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Abstract      

The purpose of this study was to examine nurses’ attitude towards persons with alcohol and 

or drug addiction and describe factors that can have an impact on nurses’ attitude.  The 

method was to seek scientific literature on Academic search elite, Pub med, Cinahl and 

PsycINFO. The study had a descriptive design and the result included 28 scientific articles. 

The main result from the study showed two major categories:  negative attitudes and positive 

attitudes and the two factors: the influence of education and experience on the attitudes 

towards persons with alcohol and or drug addiction. The conclusion of the study is the need 

for more knowledge and experience in how to meet and care for persons with alcohol and or 

drug addiction. The writers wish for enhanced have experience of having been in contact 

with this group of patients improve the attitude positively. The results of the literature study 

are further discussed with Katie Eriksson’s nursing theory with “cleanse, play and learn 

through faith, hope and love.”  

Keywords; Nurses attitudes, Alcohol, Drug addiction, Patient, Substance abuse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

            

Sammanfattning        

Syftet med denna studie var att beskriva hur sjuksköterskor bemöter alkohol- och 

drogmissbrukare som söker vård, samt att beskriva faktorer som kan påverka sjuksköterskors 

bemötande. Metoden som författarna använde sig av var att i databaserna Academic search 

elite, Pubmed, Cinahl samt PsycINFO söka vetenskaplig litteratur. Studien genomfördes som 

en litteraturstudie med deskriptiv design, och i resultatet inkluderades 28 vetenskapliga 

artiklar. Huvudresultatet av studien gällande sjuksköterskors bemötande visade på två 

huvudkategorier. Ett negativt bemötande och ett positivt bemötande. Studien visade vidare 

på två faktorer som påverkade sjuksköterskors bemötande. Dessa var utbildning samt 

tidigare erfarenheter. Slutsatsen av studien var att det behövs mer kunskap och erfarenhet i 

hur sjuksköterskor bemöter och hanterar möten med patienter med alkohol och 

drogmissbruk. En utökad kunskap redan i grundutbildningen till sjuksköterska om alkohol 

och drogmissbruk vore önskvärt. Egen erfarenhet av att ha varit i kontakt med denna 

patientgrupp är av stor vikt i arbetet som sjuksköterska och påverkar bemötandet i en positiv 

riktning. I resultatdiskussionen bearbetades litteraturstudien utifrån Katie Erikssons 

omvårdnadsteoretiska begrepp “ansa, leka, lära genom tro, hopp och kärlek”   

Nyckelord; Sjuksköterskors attityder, Alkohol, Drogmissbruk. Alkoholism, Patient/Patienter. 
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1. Introduktion                                      

1.1 Missbruk                

Missbruk är ett stort problem i samhället där alkoholen är den vanligaste drogen i Sverige. En 

ökad tillgång på alkohol och att det förekommer i många sociala sammanhang, medför att det 

i de flesta samhällen är allmänt vedertaget att dricka alkohol för att skaffa sig konstgjorda 

humörsvängningar samt att ändra sin iakttagelseförmåga i olika situationer. Detta är ett behov 

som tycks ha funnits i flera generationer och i alla tider, men vilket leder till att fler och fler 

av dem som har en ökad sårbarhet kommer att utveckla alkohol- och drogproblematik. 

Alkoholförtäring kan ge olika symtom, sjukdomar och alkoholskador vilket utgör den till ett 

av våra största folkhälsoproblem (Johansson & Wirbing 2005). 

Alkohol kan vid längre tids användning ge förändringar på hjärnan. Den kan också orsaka 

olika förändringar på kroppens slemhinnor, lever och bukspottkörtel som i sin tur kan öka 

risken för cancer, magsår och diarré (Compton 2002). 

 

Andra beroendeframkallande substanser som förekommer i samhället är olagliga droger, hit 

räknas substanser som används i icke-medicinskt syfte. Användandet av olagliga droger ökar i 

många länder vilket orsakar betydande belastning på sjukvården. Människor som injicerar 

olagliga droger utsätter sig för större risk att smittas av infektionssjukdomar såsom 

HIV/AIDS, Hepatit B och Hepatit C genom att använda varandras injektionssprutor. 

Ordet missbruk används i många olika sammanhang. I det allmänna språkbruket har ordet en 

mycket negativ laddning. Ordet är moraliserande och skuldbeläggande, i synnerhet då det 

används i samband med alkohol och narkotika. Även ordet missbrukare har negativ klang och 

associeras till nedgångna, utslagna individer med grava drogproblem. Många människor är 

rädda för ”missbrukare” och uppfattar dem som känslokalla och manipulativa personer som 

inte vill leva ett normalt liv och som att de inte är motiverade till att ta emot hjälp och få 

behandling för sin sjukdom (Johansson & Wirbing 2005). 

 

Patienter och klienter har rätt att bli bemött och respekterad för de skäl som de själva anger 

när de söker vård. Allt för många alkohol- och drogmissbrukare har erfarenheter att bli 

negligerade eller förringade i kontakter med vården och socialtjänsten, ”för de är ju bara 

missbrukare”. Rädslan hos denna patientgrupp för kontakter med vård och socialtjänst bör 

inte underskattas, då många har blivit dåligt bemötta där. En otrygghet kan göra att de 

undviker kontakt. (Socialstyrelsen 2008). 
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1.2 Definition av uttrycket droger 

Droger är substanser som vid intag ger euforiseradende effekter, vilka kan vara av såväl 

fysiskt som psykiskt slag. Till droger räknas narkotiska preparat som amfetamin, opiater, 

heroin, benzodiazepiner, cannabis. Även alkohol, koffein och tobak är droger som är 

beroendeframkallande. Svensk lagstiftning förbjuder hantering och användning av många 

olika droger och jämställer dem rent rättsligt med missbruk eller innehav. Missbruk innebär 

en okontrollerad eller överdriven användning av en drog och detta tillstånd anses föreligga när 

bruket av droger går ut över individens fysiska och psykiska hälsa (Nationalencyklopedin 

2008). 

 

1.3 Prevalens och frekvens 

Antalet alkohol- och drogmissbrukare har ökat markant fram till år 2004. Den största 

ökningen syns bland de yngre. I åldrarna 15-24 år ses en fördubbling hos män och en 

tredubbling hos kvinnor. Ökningen beror på att det finns en ökad tillgänglighet för ungdomar 

och unga vuxna till alkohol och droger. Det finns dock ett stort mörkertal som aldrig blir 

medräknade i statistiken. Det beror på att de metoder som används för att uppskatta 

missbrukets omfattning har tydliga begränsningar då det är tidsödande, kostsamma och fångar 

inte de lindrigare formerna av missbruk som finns. Dessutom vårdas missbrukare inte enbart 

för missbruksrelaterade sjukdomar, utan även för olycksfallsskador, samt för olika somatiska 

och psykiatriska åkommor. Ofta har de dessutom flera diagnoser samtidigt och detta leder till 

att denna patientgrupp har större vårdbehov än den genomsnittliga befolkningen 

(Socialstyrelsen 2005). 

 

I Sverige beräknas två-tre procent av vuxna män få allvarliga alkoholproblem någon gång i 

livet. Tio procent råkar någon gång i livet in i en period av allvarligt alkoholmissbruk. Det 

beräknas att tjugofem procent av sjukvårdens totalkostnad används i behandling av sjukdomar 

relaterat till alkoholen (Nordegren & Tunving 1993). Av alla vuxna män beräknas ungefär 

300 000 i Sverige ha en riskfylld alkoholkonsumtion. Ett hundra femtio till två hundra 

personer dör varje år på grund av akut alkoholförgiftning (Internetmedicin 2008). Det räknas 

med att 5000-7000 dödsfall/år i är relaterat till alkohol. Omkring en femtedel av alla patienter 

som tas in på akutsjukvård har alkoholproblem. Inom den psykiatriska vårdenheten är andelen 

alkoholfall omkring fyrtio procent. Alkohol- och drogmissbruk är ofta bakomliggande orsak 

till läkarbesöket inom primärvården, och uppskattas till ungefär tio-femton procent (Can 

2008). 
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Enligt Koumtsidis et al (2003) uppskattats prevalensen av drogmissbrukande patienter i en 

population av patienter på ett allmänt sjukhus uppgå till cirka tolv procent. 

Narkotikamissbruket i samhället ökar, orsakerna är många, komplicerade och dessutom svåra 

att säkerställa. Om situationen jämförs i ett antal europeiska länder, framträder långvarig 

arbetslöshet och landets geografiska läge i förhållande till de stora narkotikamarknaderna som 

särskilt viktiga för det tunga narkotikamissbrukets omfattning. Sociala faktorer är sannolikt 

viktigare än kulturella för att förklara uppkomsten av heroinmissbruk. Barn med utländskt 

ursprung i Stockholm visar att narkotikamissbruk bland invandrarungdomar i högre grad var 

kopplat till en socialt utsatt position än till etnicitet (Socialstyrelsen 2001). 

 

1.4 Introduktion av droger samt historik 

Alkohol är det äldsta bedövningsmedlet och det mest använda. Under lätt alkoholverkan 

minskar hämningar, vilket medför att den alkoholpåverkade känner sig säkrare på sig själv. I 

större doser är alkohol framför allt ett hämmande gift, som förr användes som 

bedövningsmedel inom kirurgin. Tillverkningen av brännvin började i stor skala på 1500-

talet. I Sverige var konsumtionen av brännvin som störst i början av 1800-talet. Den svenska 

statistiken över alkoholförsäljningen är känd ända sedan 1860-talet, men det finns inget 

särskilt mått på alkohol som konsumeras eller produceras vare sig i Sverige eller i andra 

länder då det förekommer även smuggling, tax-free och olaglig hemtillverkning (Johansson 

2001).  

