trots att 

antalet missbrukare oftast inte är så stort på sjukhusen så ses de som ett stort problem av 

vårdgivare (Sinclair, Collins & Potokar, 2003).

Andréasson och Graffman (2002) skriver i sin studie att arbete med missbruk har låg status 

och att enhetliga riktlinjer eller vårdprogram för alkoholfrågor saknas. Vårdpersonalen 

önskade mer utbildning i dessa frågor. Sjuksköterskor och läkare efterlyste även större 

tydlighet från primärvårdsledningen vad gällde målsättningen och kvaliteten i det 

alkoholförebyggande arbetet. Även Chan, Wenzel, Orlando, Montagnet, Mandell, Becker och 

Ebener (2004) visar i sin studie att det saknas kunskap inom missbruksområdet, vilket leder 

till att en bra vård och ett gott bemötande inte kan ges. 

Med beroende menar SBU rapporten (2001) att alkohol eller narkotika har fått en mycket 

större betydelse i individens liv än tidigare och lett till ett betydande lidande eller 

funktionsnedsättning. Missbruk definieras enligt DSM – systemet, för att missbruk ska 

föreligga räcker det att en ut av kriterierna från DSM- IV uppfylls under ett års tid (SBU-

rapport, 2001). 

Missbruk blir ett allt vanligare problem och även personer som missbrukar blir sjuka och 

behöver få en god omvårdnad (Pillon, Villar-Luis & Laranjeira, 2003).  

Happell, Carta och Pinikahana, (2002) menar att om det skulle finnas mer kunskap hos 

sjuksköterskor skulle detta leda till fler positiva attityder till patienter med 

missbruksproblematik. Vilket även Pillon m.fl. (2003) påvisar i sin studie. Ökad kunskap 
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leder till bättre förståelse och en bättre vård av patienter med missbruksproblematik. De flesta 

som deltog i Happell m.fl. (2002) studie, välkomnade mer kunskap om alkohol- och 

drogproblem för att kunna förbättra sjuksköterskors attityder till patienter med 

missbruksproblematik

1.2. Upplevelser av bemötande

Enligt Peckover och Chidlaw (2007) så blir missbrukare stigmatiserad av samhället som 

störande och farliga, vilket förstärks av media men man glömmer att även andra kan ha 

missbruksproblematik. Patienter med missbruksproblematik har ofta komplicerade hälso- och 

sjukvårdsbehov. När de väl söker vård möter de fördomar och diskriminering från hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Samhällets syn smittar även av sig på sjukvårdspersonal även om man 

alltid försöker att inte döma andra personer. De förutfattade meningar som finns har 

inflytande på sjuksköterskornas arbetssätt när de arbetar med missbrukare (Peckover & 

Chidlaw, 2007; Foster & Onyeukwu, 2003). 

Peckover och Chidlaw (2007) samt Rassool, Villar-Luis, Carraro och Lopes (2006) visar i 

sina studier att sjuksköterskor som besökte missbrukare i hemmet ofta gick två och två och att 

de alltid skyndade sig under besöken för att inte behöva vara där så länge, vilket resulterar i 

att missbrukarna fick minimal vård. 

Sjuksköterskorna visade sig även vara avvisande och undvika kontakt med dessa patienter 

(Foster m.fl. 2003).

Enligt Sinclair, Collins och Potokar (2003) sågs missbrukare som störande, oförskämda, 

aggressiva, skrämmande, manipulativa och krävande. Personalen visade även stor oro för hur 

patienterna med missbruksproblematik påverkade de andra patienterna på avdelningen. Det 

var också fastställt att de patienter som hade missbruksproblematik tog mer tid och var ett 

stressmoment för personalen.

 Ett stort orosmoment för personalen var att patienterna skulle fortsätta ta droger när de var 

inlagda på avdelningen och på så sätt äventyra säkerheten för personalen och andra patienter. 

(Sinclair m.fl., 2003).