 

Cannabis är den vanligaste drogen, både i Sverige och i hela västvärlden och kom till Sverige 

på 1960-talet. (Nordegren & Tunving 1993). Cannabismissbruk kan hos vissa personer leda 

till dramatiska effekter, utlösa plötsliga ryck av aggressivitet och hämningslöshet och 

framkalla psykotiska tillstånd. Enligt ny forskning visar det sig att cannabismissbruk i tonåren 

ökar risk för schizofreni senare i livet med genomsnitt trettio procent. Det finns också data 

som tyder på att depressioner ökar, samt latenta psykiska sjukdomar som kanske annars aldrig 

hade brutit ut. Cannabis ger även skador på andningsvägarna (Agerberg 2004). Droger, främst 

de narkotiska preparaten opium, kokain och cannabis, har alltså lång historia både som 

berusningsmedel och läkemedel på många olika platser i världen (Johansson 2001). 

Kokain är ett stimulerande narkotiskt preparat, som framställs från bladen av kokabusken. 

Albert Niemann, en tysk kemist, renframställde kokain ur kokabladet 1860. Därpå följande 

decennier lanserades kokain som bedövningsmedel inom den dåtida kirurgin och även till 

användning för bland annat depressioner, syfilis och tuberkulos. Freud var en av dem som 
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förordade användandet av detta preparat mot dessa sjukdomstillstånd (Nordegren & Tunving 

1997). 

 

Opiumanvändning finns dokumenterad sedan 5000 år. År 1856 introducerades en ny och 

allvarligare form av opiummissbruk, nämligen injicering av morfin. För att täcka sjukvårdens 

behov har det satts ett tak gällande detta, för framställning av opium/morfin av FN. 

Odlingarna i världen är i grovt sett dubbelt så stora som detta behov, mer än hälften blir därför 

illegalt heroin och är en av de mest använda drogerna i världen (Nordegren & Tunving1997). 

Amfetamin framställdes i Tyskland första gången år 1887. Det börjande användas som 

läkemedel på 1930-talet. På 50-talet kom den första stora vågen av intravenöst 

amfetaminmissbruk bland grupper av utslagna och prostituerade. Många satt snart fast i ett 

besvärligt beroende. Idag finns amfetaminmissbruket spritt över praktiskt taget hela landet 

(Nordegren & Tunving 1993).  

 

För de allra flesta som är beroende av bensodiazepiner (BZD) har det börjat med en legal 

förskrivning och det har förskrivits under en lång tid men aldrig blivit upplysta om risken att 

utveckla ett beroende (Agerberg 2004). Ecstasy framställdes i Tyskland och användes som 

bantningsmedel. På 50-talet testades det på djur och på 70-talet användes det mot 

depressioner och i försök att använda i behandling mot alkoholism men gav inget önskat 

resultat. Ecstasy är förledande enkel att använda och det räcker oftast med endast en tablett 

som ibland har ett ”smileansikte” eller ”peacemärke” på sig (Nordegren & Tunving 1993). 

För ca 30 år sedan syntetiserades Gamma-hydroxismörsyra (GHB), av misstag i sökande efter 

något annat. Preparatet har tidigare använts som medicin bland annat som ett generellt 

bedövningsmedel och lugnande medel. GHB uppmärksammades år 1999 i samband med tre 

dödsfall, vilket medförde att regeringen beslutade att narkotikaklassa preparaten i februari år 

2000 (Droginfo 2008). Hela tiden saluförs nya droger som är designade för att ha en 

rusverkan men undgå narkotikakontroll, så det är ett stort problem.  De liknar de redan 

existerande drogerna och skapas för att utnyttja ett juridiskt tomrum innan de hinner 

analyseras och upptas på narkotikaförteckningarna (Agerberg 2004). 

 

1.5 Droger i Sverige 

Sveriges droghistoria är svår att beskriva gällande alkohol och drogmissbruk fram till 1960-

talet, då statistiken som finns är bristfällig. Den svenska statistiken över alkoholförsäljning är 
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känd ända sedan 1860-talet men det finns inget säkert mått på hur mycket alkohol som 

produceras och dricks, vare sig i Sverige eller i andra länder (Nordegren & Tunving 1997). 

Medlemskapet i EU har spelat stor roll för den ändrade alkoholpolitiken i Sverige. Olika 

drogtrender spelar också en stor roll, framförallt bland ungdomarna.1970-talets ”flumkultur” 

och mellanölsfylleri ersattes av 1980-talets ideal om att leva sunt och nyktert för att kunna 

satsa på framtiden. Under 1990-talet blev alkohol och andra typer av droger åter viktigare i 

ungdomarnas liv, i synnerhet flickor och kvinnor ökade sin alkoholkonsumtion. Denna trend 

har fortsatt och har lett till att konsumtionsökningen bland både män och kvinnor är på en 

nivå som är den högsta på hundra år (Johansson & Wirbing 2005). 

 

Eftersom all hantering av narkotika i Sverige är illegal så definieras i juridisk mening all 

konsumtion av narkotika som missbruk. Morfin och amfetamin användes av intellektuella och 

konstnärer redan på 1950-talet. På 1960-talet började det bli ”inne” att röka hasch och injicera 

eller ”knapra” amfetamin och preludin (Johansson & Wirbing 2005). Sedan slutet av 1960-

talet har narkotikamissbruket betraktats som ett allvarligt samhällsproblem i Sverige. Under 

1960-talet dominerades opiatmissbruket i Sverige av råopium, vilket sedan ersattes av 

morfinbas. De flesta missbrukare i Sverige är blandmissbrukare och använder sig av flera 

droger samtidigt (Can 2008). En skillnad finns mellan Sverige och de flesta europeiska 

länderna när det gäller åtskillnaden mellan olika cannabispreparat (marijuana, hasch) och 

tyngre narkotika (kokain, heroin och amfetamin).  I till exempel Holland finns coffeehouses 

där konsumtion och försäljning av olika cannabispreparat är tillåtna, och där görs en klar stor 

skillnad mellan tung och lätt narkotika (Johansson & Laanements & Svensson 2000). 

 

1.6 Definition av bemötande 

Bemötande handlar om ett samspel mellan människor och den inställning som personer har 

till varandra och hur det kommer till uttryck i tal, handlingar, gester, ansiktsuttryck, tonfall 

etc. (Sveriges kommuner och landsting 2008). Att kommunicera med patienter, närstående, 

personal och andra på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt (Jahren Kristoffersen 2005). 

 

1.7 Omvårdnad kopplat till sjuksköterskerollen 

Enligt socialstyrelsen ska sjuksköterskan arbeta utifrån vissa mål och kriterier för en god och 

säker omvårdnad. ”Målet för hälso- och sjukvården är god hälsa och en vård på lika villkor 
för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för 

den enskilda människans värdighet” (Raadu 2006 sid 106).  
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Omvårdnad är sjuksköterskans stora ansvarsområde. Enligt socialstyrelsens allmänna råd, 

SOSFS 1993:17, skall vården vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet 

i vården och att behandlingen skall bygga på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet samt så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. 

Omvårdnad planeras och genomförs så att patientens självständighet respekteras och behovet 

av säkerhet och integritet tillgodoses. Grundläggande för omvårdnaden är ett respektfullt 

patientbemötande (Socialstyrelsen 2008). I sjuksköterskans etiska kod ingår fyra 

grundläggande ansvarsområden: Att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa 

och att lindra lidande. Inom dessa ansvarsområden ska sjuksköterskor visa respekt för de 

mänskliga rättigheterna, vilka innefattar människors rätt till liv och värdighet och att bli 

behandlad med respekt. Sjuksköterskor ska ge god omvårdnad till alla oavsett hudfärg, 

sjukdom eller kön (ICN, 2000). 

 

Sjuksköterskan bör ha ett professionellt förhållningssätt, vilket innebär att sjuksköterskan är 

villig att ta reda på patientens behov, att ha självkännedom nog att särskilja sina egna behov 

samt att reflektera över sitt eget sätt att arbeta (Holst, Sparrman & Berglund 2003). 

I samtliga arbeten med alkohol- och drogmissbruk är det viktigt att hjälpa patienten till att få 

en insikt om sitt missbruk och sin sjukdom. Vilket möjliggör för patienten att ta ansvar för sin 

egen situation, samtidigt som patientens värdighet alltid ska respekteras. Med god hjälp av 

information, stöd och vägledning kan sjuksköterskor förbättra patientens situation. Samarbetet 

och tryggheten mellan sjuksköterskan och patienten/klienten förstärks då regelbunden kontakt 

vidhålls (Nåden & Eriksson, 2004). En god omvårdad ska bygga på närvaro, välvilja samt 

förståelse för patienten (Eriksson, Chlappe & Sellström 2003). 

 

1.8 Katie Erikssons omvårdnadsteori 

Katie Eriksson (född 1943) är en finsk sjuksköterska, fil. mag. och fil. doktor idag verksam 

som professor i vårdvetenskap vid Enheten hälsovetenskap för vårdvetenskap, Åbo Akademin 

i Vasa. Hon har där byggt upp en magisterutbildning som leder till magisterexamen i 

hälsovetenskap samt en fyraårig forskarutbildning vilket leder till titeln doktor i 

hälsovetenskap med huvudämnet vårdvetenskap. Eriksson är en nordisk teoretiker kring 

omvårdnad och vårdvetenskap. Hon har sedan mitten av 1970-talet författat böcker om hälsa, 

omvårdnad, omvårdnadsforskning och omsorg (Wikipedia 2008). 
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Människan är en enhet av kropp, själ och ande. Därför är det viktigt att människan sköts om 

som en helhet och att vården är dokumenterad utifrån en holistisk synvinkel gentemot 

patienten (Kärkkäinen & Eriksson 2005). Vårdpersonal som har ett holistiskt perspektiv, visar 

respekt för individen och dennes syn på livet. Hänsyn tas även till andliga och existentiella 

behov samt erbjuds patienten individualiserad vård (Carlén & Nilsson 2008).  

Katie Eriksson tar även i sin omvårdnadsteori upp begreppen att ansa, leka, lära genom tro, 

hopp och kärlek. Begreppet ansa innebär att våga, att kanske gå ut över de givna och 

färdigformulerande, framförallt innebär det att våga gå utanför sig själv och med olika små 

handlingar visa empati och ödmjukhet för andra. I det naturliga umgänget människor i mellan 

och inom omvårdnaden, borde det kunna visas lite mer spontanitet, värme och kärlek. 

Ansning kan vara att hålla någon i handen, att ge en kram eller att stryka någon på kinden. Att 

leka innebär glädje, som en viktig del i omvårdnadsarbetet. Lek är en aktiv form av vila, 

exempelvis från en sjukdom, men även ett trevligt avbrott från den bistra vardagen. För att en 

patient skall våga bege sig in i leken krävs det att patienten litar på sin omgivning. Patienters 

värdighet är väldigt lätt att kränka genom att de inte blir betrodda och tagna på allvar. 

Lärandet syftar till förändring och förbättring, genom att anpassa sig till sin situation. För att 

patienter skall kunna lära måste tillit finnas och det kan behövas undervisning, motivation och 

uppmuntran (Eriksson 2000; Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin & Eriksson 2004). 

”Vårdandet innebär delande. Delandet innebär att vara delaktig, att vara med, delta. 

Vårdandet, att ansa, leka och lära, som delande innebär att två människor, du och jag, 

vårdaren och patienten, delaktiga i samma helhet. Hur man delar och vad man delar är 

beroende av den aktuella situationen” (Eriksson 2000 sid 38). 

 

1.9 Problemområde 

Eftersom alkohol- och drogproblem är ett växande problem i samhället, så är ett bra 

bemötande mot den/de vårdsökande viktigt för den fortsatta vården. Antalet personer med 

alkohol- och drogmissbruk som kommer i kontakt med sjukvården ökar konstant. Personer 

med missbruksproblematik drabbas ofta av allvarliga sjukdomar som leder till att de måste 

uppsöka sjukvården och där blir problemet kännbart. Alla människor har lika stort värde och 

rättigheter i egenskap av att vara människa med vård på lika villkor. Då en av författarna i 

föreliggande studie, jobbar inom området på en avgiftningsavdelning på ett behandlingshem 

och ser olika bemötande av denna grupp människor, väcktes intresse att undersöka hur 

bemötandet av alkohol- och drogmissbrukare ser ut inom sjukvården, samt vilka faktorer som 

påverkar detta bemötande. 
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1.10 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur sjuksköterskor bemöter alkohol- och 

drogmissbrukare som söker vård, samt beskriva faktorer som kan påverka sjuksköterskors 

bemötande.  

 

1.11 Frågeställning 

Hur bemöter sjuksköterskor alkohol- och drogmissbrukare som söker vård? 

Vilka faktorer kan påverka sjuksköterskors bemötande av alkohol- och drogmissbrukare som 

söker vård? 

 

2. Metod 
2.1 Design 

Detta är en litteraturstudie med en beskrivande design som baseras på vetenskapliga artiklar 

(Forsberg & Wengström 2003). 

 

2.2 Databaser 

Artiklarna söktes i databaserna Pubmed, Cinahl, Academic search elite och PsycINFO. 

(se tabell 1). 

 

2.3 Sökord 

Nursing, attitudes, alcohol, drug abuse, patient, substance abuse. 

Sökorden kombinerades med ordet “AND”. 

 

2.4 Utfall av sökning 

Använda databaser, sökord, utfallet av dessa och antalet artiklar som valts till resultatet från 

varje sökning redovisas nedan i tabell 1. 
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Tabell 1. Tabell över databaser, sökord, utfall och valda artiklar till resultatet.                                                                                     

Databas Sökord Antal träffar Använda artiklar 
Academic search 
elite 

drug abuse AND 
nurses AND attitude 

18 5 

Academic search 
elite 

alcohol AND nurses 
AND attitude 

18 3 

Pubmed nurses AND patients 
AND drug abuse 

59 3 

Pubmed nurses AND attitude 
AND drug abuse 

140 3 

Chinal alcohol AND 
patients AND 
attitude 

31 1 

PsycINFO nurses AND patients 
AND substance 
abuse 

563 9 

 
Fyra av artiklarna har författarna hittat genom att studera andra artiklars referenslistor. 
 
 
2.5 Kriterier för urval av källor 

I studien har författarna använt artiklar som varit publicerade mellan år 1995 – 2006. 

Artiklarna skulle vara vetenskapliga samt överensstämma med studiens syfte och 

frågeställningar. Artiklarna skulle innehålla abstrakt och vara skrivna på engelska eller 

svenska. Artiklarna skulle behandla sjuksköterskans bemötande/attityd av patienter med 

alkohol- och drogmissbruk. 

 

2.6 Dataanalys 

Titel och abstract lästes igenom av båda författarna ett flertal gånger för att se om de svarade 

mot syfte och frågeställning. De vetenskapliga artiklarna som valdes ut till studiens resultat 

granskades och lästes igenom ett flertal gånger utifrån syfte och frågeställningar och det 

innehåll som var relevant att ha med i resultatet översattes till svenska. Författarna 

sammanfattade därefter det viktigaste från artiklarna och läste igenom det hela flera gånger 

för att få en helhetsbild. Det gjordes därefter en gemensam kritisk värdering och 

kvalitetsbedömning av de inkluderade artiklarna utifrån bedömningsmallar (Forsberg och 

Wengström 2003).  

Artiklarnas författare/årtal, titel, syfte, design, undersökningsgrupp, huvudresultat och 

kvalitetsbedömning granskades och redovisades i bilaga 1, tabell 2. 
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2.7 Forskningsetiska övervägande 

Eftersom detta är en litteraturstudie har det redan tagits hänsyn till de etiska aspekterna då 

föreliggande studie bygger på tidigare publicerade vetenskapliga artiklar. Författarna 

presenterar samtliga artiklar i resultatdelen (Forsberg & Wengström 2003). Författarna har 

inte lagt in några egna värderingar i artiklarnas innehåll och alla artiklar har granskats 

likvärdigt. 

 

3. Resultat 
Resultatet redovisas i två huvudkategorier. Dessa var ett negativt bemötande och ett positivt 

bemötande av patienter med alkohol och drogmissbruk. Vidare redovisades två faktorer som 

påverkar sjuksköterskornas bemötande dessa var utbildningen och tidigare erfarenheter. 

Resultatet presenteras i tabeller av artiklarna och redovisas i de kategorier och faktorer som 

framtagits samt i löpande text. 

 

3.1 Sjuksköterskors bemötande av missbrukare som söker vård 

3.1.1 Negativt bemötande av patienter med alkohol/drogmissbruk  

Det visade sig i flera studier att sjuksköterskor och även annan vårdpersonal hade en allmänt 

negativ attityd och ett negativt bemötande av drogmissbrukande patienter. Attityden var 

dömande, bestraffande och full av fördomar. Denna attityd kunde ses inom samtliga områden 

i sjukvården, samt att sjuksköterskor undvek att ”lära känna patienten” utan fokuserade endast 

på den medicinska behandlingen (Selleck & Redding, 1997; Herring & Thom 1999; Raeside, 

2003).  

I en studie av Happell & Taylor (1999b) syns negativa attityder i allmänsjuksköterskors sätt 

att vara och bemöta drogmissbrukare. Allmänsjuksköterskorna hade en bristande respekt och 

en sämre trovärdighet gentemot de sjuksköterskor som var specialiserade på drog- och 

alkoholmissbruk. Studien visade vidare att patienter med drogproblem blev dåligt bemötta av 

sjuksköterskorna. En av deltagarna i studien beskrev efter ett samtal med en missbrukare, att 

de inte brukade få samma slags vård som andra patienter men det framkom också i samtalet 

att de heller inte förväntade sig samma vård. 

Det framkom i en annan studie av Herring & Thom (1999) att personalen tyckte att 

alkoholmissbrukare ofta kom till akutmottagningen för att enbart få en säng för natten och att 

de egentligen inte hade några medicinska problem. Många sjuksköterskor på 

akutmottagningen noterade inte förekomsten av alkohol, utan enbart behandlade skadan. 
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Misstro och värdet med att arbeta med denna patientgrupp fanns hos vissa sjuksköterskor. 

Andra sjuksköterskor verkade uppfatta personer med alkoholrelaterade problem som 

”hopplösa fall”. Det fanns lite att göra för dessa patienter, som varken ville eller hade försökt 

kontrollera sitt drickande tidigare och vissa sjuksköterskor tyckte inte att det var någon 

mening med att skicka remisser till behandling för patienterna eftersom de inte var villiga att 

förändra sina beteenden och göra någonting åt sina problem. Det visade sig också att 

sjuksköterskor i denna studie inte var villiga att diskutera alkohol med en patient som hade ett 

liknande alkoholbeteende som de själva hade. För det första, uppfattade de inte beteendet som 

ett problem. För det andra, kunde det väcka obehagliga frågor om deras eget drickande. För 

det tredje, fanns det problem att definiera om vad som är ett normalt beteende  

Enligt Brooker, Peters, McCabe, & Short (1999) studie, där en sjuksköterska intervjuats och 

ansåg att om inte droganvändande patienter besökte akutmottagningen i så stor utsträckning 

på helgerna och ”röda dagar” så skulle bemanningen av personal ej behöva vara så hög.  

Negativa attityder gentemot drogmissbruk och ett negativt bemötande mot patienter som 

missbrukar fanns hos sjuksköterskor och personal som arbetade på somatiska 

vårdavdelningar. Sjuksköterskorna och personalen i övrigt hade där en inställning som var 

full med fördomar vilket ledde till att de hade en bestraffande och dömande attityd som gjorde 

att de gav ett dåligt bemötande. Attityder verkade också bli mer negativa med ökade åldrar. 