Allmänheten tror att missbrukaren måste nå botten och sedan själv söka hjälp innan någon 

vård kan påbörjas (Gerace, Hughes & Spunt, 1995). Att attityderna mot missbrukare är som 

de är kan bero på att missbrukarna själva undanhåller information och ljuger för hälso- och 
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sjukvårdspersonal (McLaughlin, McKenna & Leslie, 2000). Negativa attityder hos 

vårdpersonal mot missbrukare har visat sig resultera i dålig följsamhet (Foster m.fl., 2003).

Missbrukare ses ofta som ”farliga” och i och med det får de en sämre vård och sällan 

uppföljning. Vilket resulterar i att personen bakom missbruket glöms bort. Patientens 

känsloliv, sociala kontakter, psykisk hälsa men även vissa fysiska symtom missas ofta 

pågrund av detta (Peckover & Chidlaw, 2007). En mer positiv attityd hos vårdpersonal 

gentemot missbrukare och till den vård som finns idag skulle göra vården av missbrukare 

bättre (Pinikahana, Happell & Carta, 2002).

1.3. Kunskap och utbildning

Gerace m.fl. (1995) betonar att sjuksköterskor får dålig grundutbildning om 

beroendeprocessen. Hur den börjar, vilka riskfaktorerna är och vilka tidiga tecken som finns, 

även hur beroende processen utvecklar sig och vilka behandlingsmetoder som finns är något 

de saknar (Gerace m.fl., 1995). Dålig förståelse/kunskap om beroende påverkar kvalitén på 

omvårdnaden av dessa patienter (Pinikahana m.fl., 2002; Morgan, 2006).

Sjuksköterskestudenter tycker att det är viktigt att en sjuksköterska dokumenterar drog- och 

alkoholhistoria på alla patienter och att de vet skillnaden mellan normalt bruk och beroende. 

Missbrukarna själva tycker inte att sjukvårdspersonal i allmänhet ska vara experter men att de 

ska veta vad som ska göras för att få hjälp av specialister (Gerace m.fl., 1995).

Gerace m.fl. (1995) tar upp att sjuksköterskor som stöter på missbrukare skulle vilja få mer 

lättillgänglig information om gatudroger, tidigt ingripande, mammor med 

missbruksproblematik och HIV. Allmänläkarna behöver också mer kunskap om missbruk. 

Mc Laughlin m.fl., (2000) visar att missbrukare enkelt kan manipulera läkare att skriva ut det 

som de själva vill ha och på så vis kan de att hålla sitt missbruk aktivt. Owens, Gillmore och 

Pirmohamed (1999) har i sin studie kommit fram till att sjuksköterskor gärna arbetar med 

missbrukare om de får ökad kunskap inom området. Men sjuksköterskorna anser att 

missbrukarna borde få vård på specialkliniker i stället för inom den allmänna vårdsektorn.

Gerace m.fl. (1995) visar även i sin studie att sjuksköterskor som fått mer information/ 

utbildning om missbruk känner sig mindre dömande och har större förståelse för att missbruk 

är en form av sjukdom.
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Chefer på olika vårdavdelningar efterlyser större stöd från specialister när det gäller vård av 

missbrukare. Specialisterna skulle kunna fungera som stöd och tillföra kunskap till personalen 

på avdelningen (Sinclair m.fl., 2003). Även missbrukarna själva ser bristen på kunskap och 

utbildning som stora brister hos vårdpersonalen när det gäller omvårdnaden av dem 

(McLaughlin m.fl., 2000).

1.4. Problemområde

Alkohol- och drogproblem är mycket vanligt förekommande i Sverige. Det saknas ofta 

kunskap om omhändertagande av dessa patienter vid allmänna sjukhus. Negativa attityder till 

patienter med missbruksproblematik är ett vanligt problem. Patienter med 

missbruksproblematik drabbas ofta av allvarliga sjukdomar, som gör att de måste uppsöka 

sjukhus och där blir problemet kännbart. Alla människor har lika stort människovärde och 

mänskliga rättigheter i egenskap av att vara människa. 

Författarna i föreliggande studie vill ta reda på hur sjuksköterskor upplever bemötandet och 

kunskapen de har om patienter med missbruksproblematik, för att en bättre omvårdnad skall 

kunna ges till dessa patienter.