Det kunde bero på klyftan mellan äldre personal och den yngre patientgruppen (Caroll 1995). 

 

Inom neonatalvården fanns en allmänt negativ attityd som innefattande fördomar och vrede 

hos sjuksköterskor som vårdar gravida kvinnor med ett drogberoende. De tyckte att 

patienterna förutom att de misskötte sig själva inte tog hänsyn till sina barns hälsa och 

välbefinnande utan fortsatte med sitt missbruk under graviditeten (Raeside 2003).  

Sjuksköterskor hade en negativ attityd gentemot missbrukande kvinnliga patienter på 

perinatala vårdavdelningar, då de ansåg att mödrarnas missbruk hade en orättvis och skadlig 

verkan på barnet (Sellek & Redding 1997). 

 

I en studie av Andréasson, Hjalmarsson & Rehnman (2000) visade det sig att sjuksköterskor 

och läkare som arbetade inom primärvården hade en nyckelroll när det gäller 

alkoholprevention, men trots detta tyckte många sjuksköterskor att det var svårt att ta upp 

alkoholfrågor för att patienterna oftast gick till försvar och ej var villiga att besvara dem. 
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I studien av Siegfried, Ferguson, Cleary, Walter & Rey (1999), tillfrågades personal som 

arbetade inom psykiatrin. Där ansåg åttiotvå procent av de tillfrågade att patienter med 

missbruksproblematik var svåra att hantera och med det blev också bemötandet svårt att ge på 

ett tillfredsställande sätt gentemot denna patientgrupp. Personal inom psykiatrin blir ofta 

konfronterade med drog- och alkoholproblem hos patienter med psykotiska sjukdomar. Åttio 

procent tyckte att dessa var svårare att hantera än andra patienter.  

Enligt Pillon, Villar Luis & Laanjeira (2003) gjordes det av amerikanska 

sjuksköterskeföreningen en studie bland ettusenfemhundra sjuksköterskor med psykiatri som 

specialistområde. I den studien påvisades det att endast tio procent av de intervjuade 

sjuksköterskorna kände sig tillräckligt säkra för att vårda patienter med 

missbruksproblematik. De sjuksköterskor som var med i studien som var verksamma inom 

missbruksvården påvisade dåliga teoretiska och kliniska kunskaper och färdigheter, vilket i 

sin tur ledde till ett sämre bemötande och behandling för patienterna. 

Personliga och professionella värderingar hos sjuksköterskor samt övrig vårdpersonal 

verksamma inom psykiatrin gällande drog- och alkohol missbruk, kunde leda till konflikter i 

det praktiska arbetet med patienter som hade denna problematik orsakad av en psykiatrisk 

sjukdom, detta ledde till ett sämre bemötande och med det också sämre 

behandlingsinterventionen (Williams 1999). 

 

3.1.2 Positivt bemötande gentemot patienter med alkohol/drogmissbruk 

I en studie Swensson-Britt, Carrougher, Martin & Brackley (2000), fanns det sjuksköterskor 

som hade positiva attityder till drogmissbrukaren och deras problem. Dessa sjuksköterskor 

hade lyckats med att visa en positiv attityd och ge ett positivt bemötande till denna 

patientgrupp och med det skapat en god kontakt, vilket i sin tur gav en positiv feedback. 

Happell & Taylor (2001) såg i sin studie att de sjuksköterskor som konsulterade med en 

specialistklinik, hade en bättre attityd och gav ett bättre bemötande än de som inte gjorde det. 

I två studier Grafham, Matheson & Bond (2004); Brooker, Peters, McCabe, & Short (1999) 

påvisades att en stor del av sjuksköterskor som väljer att arbeta med missbrukare är 

intresserad av ämnet och att arbeta med denna patientgrupp. Dessa sjuksköterskor menade att 

drogberoende patienter var värda samma omvårdnad som andra “vanliga” patienter.  

Enligt Pinikahana, Happell & Carta (2002) så hade sjuksköterskor och omvårdnadspersonalen 

på psykiatriska vårdavdelningar i det stora hela en positiv attityd gentemot drogmissbrukande 

vårdtagare, samt gällande de behandlingsinterventioner som fanns att tillgå mot missbruket, 

eftersom de ansåg att det var en behandlingsbar sjukdom. Visade sig också i en annan studie 
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av Happell, Carta & Pinikahana (2002) att sjuksköterskor som hade en mer regelbunden och 

daglig kontakt med missbrukaren hade attityden, bemötandet, kunskapen och förståelsen om 

problematiken för dessa patienter blivit bättre än för de som varit i kontakt med denna 

patientgrupp vid endast ett fåtal tillfällen.  

Attityden hos sjuksköterskor som arbetade på rättspsykiatriska avdelningar, var mer positiv än 

annan vårdpersonal som var verksamma inom den psykiatriska sektorn (Foster & Onyeukwu 

2003). 

 

3.2 Faktorer som påverkar sjuksköterskors bemötande 

3.2.1 Utbildningens påverkan på bemötandet till alkohol/drogmissbrukare 

Enligt Happell & Taylor (2001) så tyckte sjuksköterskor som jobbade inom den allmänna 

sjukvården att det kunde vara svårt och obehagligt att vårda patienter med drogmissbruk Den 

primära orsaken till frustration var att de saknade kunskap och utbildning. 

Det visade sig också i deras studie att det fanns en skillnad i attityd gentemot drog- och 

alkoholmissbrukande patienter, mellan de sjuksköterskor som reguljärt rådgör med en speciell 

inrättad drogenhet och de som inte gör det. De sjuksköterskor som använde sig av experthjälp 

från drogenheter hade en positivare attityd och ett bättre bemötande till patienter med 

missbruk och dessutom en större kunskap om drog- och alkoholmissbruk, än de 

sjuksköterskor som inte konsulterat med en drogenhet. Skillnaden i attityd mellan dessa båda 

sjuksköterskegrupper berodde på kunskap och utbildning som erhållits från drogenheten.  

 

I studier inom sjuksköterskegrupper påvisades skillnader i attityd och bemötande av de 

drogmissbrukande patienterna. Äldre personal, speciellt de som inte hade någon högre 

utbildning, hade en negativ attityd gentemot dessa patienter. En skillnad kunde ses i attityden 

och det bemötande som sjuksköterskor visade till patienter som var drogmissbrukare, utifrån 

vilken utbildning de hade genomgått. Om möjlighet till vidareutbildning gavs, ledde det till en 

mindre moralistisk attityd och en högre optimism till behandling för missbrukarna. Utbildning 

höjde kunskapsnivån, vilket ledde till en mer positiv attityd som gav ett bättre bemötande till 

missbrukarna. Deltagarna i en av studierna ville att det skulle finnas möjlighet till utbildning 

för både yngre och äldre personal (Carroll 1996, Richmond & Foster, 2003, Raeside, 2003). 

Happell, Carta & Pinikahana (2002) tittade i sin studie på sjuksköterskors kunskap, attityd, 

egna uppfattningar och agerande i samband med omvårdnad av patienter med alkohol- och 

drogmissbruk. De tillfrågade trehundrasjuttioåtta personer som var verksamma inom vården 

varav trehundratvå av dessa arbetade som sjuksköterskor och etthundratrettiofyra slutförde sitt 
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deltagande i studien. Resultatet visade att de deltagande sjuksköterskorna ansåg att de hade 

tillräckliga kunskaper och problemlösande färdigheter i förhållande till patientens 

drogproblematik. Men trots att sjuksköterskorna ansåg sig ha tillräckliga kunskaper visade 

dock studien på att sjuksköterskorna ville ha mer kunskap gällande användning av alkohol 

och droger, dess abstinens och symtom på överdosering samt rent allmänt om förekommande 

symtom av användande av de olika droger som förekom i samhället. Införandet av speciella 

utbildningsprogram om alkohol- och drogmissbruk efterfrågades av sjuksköterskorna. 

Enligt Owens, Gilmore & Pirmohamed (2000) ville sjuksköterskor ha utbildning som var 

utformad efter deras tidigare erfarenhet och kunskap och den aktuella rollen i praktiken och 

en kombination av teoretisk inlärning och föreläsningar av nyktra alkoholister gav en 

positivare tilltro till missbrukaren. 

 

I en studie gjord av Selleck & Redding (1997) visade det sig att sjuksköterskor som arbetade 

på perinatalavdelningar hade fått lite kunskap om drogmissbruk under graviditet i sin 

grundutbildning. De hade därför en straffande attityd som var mer negativ än positiv och ville 

ej heller vara stödjande mot kvinnor som hade använt droger under graviditeten.  

 

Sjuksköterskor inom primärvården kommer ofta i kontakt med patienter som lider av 

alkoholmissbruk eller alkoholrelaterade sjukdomar. Om hälsoaspekten skulle uppmuntras, 

upprätthållas och vidareutvecklas måste mer uppmärksamhet ges till sjuksköterskorna för 

förberedelse och stöd att kunna utföra sitt arbete. Det visade sig också att sjuksköterskor inom 

primärvården hade mycket olika erfarenheter inom detta område. Vissa hade ingen erfarenhet 

alls medan andra hade genomgått baskurser i hälsoarbete eller medverkat i utbildningar som 

”helping people change”. Några sjuksköterskor hade slutfört utbildning i rådgivning och vissa 

av primärvårdens sjuksköterskor hade stor erfarenhet av att träffa människor med alkohol- 

och drogmissbruk. Trots detta ansåg de att det var svårt att samtala med patienterna med 

denna problematik om deras alkoholkonsumtion, ett ämne som lätt kunde få patienten att visa 

aggressivitet, genans, rädsla och omotiverat beteende (Lock, Kaner, Lamont & Bond 2002).  