1.5. Syfte

Syftet med studie var att beskriva vilka kunskaper sjuksköterskor inom akutsjukvården har 

om patienter med missbruksproblematik och hur de upplever bemötandet av dessa patienter. 

1.6. Frågeställning

Vilken kunskap har sjuksköterskor inom akutsjukvården om patienter med 

missbruksproblematik?

Hur upplever sjuksköterskor inom akutsjukvården bemötandet av patienter med 

missbruksproblematik?
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2. Metod

2.1. Design

Studien genomfördes som en deskriptiv studie av kvalitativ karaktär (Polit & Beck, 2006).

2.2. Urval och undersökningsgrupp

Urvalet var åtta sjuksköterskor på akuten och ambulansen i två mellansvenska städer. Dessa 

valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. Deltagarna skulle ha varit verksamma som 

sjuksköterskor i minst 1 år. Alla åtta sjuksköterskor som tillfrågades tackade ja. 

Intervjupersonerna var 7 kvinnor och 1 man mellan 27-49 år med en medelålder på 41 år. 

Antal år som yrkesverksamma sjuksköterskor varierade mellan 1,5-17 år. 

2.3. Datainsamlingsmetod

Intervju utifrån en intervjuguide med sex stycken öppna frågor samt frågor om ålder, kön och 

antal år som sjuksköterska (Bilaga 1). Intervjuguiden konstruerades av författarna, underlaget 

till intervjuguiden erhölls från studien gjord av (Happell & Taylor, 2001).

2.4. Tillvägagångssätt

När verksamhetschefen beviljat tillstånd att genomföra studien valdes fyra sjuksköterskor på 

akuten och fyra sjuksköterskor på ambulansen ut genom ett bekvämlighetsurval. 

Sjuksköterskorna informerades muntligt via verksamhetschefen om undersökningen och blev 

tillfrågade om deltagande. Sjuksköterskorna blev sedan kontaktade av författarna för att 

komma överens om tidpunkt för intervjun. Deltagarna fick även muntlig information av 

författarna om studien och hur intervjun skulle gå till. Hälften av intervjuerna ägde rum i ett 

avskilt arbetsrum på akuten. Resten av intervjuerna genomfördes i ambulansens fikarum. 

Författarna delade upp sig och intervjuade fyra sjuksköterskor var. Varje intervju bandades 

med diktafon och pågick i 15-45 minuter.

En testintervju gjordes innan för att övertyga sig om att intervjuguiden fungerade bra. 
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2.5. Dataanalys

Granskning och genomgång av intervjuerna gjordes utifrån syftet och frågeställningarna. 

Författarna skrev ner innehållet ordagrant och läste sedan igenom intervjuerna flera gånger. 

Materialet analyserades och författarna delade in materialet i meningsbärande enheter. Dessa 

delades sedan in i fem subkategorier: Tidigare kunskap, Behov av mer kunskap, Svårt att 

bemöta, Upplevelser av obehag och rädsla och Samarbete. De sex subkategorierna fördes 

sedan samman i tre stycken huvudkategorier: Erfarenhet, Frustration och Stöd För att 

beskriva varje subkategori valdes även citat ut ur intervjuerna (Polit & Beck, 2006).

2.6. Forskningsetiska överväganden

Sjuksköterskorna blev informerade om att deltagandet i studien var frivilligt och att de när 

som helst kunde avbryta sin medverkan. Inga personuppgifter kan knytas till intervjun. 

Inspelningarna förstördes efter att intervjun blivit utskriven, vilket deltagarna blev 

informerade om. Intervjumaterialet behandlades konfidentiellt.
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3. Resultat

Resultatet redovisas genom kategorier och subkategorier. Kategorierna med tillhörande 

subkategorier visas med hjälp av en tabell (tabell 1). Subkategorierna presenteras med 

löpande text och citat. Vid varje citat finns ett kodnummer (1-8) som representerar de åtta 

deltagarna i studien. 

Tabell 1. Övergripande kategorier och subkategorier.