Det visade sig också att de sjuksköterskor som hade ett dåligt bemötande mot missbrukare 

kände att de hade för lite kunskap inom ämnet och hade svårt att hjälpa patienterna med deras 

problem (McLaughlin, McKenna, Leslie, Moore & Robinsson 2006). 

De flesta av sjuksköterskorna rapporterade att de inte hade fått någon specifik utbildning 

gällande alkoholfrågor, men de tyckte att det var en viktig betydelse inom primärvården, där 

det var ett växande problem (Lock, Kaner, Lamont & Bond 2002). 
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Enligt Seigfreid, Ferguson, Cleary, Walter & Rey, (1999) tillfrågades en grupp vårdpersonal i 

Australien som arbetade inom psykiatrin, om intresse för utökad kunskap genom utbildning 

inom alkohol- och drogproblematik fanns. Av de tillfrågade sjuksköterskorna var nittiofem 

procent positivt inställda till att spendera en timme eller mer per månad på en utbildning inom 

det området. Över åttio procent av personalen ansåg att de hade en viktig roll när det gäller att 

utbilda och tillhandhålla information till patienter med drog- och alkoholmissbruk och ge ett 

positivt bemötande för att få ett förtroende till dessa patienter.  

Richmond & Foster (2003) kom fram till att kvalificerade socialarbetare med en högre 

utbildning, hade en högre tolerans än psykiatrisjuksköterskor samt en större 

behandlingsoptimism gentemot denna patientgrupp. Det visade sig också i denna studie att 

personal inom psykiatrin som hade genomgått en akademisk utbildning hade en mindre 

moraliserande attityd och en högre nivå av behandlingsoptimism gentemot drogmissbrukare 

än de som inte genomgått en sådan utbildning. Sjuksköterskorna i studien visade att om mer 

information om missbruk ingick i läroplanen fick de en ökad kunskap och en mer positiv 

attityd.  

I en studie gjord av Selleck & Redding (1997), visade det sig att den utbildning som 

sjuksköterskor hade om ämnet drogmissbruk, var en viktig faktor som påverkade bemötandet 

och attityder gentemot denna patientgrupp men i en studie av Swensson-Britt, Carrougher, 

Martin & Brackley (2000), visade det sig att även om sjuksköterskorna höjde sina 

kunskapsnivåer förändrades inte deras attityder till drogmissbrukarna. 

 

3.2.2 Erfarenhetens påverkan på bemötandet av patienter med drogmissbruk 

De flesta av personalen inom primärvården trodde inte att de har tillräckligt med kunskap för 

att identifiera och behandla alkoholrelaterade sjukdomar. De tyckte sig ha större kunskap och 

kännedom om förändring av livsstilen i andra ohälsosamma vanor som till exempel övervikt 

och rökning. Trots detta tyckte personalen att de arbetade på ett kostnadseffektivt sätt, men 

något motsägande var att bara en tredjedel av deltagarna höll med om att alkoholrelaterade 

problem var tacksamma att arbeta med. Några sjuksköterskor tyckte att alkoholvanor var en 

privat sak och hälften av sjuksköterskorna upplevde att patienterna reagerade negativt på 

deras frågor gällande alkohol- och drogvanor (Johanson, Bendtsen & Åkerlind, 2002; 

Geirsson, Bendtsen & Spak 2005). 

Enligt Lock & Kaner (2004) var sjuksköterskor verksamma inom primärvården skyldiga att ta 

upp alkoholfrågor med alla patienter. Studien visade att kvinnor var den grupp som ökade 

snabbast när det gällde risken att utveckla ett alkoholmissbruk. Kvinnorna fick även mindre 
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råd i alkoholfrågor än män. Orsaken till detta är att sjuksköterskorna inte uppfattade att 

problematiken gällande alkohol var lika utbredd hos dem som hos männen. Därför blir det 

med stor sannolikhet ett hälsoproblem i framtiden både för kvinnan själv samt för familjen 

och för barnen. 

Enligt Raeside (2003) hade sjuksköterskor som arbetar på neonatala vårdavdelningar under en 

period som översteg fem år en mer negativ attityd gentemot vårdtagare med ett drogmissbruk, 

än de sjuksköterskor som inte hade den erfarenheten. De erfarna sjuksköterskorna hade en 

mer negativ attityd som kunde förklaras med att de mer frekvent hade misslyckats med att 

hjälpa neonatala vårdtagare ur sitt missbruk. 

 

Ett samband mellan attityd och erfarenhet av drogmissbruk fanns i studier Carroll (1995); 

Carroll (1996) och det visade sig att sjuksköterskor som är mellan trettio-trettionio år hade en 

bättre attityd gentemot missbrukarna än både de som är yngre och de som är äldre samt att de 

även gav stöd och support till de anhöriga. Stor variation mellan olika yrkeskategorier inom 

vården i attityden/bemötandet gentemot patienter med drogmissbruk fanns också och 

skillnaden i attityd berodde delvis på skillnader i den professionella auktoriteten, men 

framförallt på de arbetsfunktioner olika personalkategorier hade. 

Enligt Grafham, Matheson & Bond (2004) påvisades att sjuksköterskor som var mer insatt 

och intresserade av missbruks- och beroendevård har ett mer positivt bemötande till 

missbrukare än allmänsjuksköterskor. 

I två olika studier Richmond & Foster (2003); Selleck & Redding (1997) visade det sig att 

vårdpersonal som själva inte använt eller missbrukat droger hade en mindre tolerans mot 

behandlingsintervention mot drogmissbruk. De som själva använt alkohol, illegala droger 

eller tobak hade en mer tolerant attityd. Sjuksköterskor som hade eller haft 

missbruksproblematik, själv eller inom familjen, hade mer tolerans och en fördomsfriare 

attityd till missbrukaren och med det ett värdigare bemötande, än de som inte hade någon 

erfarenhet alls. 

Enligt Norrish & Jooste (2001) såg man vikten och nödvändigheten av ett holistiskt närmande 

i omvårdnadsarbetet av en alkoholberoende patient som genomgått en avgiftning. 

Sjuksköterskorna bör ha kunskap, erfarenhet och färdigheter att kunna utföra en 

omvårdnadsplan för dessa patienter på ett holistiskt sätt. 
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4 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur sjuksköterskor bemöter alkohol- och 

drogmissbrukare som söker vård, samt beskriva faktorer som kan påverka sjuksköterskors 

bemötande. Huvudkategorierna och faktorerna beskrev hur drogmissbrukaren bemöttes och 

sjuksköterskors attityder av alkohol- och drogmissbrukare. Huvudresultatet av studien 

gällande sjuksköterskors bemötande visade på två huvudkategorier. Ett negativt  

bemötande och ett positivt bemötande. Studien visade vidare på två faktorer som påverkade 

sjuksköterskors bemötande. Dessa var utbildning samt tidigare erfarenheter.  

 

4.2 Resultatdiskussion 
 
Det författarna i den föreliggande studien kunde se, var att det fanns en allmänt negativ attityd 

mot alkohol- och drogmissbrukare. Detta syntes inom många olika områden inom sjukvården 

t.ex. akutmottagningar, perinatala avdelningar, inom primärvården och psykiatrin.  Attityden 

är ofta moralisk präglad och full av fördomar, vilket i sin tur leder till ett negativt och dåligt 

bemötande till dessa personer i vården. Sjuksköterskor anser sig ha en måttlig kunskap att 

identifiera och hantera patienter med alkohol- och drogproblem. Alkohol är idag den 

vanligaste drogen som ger skador på de inre organen och missbruket av det har blivit 

samhällets största folkhälsoproblem, vilket leder till fysiska, psykiska och sociala 

skadeverkningar hos befolkningen (Compton 2002). Man kan också se att antalet sökande 

patienter inom primärvården ökat markant, ofta med ett riskbruk eller missbruk som en 

bakomliggande orsak. Både inom primärvården och i akutsjukvården känner sig 

sjuksköterskor ofta osäkra på att kränka personens integritet när de fungerar som både 

informatörer och förmedlare gällande patienten om alkohol och drogvanor, samt deras sociala 

situation. Det finns också för lite tid och resurser och vissa sjuksköterskor har inte fått någon 

utbildning eller förberedelse alls inom detta område. Detta är också något som framkommer i 

en studie av Lock, Kaner, Lamont och Bond (2002). 

Svårigheter blir då för sjuksköterskor att hjälpa och handleda patienter ur sitt missbruk. 

Sjuksköterskors uppgifter är att synliggöra de dolda problemen och stödja patienten samt 

deras anhöriga. Även tankar, känslor, erfarenhet samt det egna förhållandet sjuksköterskor har 

till alkohol- och drogvanor, har betydelse i mötet med patienten vilket kan leda till ett etiskt 

problem. Sjuksköterskor som arbetar inom primärvården kommer ofta i kontakt med patienter 

med olika former av missbruk och en brist författarna sett i föreliggande studie för denna 
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yrkesgrupp, är att det saknas kunskap och utbildning gällande alkohol- och drogproblematik. 

Många människor upplever att alkohol- och drogproblem är ett tabubelagt område med 

mycket tankar, känslor och värderingar kring, och i synnerhet bland sjuksköterskor och övrig 

vårdpersonal. Mer kunskap och insikt om alkohol- och drogproblematik, dess 

användningssätt, symtom, abstinens och beteenden skulle kunna ge sjuksköterskor mer 

trygghet och säkerhet för att lättare identifiera patienter som befinner sig i denna situation, 

vilket i sin tur leder till en bättre attityd samt ett värdigare bemötande.  

 

Det framkom i flera studier att det var viktigt att sjuksköterskor hade klart för sig vilka egna 

värderingar och attityder som fanns gällande alkohol- och drogmissbruk. Det visade sig att 

sjuksköterskor kunde ha svårt att se om en patient hade ett alkoholmissbruk om de själva hade 

en liknande alkoholkonsumtion. En sjuksköterska tyckte att missbrukarna endast sökte en 

säng för natten och ej hade några medicinska problem, och en annan sjuksköterska tyckte att 

bemanningen på akutmottagningen inte skulle behöva vara så stor om inte missbrukarna kom 

in på helgerna (Brooker, Peters, McCabe & Short 1999; Herring & Thom 1999).  

Sjuksköterskor på akutmottagningar har ofta en negativ attityd gentemot denna patientgrupp, 

vilket gör att dessa patienter ofta hamnar långt ner på prioriteringslistan.  

“There was a young woman who came in, I think she may have been on heroin and she was 

treated like a leper basically.  I wasn’t caring for her, but the staff that was kept away from 

her so much that they didn’t realise she was dead. Her body was cold by the time that [they] 

found her. Cold, blue cold, so it had been quite a few hours since they had checked her” 

(Happell & Taylor, 1999, s. 182). 

 

Detta kan bero på att missbrukarna ofta i första hand många gånger söker sig till 

akutmottagningen i ett rop på hjälp. Men de möts ofta med skepsis av personalen och deras 

problem tas inte på allvar. Det framkom att sjuksköterskorna inte har tillräckliga kunskaper 

om hur ett missbruk ska motverkas och vilka behandlingsinterventioner som finns att tillgå 

mot missbruket, vilket gör att drogmissbruket inte kan motverkas på ett effektivt sätt, som i 

sin tur leder till allmän pessimism gentemot drogmissbrukaren och deras 

missbruksproblematik. Attityden påverkas på så sätt givetvis i negativ riktning. Ett sätt att 

motverka detta, skulle kunna vara att införa flexibla utbildningsformer om ämnet 

drogmissbruk för den yrkesverksamma vårdpersonalen. 
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Dock fanns det studier där det framkom att personal hade en positiv attityd och ett positivt 

bemötande. Bland annat i en studie av Norish & Joste (2001) visade sig detta, samt att det är 

viktigt att sjuksköterskor arbetar på ett holistiskt sätt i omvårdnadsarbetet av dessa patienter 

och att de fick handledning. Detta holistiska perspektiv och syn på livet visar respekt för 

patienten och stärks ytterligare i en studie av Carlén & Nilsson 2008; Kärkkäinen & Eriksson 

2005. 

Sjuksköterskorna som själva inte kunde ge en bra behandling och en god omvårdnad, 

skickade patienterna vidare till andra specialister. Författarna till föreliggande studie har sett 

att sjuksköterskor som är intresserade och arbetar inom missbruks- och beroendevård har ett 

mer positivt bemötande till patienter med ett alkohol- eller drogproblem. Vilket kan vara 

relaterat till att de att de sjuksköterskor som arbetar inom detta område oftast valt det själv.  

”(I’d) always been interested in people coming into the ward to detox, whether it be alcohol 

or kinda drugs, anything like that, and I’d always taken a particular interest in that.” 

(Grafham, Matheson & Bond 2004 s. 692). 

“I really don’t mind- a patient is a patient (Brooker, Peters, McCabe & Short. 1998,” s.37). 

 

Som sjuksköterska är det viktigt att kunna ge patienten information, stöd, vägledning och 

insikt i sin sjukdom. Detta leder till möjligheter för patienten att ta ansvar för sin egen 

situation och att se på konsekvenserna av ett fortsatt drogmissbruk. För detta krävs det 

kunskap inom området. 

“Happy to treat drunken patients-this is my personal and professional view” (Brooker, 

Peters, McCabe, & Short 1998, s.37).  

 

Sjuksköterskor är en spindel i nätet som kan vara till god hjälp till att fånga upp och hantera 

patienter med alkohol- och drogmissbruksproblematik. Ett stort hinder anses vara 

sjuksköterskors varierande kvalifikationer, tidigare kunskaper och erfarenheter. Författarna 

till föreliggande studie har kommit fram till att det finns olika faktorer som påverkar 

sjuksköterskors och den övriga vårdpersonalens attityd och bemötande av patienter med 

drogmissbruk och vad som gör att sjuksköterskans attityd blir mer positivt eller negativt 

präglad. Man kan utifrån det urskilja två olika faktorer: utbildning och erfarenhet.  

Sjuksköterskans bemötande av missbrukaren påverkas starkt av utbildning som genomgåtts 

om drogmissbruk och de behandlingsinterventioner som finns att tillgå mot missbruket. Något 

som saknas är framförallt rätt kunskaper om alkohol- och drogmissbruk hos många 
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yrkesverksamma sjuksköterskor, på grund av kunskapsbristen både i grundutbildningen och 

psykiatriska specialistutbildningen.  

 

Utbildningsnivån inom detta område är inte tillräckligt tillfredsställande och en 

individualiserad utbildningsform leder till en ökad kunskap samt till en mer positiv attityd och 

ett värdigare bemötande. I flera studier tas de upp att det finns en stor brist på utbildning inom 

detta område i sjuksköterskors grundutbildning och det har framkommit att sjuksköterskor vill 

utöka sina kunskaper inom alkohol- och drogmissbruk för att kunna ge ett bättre bemötande 

och en god omvårdnad till denna patientgrupp. Ökad kunskap leder till ett bättre bemötande 

(Selleck & Redding 1997; Grafham, Matheson & Bond 2004). Det påvisades också att det 

fanns sjuksköterskor som tyckte att de hade tillräckliga kunskaper och erfarenheter gällande 

drogmissbruk men trots det önskade sig mer utbildning inom området. En ökad kunskap i 

form av utbildning om drogmissbruk leder till en förändring i sjuksköterskors negativa attityd 

och bemötande. Många sjuksköterskor välkomnar vidareutbildning inom alkoholrelaterade 

sjukdomar och frågor (Jormin, Augustsson & Forsberg 2003; Owens, Gillmore & 

Pirmohamed 2000; Jennern 1992).  

Något författarna kunde se var att sjuksköterskor som hade en regelbunden patientkontakt 

med missbrukare hade en positivare attityd och ett positivare bemötande än de sjuksköterskor 

som inte hade det.  Att tryggheten och samarbetet mellan sjuksköterskan och patienten 

förstärks med regelbunden kontakt var också något som framkom i en studie av Nåden & 

Eriksson (2004).  

 

I Katie Erikssons omvårdnadsteori (Eriksson 2000) är sjuksköterskans omvårdnadsfokus att 

Ansa, Leka, Lära och Tro, Hopp och Kärlek. I begreppet ansa ingår att våga visa att man bryr 

sig om andra. I att leka och lära ingår att ha glädje med sitt omvårdnadsarbete samt förändring 

och förbättring och genom tro, hopp och kärlek byggs tillit, inges hopp och visas omtanke. 

Enligt socialstyrelsen allmänna råd, är sjuksköterskornas ansvarsområde omvårdnad, till att 

hjälpa patienterna att klara av att genomföra handlingar som tillhör deras dagliga liv. 

Ansvarsområdet och kompetensen som finns beskrivet ligger till grund för att sjuksköterskan 

skall kunna bemöta patienten i dennes specifika omvårdnadsbehov. 
Som sjuksköterska ska man genom information, stöd och vägledning ge patienten insikt i sin 

sjukdom, vilket möjliggör för patienten att ta ansvar för sin egen situation och att se på 

konsekvenserna av ett fortsatt drogmissbruk. För detta krävs det kunskap inom området 

alkohol och droger. 
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I Hälso- och sjukvårdslagen, står det uttryckligen att en vård ska bedrivas med lika villkor för 

hela befolkningen (Raadu 2005).  

De som arbetar inom hälso- och sjukvården och som inte använt eller missbrukat droger har 

en mindre tolerans mot drogmissbruket och dess behandlingsinterventioner, medan de 

sjuksköterskor och övrig vårdpersonal med egna erfarenheter av missbruk, själv eller inom 

familjen, har en högre tolerans samt en fördomsfriare attityd och ett bättre bemötande 

gentemot patienter med alkohol- och drogproblem. Detta har också uppmärksammats i studier 

av Selleck & Redding (1997); Richmond & Foster (2003).  

 

Författarna till föreliggande studie ser att sambandet mellan attityden och bemötandet som 

sjuksköterskor har av missbrukande patienter är en viktig del i omvårdnaden. En positiv 

attityd och ett värdigt bemötande ger en högre kvalité på omvårdnaden. Många gånger får 

missbrukaren inte lika god omvårdnad som andra patienter. Det är viktigt att sjuksköterskor 

försöker förändra sin attityd och ge ett värdigare bemötande till patienter med alkohol- och 

drogproblematik. Det gäller att inte kränka patientens värdighet och det är även viktigt att tro 

på och ta patienten på allvar (Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin & Eriksson 2004). 

Genom att studera sjuksköterskors upplevelser och sätt att arbeta med patienter med alkohol- 

och drogmissbruk kan omvårdnaden inom detta område vidareutvecklas. På så sätt kan 

sjuksköterskors bemötande och attityder förbättras så att omvårdnadsarbetet kan utföras på ett 

säkert och adekvat sätt.  

En god omvårdnad ska bygga på en god relation, en bra kommunikation och ett värdigt 

bemötande, där bekräftelse och empati ingår. Även välvilja, närvaro samt förståelse för 

patienten är enligt Eriksson, Chlappe & Sellström (2003) viktiga begrepp för en god 

omvårdnad.  

 

4.3 Metoddiskussion 

En litteraturstudie gjordes för att söka svar på syfte och frågeställning. En av författarna till 

föreliggande studie hade en del förkunskaper i ämnet och med det stort intresse att forska 

vidare i det. Genom att studera mer grundläggande litteratur och vetenskapliga artiklar avsågs 

att tydliggöra bilden av det valda ämnet sjuksköterskors bemötande av alkohol- och 

drogmissbrukare som söker vård. Fördelen med att göra en litteraturstudie är att tidigare 

forskning redan finns och studerats under många år, från olika håll och jämförts, vilket kan ge 

en bred bild av ämnet. De flesta av artiklarna är från länder utanför Norden och detta kan ha 

påverkat resultatet då samhället och dess olika normer, fördomar, värderingar och synsätt kan 
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skilja sig åt mellan olika länder. De flesta av artiklarna är aktuell forskning, ett par något 

äldre, som valdes för sitt intressanta innehåll.  