Subkategorier Kategorier

Tidigare kunskaper

Behov av mer kunskap Erfarenhet

Svårt att bemöta 

Upplevelser av obehag och rädsla Frustration

Samarbete Stöd

3.1. Erfarenhet

3.1.1. Tidigare kunskaper

Alla deltagare i studien hade någon gång mött missbrukare i sin yrkesroll. 

De flesta tyckte sig ha dåliga kunskaper om missbruk. Stor vikt hade inte lagts på detta ämne i 

grundutbildningen enligt deltagarna. Två deltagare i studien hade sedan tidigare 

yrkeslivserfarenhet ganska bra kunskap om arbete med missbrukare. 
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 ”Åhh dom är nog ganska dåliga skulle jag tro… Jag har inte så mycket erfarenhet av 

missbruk faktiskt, de är ju lite grann har man ju läst med de är de dåliga skulle jag tro, tyvärr 

så har man lite för lite erfarenhet.” (person 1)

”Som jag ser det hela så är det ju en sjukdom då… Eftersom den blivit klassad då enligt WHO 

då är de ju klassad som sjukdom men… hmm… Det är ju många som har svårt att se det som 

en sjukdom för dom återkommer ju hela tiden och dom får ju många chanser tycker folk.” 

(person 2)

3.1.2. Behov av mer kunskap

Intervjudeltagarna ansåg sig behöva mer kunskap inom området. Främst gällande vilka droger 

som var populära för tillfället och deras verkningssätt.  

De framkom att sjuksköterskorna var intresserade av information om vad man kunde titta 

efter för tecken och hur man skulle kunna få dem lugna utan att behöva kontakta doktorn. 

Mer kunskap om vad man kan ge för att lugna patienten efterfrågades och att det finns 

generella ordinationer beroende på vilken drog det rör sig om, så att sjuksköterskan kan ge 

mediciner utan att behöva söka och vänta på läkaren, just för att förkorta lidandet för 

patienten.

Sjuksköterskorna påtalade även vikten av uppdatering av alla nya droger som finns på 

marknaden. Deltagarna tyckte att det skulle vara bra med föreläsningar från personer som 

hade stor kunskap om olika droger, antingen genom yrkeserfarenhet eller personlig erfarenhet. 

Att man fick utbildning i många andra ämnen verkade vara en självklarhet, dock verkar inte 

missbruksproblematiken vara prioriterad.

”Mer kunskap behöver man alltid. Nya saker dyker upp och då kanske man inte har hört talas 

om vilken verkan det har.” (person 3)

”Sen har det ju kommit nya liksom droger och sånt som inte de fanns när kanske en annan 

var yngre så det skulle man väl behöva uppdatera, det skulle ju liksom alla behöva göra 

tycker jag, som jobbar inom vården.” (person 4)



9

”Den mesta kunskapen får man ju ut av de som har missbrukat och lagt av. Om dom skulle 

komma och prata. Och sen när det kommer nya droger eller när det kommer någonting att 

man blir uppdaterad på en gång annars glöms det ju bort tycker jag. Och sen vilka risker som 

finns.” (person 1)

”Det skulle vara bra om man kunde bli frikopplad från jobbet och åka iväg på någon kurs 

och få information och diskutera med andra som har information, erfarenhet och kunskap om 

detta.” (person 5)

”Jaa visste man bara vad det var för grejer, alltså visste man vad det var de använde så 

skulle man kunna gå ut och söka kunskap själv, men eftersom man inte riktigt vet vad de tar 

för någonting och jag tror inte att den som missbrukar egentligen vet vad de tar heller så är 

det svårt att få kunskap.” (person 6)

3.2. Frustration

3.2.1. Svårt att bemöta

Många i studien tycker att de är oerhört svårt att bemöta missbrukare. En person i studien 

ansåg sig inte ha några större problem med detta. Narkotikapåverkade personer gav upphov 

till mer rädsla än alkoholpåverkade gjorde. Detta pga. att de som tagit narkotika ofta svängde 

fort i humöret, medan alkoholpåverkade mest bara var ”besvärliga”. 

Att försöka bemöta patienter med missbruksproblematik kunde ofta vara svårt eftersom de 

inte visste hur personen skulle reagera på de olika insatserna. Många patienter med 

missbruksproblematik visade sig ofta vara aggressiva och högljudda, vilket gjorde att 

sjuksköterskorna tyckte att de var mycket svårt att veta hur man ska bemöta patienter med 

missbruksproblematik. 

Informanterna påpekade att det var vanligt att en patient som var känd missbrukare och som 

varit in på akuten/ambulansen flera gånger inte blev bemött på bästa sätt. De var vanligt att 

man inte var lika lugn och frågade hur de var med patienten. Det blev lätt lite hårdare toner 

mot patienter med missbruksproblematik än mot andra patienter.  
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”Alltså det är inte så lätt att bemöta alla gånger. För det första så kan de ju vara väldigt 

aggressiv och då gäller de ju först och främst att ha dom alltså lugna dom… de är ju lite 

grann som psykpatienter men får ju liksom försöka vara lugn och att inte stressa upp dom 

tänka liksom på vilka ord man använder och det är nästan som att prata med ett 

barn.”(person 1)

”Ja jag har ju inge problem men jag ser ju att det är många som har.. det är det många har 

problem…liksom.. har väl svårt att se människan bakom missbruket. ” (person 2)

”Alkoholpåverkade är ofta lite stökiga att ha att göra med dom är oroliga och inte så 

medgörliga när man ska hålla på med dom. Annat är det med dom som är 

narkotikapåverkade ofta är dom lynniga man vet inte riktigt vart man har dom många kan 

vara väldigt arga också men det kan svänga fort”(person 3)

”Det är skillnad mellan missbrukare och icke missbrukare speciellt om det är en känd 

missbrukare. Man dömer ofta efter utseendet tyvärr. Många kan man ju känna igen och då 

kanske dom blir bemött på ett annat vis bara för det, för att man vet att dom är missbrukare.” 

(person 7)

”Jag tror nog faktiskt att det är väldigt lätt att sätta en stämpel på dom, man kanske är lite 

hård i tonen och ja lite svårt att ge dom en chans faktiskt tror jag. Jag tror inte man är lika 

lugn och frågar hur det är som man gör med andra patienter, faktiskt så tror jag inte det.” 

(person 4)

3.2.2. Upplevelser av obehag och rädsla

Sjuksköterskorna upplevde det ofta obehagligt att vårda patienter med missbruksproblematik. 

Ofta var de tvungna att tänka efter vad som fanns framme, om det var något stöldbegärligt 

eller liknande. 
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Att försöka få in den störande missbrukaren på ett bra rum så fort som möjligt för att undvika 

obehag för övriga patienter togs upp av vissa deltagare. 

Även det faktum att patienten blev lugnare av att vara inne på ett rum och få lite tillsyn ibland 

togs det hänsyn till.

 Hot bilden mot vårdpersonalen upplevdes dock inte som så stor, ofta var det några små hot 

men inget som var så allvarligt.

”De här gamla alkisarna när de kommer brukar vi plocka bort Sterilium, alltså 

handspritsflaskorna på rummen för de åker ju med annars. Låser in sprutvagnar, spetsar, jaa 

obehagligt är det i alla fall.”(person 1)

”Dom här som man måste ta till hårdhandskarn med man kanske måste ringa polisen, då är 

det inge roligt då är det ju ett mindre bra möte och då sitter det ju där. Först etsas det fast i 

deras minne att när jag kom in på akuten i X så hamnade jag, då kom polisen och tog mig och 

sen så när man möter dom på stan… de känner ju igen en, det gör de ju. Fast kanske inte går 

på en så men man är ett känt ansikte…”(person 6)

”Det är just det när man sitter med dem i bilen och man vet inte var man har dem. Ögonen 

kan svartna rätt så fort… När man sitter ensam så är man rätt så utlämnad…”(person 5)

”Jag har ju blivit hotad av några stycken här, de skulle se till att jag blev arbetslös och massa

sådana saker liksom.” (person 4)