Fyra artiklar med svensk forskning som var relevant utifrån syfte och frågeställningar att 

använda i resultatet hittades av författarna till föreliggande studie. Det hade varit intressant att 

ha med mer svensk forskning. Valet att göra en litteraturstudie kan medföra vissa 

begränsningar. Om en empirisk studie valts, skulle studien ha blivit baserad utifrån svenska 

förhållanden och med det beskrivit sjuksköterskors erfarenheter, attityder och bemötande och 

upplevelser i den svenska sjukvården av alkohol- och drogmissbrukare. Detta resulterade till 

att en litteraturstudie ansågs vara enklare att genomföra i ämnet sjuksköterskors attityd och 

bemötande av alkohol- och drogmissbrukare. Det är ett relativt känsligt ämne och en fråga om 

ärlighet i sjuksköterskors svar gällande attityder och bemötande mot drogmissbrukare i 

sjukvården. 

Litteraturen har sökts i databaserna Academic search elite, PsycINFO, Pubmed samt Cinahl.  

 

4.4 Allmän diskussion 

Innebörden av ett alkoholmissbruk är när en person använder alkohol i så stor omfattning att 

det får psykiska, fysiska och sociala konsekvenser för personer i arbetet och privatlivet. 

När en person hamnar i ett missbruk betraktas detta som ett misslyckande, både av 

missbrukaren och av omgivningen. Drogmissbrukaren blir en ”börda” för samhället, inte 

minst ur ekonomisk synvinkel och detta påverkar det bemötande och attityd människor har till 

drogmissbruk, samt till alla de följder och problem som uppstår till följd av missbruket.  

Genom att en av författarna till föreliggande studie har arbetat inom vårdsektorn och kommit i 

kontakt med drogmissbrukande patienter, har denna kontakt och arbetet med denna grupp av 

människor väckt ett intresse hos oss båda, med att fördjupa oss i de problem som denna 

patientgrupp har. Framförallt undrade vi om hur bemötandet och attityden till missbrukare var 

från sjuksköterskor. Attityden mot drogmissbrukare i allmänhet, har en negativ prägel och 

drogmissbruket betraktas sällan som en behandlingsbar sjukdom. Detta resulterar i att 

drogmissbrukare hamnar i en ”gråzon” och att de har svårt att få den professionella vård och 

behandling som de behöver. Missbruk måste ses som en fortskridande process, en sjukdom 

som genomgår en kontinuerlig utveckling från en bestämd- fastän ofta oklar-början till 

slutpunkt. För många är missbruket ett försök att åstadkomma emotionell mening med livet. 

Missbrukaren tror att hon/han är känslomässigt tillfredsställd. Ett sätt att fly från pressen och 

stressen i det dagliga livet och även ibland från skam och smärta som skapas av 

missbrukarprocessen (Nakken 1999). 
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Det finns mycket forskat kring hur vi som sjuksköterskor genom att ”ansa” ska kunna bidra 

och förbättra vården för patienter med olika cancersjukdomar och hur viktigt vårdmiljön bör 

vara för dem och att tillgodose dem med bästa möjliga vård är något sjukvården tar till sig. 

Men hur är sjukvårdsmiljön för drogmissbrukare som kommer in på sjukhuset för t.ex. 

avgiftning eller med en risk för att utveckla ett delirium?  

Alkohol- och drogmissbruk är en sjukdom som ökar dramatiskt i vårt samhälle och den 

förekommer i alla åldrar. Viktigt att sjuksköterskor får den rätta utbildningen, kunskaperna 

och erfarenheterna så att de kan bemöta dessa patienter på ett så professionellt sätt som 

möjligt. Som med många andra sjukdomar är det inte bara patienterna som lever i sjukdomen 

utan även familjen och övriga anhöriga är drabbade. Oavsett sjukdom så har varje individ rätt 

till vård av professionell och kunnig personal, som kan informera, stötta, vårda och utbilda 

om patientens sjukdom, både till patient och anhöriga. Man måste med andra ord välkomna 

dem som börjar få en gryende medvetenhet, om de håller på att förstöra sin hälsa, sin familj 

och sin ekonomi (Cullberg 1994).  

Här finns det mycket för oss att ”lära” och forska om. Alla artiklar utgick från sjuksköterskors 

upplevda situationer och det skulle vara intressant att läsa artiklar från den andra sidan: hur 

upplever alkohol- och drogmissbrukare att de blir bemötta, deras attityder till sjuksköterskor 

och hur ser de på sjukvården, samt hur de blir vårdad som patient?  

En till intressant del som man funderar kring i detta ämne är: om det syns någon skillnad från 

vilket klassamhälle missbrukaren kommer ifrån och om det påverkar bemötandet i 

sjukvården? Detta är också något som det skulle kunna forska vidare på. För dem som lever 

med ett alkohol- och drogmissbruk gäller inte lika vård på lika villkor. Alkohol och droger är 

en ständig återkommande debatt i samhället, huruvida den ska klassas som sjukdom eller ej.  

Många menar att drogmissbruk inte är en sjukdom utan att individen själv är skyldig till sitt 

missbruk. En patient med hjärtbesvär som inte sköter sig och drabbas av en hjärtinfarkt för 

tredje gången, får ändå effektiv vård och behandling för sin sjukdom. En missbrukare som 

inte sköter sig får som regel ingen adekvat behandling utan riskerar att hamna djupare ner i 

sitt missbruk eller dö. 

För att inkludera ”tro, hopp och kärlek” är ett värdigt och lugnt bemötande viktigt. Med ett 

gott stöd och en god omvårdnad samt medkänsla för situationen görs storleken av symtomen 

och komplikationerna mindre. Ge patienten lugn och ro i en varm och avskild miljö samt 

trygghet och låt patienten få möjlighet till vila och sömn om så behövs. Detta är extra viktigt 

för att undvika hallucinationer för patienter med ett alkohol- och drogmissbruk. Om patienten 

visar tecken på förvirring och oro, är det viktigt att möjlighet finns för personal att ta sig tid 
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att stanna hos patienten. Det är viktigt som sjuksköterska att ge sig tid att lyssna på patienten 

och att vara ett stöd i många olika känslosituationer som kan uppstå (Compton 2002).  

Känner patienten att han blir hörd, sedd och respekterad för den han är, skapas grunden för en 

bra dialog. Ett personligt bemötande med ögonkontakt, uttryck till tilltro och positiv respons 

ger en positiv bekräftelse till dessa patienter vilket leder till ett gott samtal (Lökensgard 

1997).  

Filosofen Sören Kirkegard skriver ett citat som ger tanke och reflektion i bemötande i arbetet 

med människor. 

”Om jag skall lyckas föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där 

hon är och börja just där” (Johansson & Wirbing 2005 s 123).                                                                           

 

Alla människor har rätt till god och bra vård. Vi har Alla Rätt till Lika Vård och Behandling 

med Samma Värde. I arbetet med drogmissbrukar måste man vara tydlig och saklig utan att 

trycka ner patienten, dessa patienter känner av personalens attityd gentemot dem direkt. Våra 

egna attityder till hur vi ser på alkohol- och drogmissbrukaren har stärkts ytterligare i vår 

önskan att de ska bemötas med professionalitet och värdighet. Våra attityder har blivit ännu 

mer tydliga till att vara positiva. Vår ambition och vilja är, att genom denna studie kunna 

påverka våra kommande kollegor och de kollegor vi redan har, till en förbättring i attityden 

och bemötandet av alkohol- och drogmissbrukare till att bli mer positiv.  

Kännedom och kunskaper påverkar attityden hos sjuksköterskan. Speciellt då hon inte känner 

sig trygg i sin roll vid bemötandet av patienter med drogmissbruk. Känslor och värderingar 

kan påverka arbetet med dessa patienter och kan leda till många konflikter i arbetet på grund 

av det. Hur ska vi som sjuksköterskor kunna bidra till att förbättra vården för dessa personer 

med alkohol- och drogmissbruk? 

 

5 Slutsats 
Slutsatsen som författarna i denna studie har, är att bemötandet av alkohol- och 

drogmissbrukare som söker vård inte uppfyller socialstyrelsens riktlinjer ”vård på lika 

villkor” och att det behövs mer kunskap och erfarenhet i hur man bemöter dessa patienter.  

En utökad kunskap redan i grundutbildningen till sjuksköterska om alkohol- och 

drogmissbruk behövs för att påverka bemötandet i positiv riktning. Vi vill även påminna om 

Kati Erikssons teori ”tro, hopp och kärlek”. Där ett värdigt och lugnt bemötande är viktigt, 

men det viktigaste av allt är att visa varm och medmänsklig omtanke (Eriksson 2000) 
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Som avslutning finns några viktiga ord från Enquist (2002 s. 12) samt Petersson & Vahlne 

(1997 s. 8) gällande bemötande som är viktiga och en förutsättning för en fortsatt bra kontakt 

och möjlighet till ett bättre mående för patienten.  

 

”Att i huvudet och hjärta förstå och i handling visa att alla människor utan undantag ser 

världen på olika sätt är en första nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för att samverka 

med andra människor.” 

 

”Om att klippa ett äppelträd. 

När du klipper ett fruktträd måste du tänka på helheten. 

Du måste alltså kunna föreställa dig hur trädet ser ut 

på sommaren med löv och frukt. 

 

Se helheten och tänk inte bara på hur du rent tekniskt 

skall göra. Du måste tänka på grenar som skall bort, 

vilka grenar som skall beskäras. Hur mycket de skall 

beskäras och du måste logiskt föreställa dig resultatet 

av din beskärning. 