3.3. Stöd

3.3.1. Samarbete

Hälften av intervjudeltagarna uppgav att det var ett bra samarbete mellan olika instanser, så 

som polis och drogmottagningar. Den andra halvan eftersträvade mer samarbete. Just ett 

samarbete med informationsutbyte efterfrågades. Dock ansåg deltagarna att de hade stor hjälp 

av polisen om de behövde hjälp med en patient som var motsträvig eller bråkig. Andra 

instanser med stor kunskap om missbruk skulle kunna nyttjas till att informera om hur det ser 

ut med droger för tillfället och hur man behandlar dessa olika tillstånd.
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”Mer samarbete med polisen och drogmottagningen skulle vara bra.” (person 8)

”Vi har ju förmånen att vi kan ringa polisen så kommer de ju hit jämnt och hjälper oss och 

det är ju jätte bra tycker jag och de kommer fort också det är inte så att man får vänta utan de 

kommer verkligen och hjälper oss det tycker jag är jättebra.” (person 2)

4. Diskussion

4.1. Huvudresultat

De flesta deltagarna i studien saknade kunskaper om missbruk. De efterfrågade mer 

utbildning inom detta område och ansåg att detta skulle kunna tillgodoses genom 

föreläsningar på arbetsplatsen av personer med erfarenheter av missbruk. Deltagarna som 

tyckte sig ha goda kunskaper hade tidigare yrkeserfarenhet från omvårdnad av missbrukare. 

En deltagare var utbildad drogterapeut och en annan deltagare hade tidigare arbetat med 

missbruksvård inom psykiatrin. 

Att bemöta personer med missbruk tyckte deltagarna kunde vara svårt ibland. 

Narkotikapåverkade var ofta mer obehagliga att vårda än alkoholpåverkade, eftersom de 

kunde slå om i humör väldigt fort. Hot bilden mot vårdpersonalen upplevdes inte som så stor, 

små hot förekom men oftast inget allvarligt. 

4.2. Resultatdiskussion

4.2.1. Erfarenhet

Under intervjuerna framkom det att alla deltagare någon gång mött missbrukare i sin 

yrkesroll. De flesta deltagare tyckte sig ha dåliga kunskaper om missbruk, två deltagare hade 

dock tidigare erfarenhet av att jobba med missbrukare och ansåg sig ha goda kunskaper på 

området. I grundutbildningen till sjuksköterska ansåg deltagarna att det inte lades tillräckligt 

stor vikt på detta ämne. 

I Geirsson, Bendtsen och Spak (2005) visar i sin studie att sjuksköterskor som har mer 

utbildning om alkohol har en mer positiv attityd till att arbeta med patienter med 

alkoholproblem än de med mindre utbildning.

Tidigare studier har visat att väldigt lite av sjuksköterskeutbildningens totala utbildningstid 

ägnas åt missbruksrelaterade problem (Bedtsen & Åkerlind, 1999; Happell& Taylor, 1999).
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I föreliggande studie efterfrågades kunskap om aktuella populära droger och deras 

verkningssätt, samt nya substanser/droger som ständigt uppkommer. 

Vilka tecken man skulle kunna titta efter för att avgöra vilken drog det handlade om samt vad 

man skulle kunna göra/ge för att lugna dem, uppgav några deltagare kunde vara en viktig 

kunskap.

 Generella ordinationer beroende på vilken drog det handlar om så att sjuksköterskor kan ge 

läkemedel utan att behöva vänta på läkaren, var ett förslag från deltagarna för att förkorta 

”lidandet” för patienten. 

Även i Novak och Petchs studie (1994) beskriver man att sjuksköterskor vill lära sig mer om 

drog- och alkoholabstinens och hur man hanterar patienter med missbruksproblematik som är 

störande.

Att få föreläsningar från personer med egen erfarenhet av missbruk eller personer som arbetar 

med missbrukare tyckte deltagarna skulle vara bra. 

Utbildning inom andra ämnesområden än missbruk verkade prioriteras högre. Informanterna 

ansåg att detta ämne borde prioriteras högre än vad det gör, men intresse måste finnas hos 

merparten av personalen för att detta ska kunna genomföras. 

Specialutbildad personal har visat sig i undersökningar med missbrukare ge bättre vård än 

allmän läkare/sjuksköterskor (McLaughlin, McKenna, Leslie, 2000). 

4.2.2. Frustration

Många deltagare tyckte att det var svårt att bemöta missbrukare, eftersom de kan vara väldigt 

aggressiva. 

Detta påvisar även i Happell och Taylors studie (2001) som visar att allmänsjuksköterskor 

tycker att det är en svår och otrevlig upplevelse att vårda personer med alkohol- och 

drogrelaterade problem. 

En av informanterna i föreliggande studie upplevde att det var som att vårda psykpatienter. 

Man måste vara lugn och inte stressa upp patienten, tänka på vilka ord man använder ungefär 

som när man pratar med ett barn. 

 Happell (1997) visar att man jämställer missbrukare med personer med psykiska störningar 

och att de blir behandlade ungefär lika.

I föreliggande studie framkom det att narkotikapåverkade personer ofta svänger i humör, 

alkoholpåverkade personer var ofta bara ”besvärliga” men inte så aggressiva och svänger inte 

lika fort i humör. 
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Några deltagare beskrev det som att ögonen bara kunde svartna på narkotikapåverkade medan 

alkoholpåverkade ofta var i samma sinneslag hela tiden, viket gjorde att de lättare kunde veta 

vad personen ifråga accepterade för insatser och inte.

 Alkoholmissbrukare är mer accepterade än narkotikamissbrukare inom vård sektorn vilket 

Deehan, Taylor och Strang (1997) påvisat i sin studie.

Det faktum att man bedömer människor efter utseendet togs upp som en nackdel för 

bemötandet. 

I föreliggande studie visade det sig att personer som var ovårdade ofta fick ett sämre 

bemötande än personer med ett välvårdat yttre. Detta förklarades med att välvårdade personer 

oftast inte hade sociala problem i samma utsträckning som missbrukare. 

Om det var en känd missbrukare som kom in som patient kunde saker som man hört och sett 

tidigare inverka på bemötandet. Det togs även upp att personer som upprepade gånger 

uppsökt vården för missbruksrelaterade orsaker ofta fick en sämre vård, ofta för att personalen 

ibland då tyckte att nu får han skylla sig själv och försöka ta itu med sitt liv.

 Detta styrks av Rassools studie (2000) som visar att negativa attityder och förutfattade 

meningar om missbrukare leder till en sämre vård.

Tidigare forskning visar att missbrukare minst en gång fått negativa vibbar från 

sjuksköterskor, de blev bemötta som knarkare. Sjuksköterskorna sa saker som att 

missbrukarna egentligen inte var sjuka. De var på sjukhuset för att få droger (smärtstillande) 

och en säng att sova i över natten. De upplevde nästan genast om sjuksköterskan respekterade 

dem eller inte (Sinclair m.fl., 2003).

Det faktum att man som personal måste tänka efter vilka saker som fanns framme, i 

föreliggande studie, när man hade en patient som var missbrukare togs upp som en jobbig del 

av omvårdnaden. Handsprit, kanyler, allt stöldbegärligt gods plockades bort. Informanterna 

tog upp att det var viktigt att patienten fick ett rum fort, eftersom de blev lugnare av detta. 

Att personalen tittade in då och då gav en lugnande effekt och man slapp ha en patient som 

störde både personal och andra patienter. 

Hotbilden ansågs som låg. Små hot som inte togs allvarligt hade de flesta stött på, men 

allvarligare hot var mer sällsynta. 
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4.2.3. Stöd

Hälften av deltagarna i studien tyckte att det var ett bra samarbete med andra yrkesgrupper, 

som personal inom polis och missbruksvård. 

Ett större samarbete mellan olika yrkesgrupper efterfrågades för att kunna delge varandra 

information inom sitt eget yrkesområde.

 Deehan m.fl., (1997) visar på vikten av ett lokalt drog team, för att allmän läkare och 

sjuksköterskor kan känna att de får stöd och har någonstans att vända sig med frågor. 

Informanterna i föreliggande studie ansåg att personal inom missbruksvården skulle kunna 

informera om droger och deras verkningssätt och hur det ser ut i samhället med droger. 

Deltagarna i studien hade stor hjälp av polisen om de hade en motsträvig eller bråkig patient. 

Att det fanns en manlig auktoritet i rummet fick ofta patienten att lugna ner sig och inte vara 

så motsträvig till insatserna som gjordes. 

4.3. Metoddiskussion

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskornas kunskaper om patienter med 

missbruksproblematik och deras upplevelser av patienter med missbruksproblematik.

Studien gjordes inom akutsjukvården eftersom de ofta kommer i kontakt med missbrukare. 

Det är dit de kommer när de vill ha hjälp, eller blir inskickade av polis. 

Studien var av deskriptiv kvalitativ karaktär.

Författarna valde en intervjustudie, då denna metod ansågs lämpligast att använda sig av. 

Vid en intervju har intervjuaren personen framför sig och kan därför även iaktta dennes 

kroppsspråk och tonläge till skillnad mot t ex en enkätundersökning.

Intervju med öppna frågor passar bäst när man ska undersöka upplevelser av något.  

De öppna frågorna ledde till att intervjudeltagarna kunde prata mer fritt runt frågorna. Dock 

ledde det till att svaren kunde sväva iväg, författarna fick därför försöka leda in deltagarna på 

rätt spår igen, vilket inte alltid var så lätt. 

Att intervjuerna spelades in underlättades eftersom man fick med allt utan att behöva skriva 

ner det. Författarna kunde koncentrera sig mer på vad deltagarna sa istället för att anteckna. 

De åtta informanterna i studien var positivt inställda till intervjuerna, vilket ansågs vara en 

fördel för att få fram det studien syftar till. Intervjuerna gjordes under deras arbetstid i ett 

avskilt rum på arbetsplatsen. Nackdelen med detta var att intervjuerna inte var helt ostörda. 
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Under några utav intervjuerna kom det in annan personal som hade frågor till 

intervjupersonen, detta störde dock inte så mycket. Intervjudeltagarna kunde snabbt 

koncentrera sig på ämnet igen efteråt.

4.4. Allmän diskussion

Författarna till denna studie anser att mer tid borde läggas på att utbilda sjuksköterskor om 

missbruk av alkohol och narkotika. Deltagarna har i studien visat intresse att lära sig mer och 

även gett egna förslag på hur kunskapen skulle kunna tillföras dem. Jämförelse mellan 

tidigare studier och denna studie visar på att mer kunskap har behövts en längre tid, kanske 

kommer det att tillgodoses inom en snar framtid eftersom det är mycket diskussioner om 

ämnet även i samhället. 

Att försöka få till ett fungerande samarbete mellan sjukhus och behandlingshem/drog-

mottagningar borde inte vara så svårt. Om varje verksamhet avsätter tid för detta skulle ett väl 

fungerande samarbete kunna påbörjas för att få till den bästa behandlingen för varje enskild 

individ. Samarbetet behöver inte vara så avancerat, kanske bara E-post kontakt med varandra 

någon gång i månaden för att informera varandra om hur läget ser ut. Att ha vetskap om vilka 

andra verksamheter som finns i närheten skulle kunna ge en trygghet för personalen. 

Fler studier inom detta ämne skulle behövas för att belysa att detta fortfarande är ett problem 

för sjuksköterskor, även mer studier som utgår från hur missbrukarna upplever det skulle 

behövas. 
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Bilaga 1

Intervjuguide

Ålder

Kön

Antal år som sjuksköterska

Vilka kunskaper har du om missbruk? (Orsaker, substanser, bemötande, behandling, relaterad 

ohälsa)

Anser du att du behöver mer kunskap inom detta område? Hur skulle det kunna tillgodoses?

Hur upplever du att det är att arbeta med personer som har missbruksproblematik?

Hur upplever du att personer med missbruksproblematik rent allmänt bemöts inom 

akutsjukvården?

Kan du beskriva ett bra respektive mindre bra möte?

Hur ser du på det faktum att en av sjuksköterskans uppgifter kan vara att undervisa/informera 

personer med missbruksproblematik hur de kan fortsätta att använda droger på ett säkrare 

sätt?

Har du något ytterligare som du vill lägga till?