 

Tänk framåt och vad som i längden är bäst för trädet. 

Du skall kunna slänga genom en mössa utan att den 

fastnar i trädgrenarna, när trädet är nyskuret. 

Så skall du beskära trädet. 

 

Vårda dina träd väl. Att vårda träden är att vård livet”. 
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7 Bilaga 1 
 

Tabell 2 

Tabell över valda artiklar i resultatet. 
 
Författare/Årtal Titel Syfte Design Undersöknings- 

grupp 
Huvudresultat Kvalitetes-

bedömning 
Andréasson, S 
& 
Hjalmarsson, K 
& 
Rehnman, C 
 
2000 

Implementation 
and dissemination 
of methods for 
prevention of 
alcohol problems 
in primary health 
care: a feasibility 
study 

Att skaffa baslinje data 
för STAD-projektet. Att 
studera möjligheterna 
att sprida sekundär 
preventions teknik 
bland allmänläkarna 
och distriktssköterskor i 
hela hälso- och 
sjukvårdsregionen. 

kvalitativ 37 läkare 
45 distrikts-
sjuksköterskor 

Sjuksköterskor och 
läkare som arbetar 
inom primärvården 
har en nyckelroll när 
det gäller alkohol 
prevention, men trots 
detta tycker många 
sjuksköterskor att det 
är svårt att ta upp 
alkoholfrågor för att 
patienterna oftast 
gick till försvar och 
ej villiga att besvara 
dem. 

1,2, 4, 6#. 
 
 
 
 
 
# AUDIT-frågeformulär, en 
manual för läkare samt en 
broschyr om patienters 
dryckesvanor sändes ut till 
deltagarna.  
 # Test-retest - uppföljande 
frågor sändes ut efter tre 
månader. 

Brooker. C 
& 
Peters. J 
& 
McCabe. C 
& 
Short. N 
 
1999 

The views of 
nurses to the 
conduct of a 
randomised 
controlled trial of 
problem drinkers 
in an accident and 
emergency 
department. 

Syftet var att undersöka 
om sjuksköterskors 
attityd och bemötande 
förbättrades med hjälp 
av utbildning. 

kvantitativ 264 patienter på 
en 
akutmottagning 

Sjuksköterskor fick 
större förståelse för 
sin roll med patienter 
med överdriven 
alkoholkonsumtion 
efter utbildning. 

1, 2, 5, 6. 

Carroll. J 
 
1995 

The negative 
attitudes of some 
general nurses 
towards drug 
misusers. 

Att porträttera hur 
sjuksköterskor tar hand 
om intravenösa 
drogmissbrukare och 
om det fanns skillnader 
i attityder relaterat till 

kvantitativ 82 
sjuksköterskor 

Attityden hos 
sjuksköterskor 
gentemot patienter 
som har ett missbruk 
är allmänt negativ. 
Faktorer som kön och 

1, 2, 4, 5, 6. 



  

  

demografiska faktorer, 
ålder, kön, vart man 
jobbar och status samt 
vilken attityd 
sjuksköterskorna hade 
gällande varje punkt.  

erfarenhet har en 
påverkan på 
attityden. 

Carroll. J 
 
1996 

Attitudes to drug 
users according to 
age of staff. 

Att utreda skillnader i 
attityd gentemot 
patienter med 
drogmissbruk hos 
omvårdnadspersonal I 
olika åldersgrupper. 

Kvalitativ Sjuksköterskor, 
social arbetare 
och missbruks- 
terapeuter 

Äldre åldersgrupper 
bland 
omvårdnadspersonale
n hade en mer 
negativ attityd 
gentemot patienter 
med drogmissbruk än 
yngre åldersgrupper. 
Orsaken till detta är 
att de äldre 
åldersgrupperna har 
mer erfarenhet. 

1, 2, 4. 

Foster.J.H 
& 
Onyeukwu.C 
 
2003 

The attitudes of 
forensic nurses to 
substance using 
service users. 

Syftet var att utreda 
vilken attityd 
sjuksköterskor 
verksamma på 
rättspsykiatriska 
avdelningar har 
gentemot patienter med 
drogmissbruk. 

kvantitativ 63 
sjuksköterskor 
på 
rättspsykiatriska 
avdelningar 

Attityden hos 
sjuksköterskor som 
arbetar på 
rättspsykiatriska 
avdelningar, är mer 
positiv än annan 
vårdpersonal som är 
verksamma inom den 
psykiatriska sektorn. 

1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Geirsson, M 
&  
Bendtsen, P 
& 
Spak, F 
 
2005 

Attitudes of 
Swedish general 
practitioners and 
nurses to working 
with lifestyle 
change, with 
special reference 
to alcohol 
consumption. 

Syftet var att se vilken 
attityd svenska läkare 
och sjuksköterskor har 
när det gäller 
identifiering och 
behandling av 
alkoholrelaterade 
problem samt att 
jämföra vilken attityd 
som fanns för andra 
hälsorelaterade problem 
såsom rökning, stress, 

kvantitativ 68 läkare 
193 
sjuksköterskor 

Läkare och 
sjuksköterskors 
attityder gentemot 
alkoholmissbruk är 
mer negativ än andra 
hälsorelaterade 
problem. De tyckte 
att det var lättare att 
prata med patienterna 
om t.ex. rökning och 
övervikt än om 
alkoholkonsumtion. 

1, 2, 3, 5, 6. 



  

  

motion och övervikt. 
Grafham.E 
& 
Matheson.C 
& 
Bond.C.M 
 
2004 

Specialist drug 
misuse nurse’s 
motivation, 
clinical decision-
making and 
professional 
communication: 
an exploratory 
study. 

Studien undersöker 
sjuksköterskor som 
specialiserats sig inom 
området drogmissbruk. 
De undersöker 
framförallt vilken 
motivation som fanns 
för att välja detta yrke 
samt vilket samspel 
som fanns med annan 
sjukvårdspersonal när 
det gäller 
beslutstagande. 

kvalitativ 17 
sjuksköterskor 

De sjuksköterskor 
som valde att arbeta 
med drogmissbrukare 
hade ett intresse för 
ämnet och att försöka 
hjälpa dessa 
patienter. De hade en 
mer positiv attityd än 
de som blivit 
”tvingade” att arbeta 
inom området. De var 
också mer villiga att 
konsultera andra 
sjukvårdsinstanser för 
att försöka hjälpa 
patienten. 

1, 2, 3, 4, 5#, 6#, 7. 
 
 
 
 
 
 
 
  
# NUDIST-dataprogram 
användes i analysen. En kopia 
av varje avskrift från intervjun 
gavs till deltagarna i studien 
för att de skulle se att det var 
deras korrekta svar vilket 
styrkte trovärdigheten. 

Happell. B 
& 
Taylor. C 
 
1999a 

Drug and alcohol 
education: Have 
we examined the 
whole problem? 

I denna studie ville 
författarna undersöka 
tre saker: innehållet av 
drog- och alkohol 
frågor inom 
sjuksköterskeutbildning
en, den individuella 
erfarenheten av att 
vårda patienter med 
drog- och 
alkoholproblem samt 
att identifiera behovet 
av mer alkohol- och 
drogutbildning för 
sjuksköterskor. 

kvalitativ 6 sjuksköterskor Författarna såg att det 
fanns för lite alkohol- 
och drogutbildning 
för sjuksköterskor. 
De såg även att 
sjuksköterskor utan 
speciell utbildning 
hade en mer negativ 
attityd och ett sämre 
bemötande gentemot 
dessa patienter. 

1, 2, 3*, 7. 

Happell.B 
& 
Taylor.C 
 
1999b 

“We may be 
different, but we 
are still nurses”: 
an exploratory 
study of drug and 
alcohol nurses in 
Australia. 

Syftet med denna studie 
var att åstadkomma en 
större förståelse för 
plikten och 
skickligheten som en 
specialist sjuksköterska 
inom drog- och alkohol 

kvalitativ 6 sjuksköterskor ”Vanliga” 
sjuksköterskor visar 
lite respekt och 
trovärdighet till 
specialist 
sjuksköterskor som 
arbetar med drog- 

1, 2, 3, 7. 



  

  

 området har. och alkoholproblem. 
Happell.B 
& 
Taylor.C 
 
2001 

Negative attitudes 
towards clients 
with drug and 
alcohol related 
problems: Finding 
the elusive 
solution. 

Studien sökte att utröna 
om det fanns en 
skillnad I attityden, 
förtroendet och 
kunskapen av att vårda 
klienter med drog- och 
alkoholproblem mellan 
sjuksköterskor som 
konsulterade med en 
specialist klinik och de 
som inte gjorde det. 

kvantitativ 106 
sjuksköterskor 

De sjuksköterskor 
som konsulterade 
med en specialist 
klinik hade en bättre 
attityd och gav ett 
bättre bemötande än 
de som inte gjorde 
det. 

1, 2, 3, 5, 6. 

Happell.B 
& 
Carta.B 
& 
Pinikahana.J 
 
2002 

Nurse’s 
knowledge, 
attitudes and 
beliefs regarding 
substance use: A 
questionnaire 
study. 

Syftet med denna 
undersökning var att 
etablera en baslinje 
inom data för att ta 
fram ett speciellt 
träningsprogram för 
sjuksköterskor i 
Australien. 

kvantitativ 134 
sjuksköterskor 

Fast att det fanns en 
hög kompetens och 
kunskap bland 
deltagarna i studien 
önskade de flesta mer 
utbildning om drog- 
och alkoholmissbruk. 

1, 2, 4*, 5, 6. 

Herring.R 
& 
Thom.B 
 
1999 

Resisting the” 
gaze” nurse’s 
perceptions of the 
role of accident 
and emergency 
departments in 
responding to 
alcohol-related 
attendance. 

Syftet var att undersöka 
genomförbarheten av 
rutinövervakning på en 
akutmottagning samt 
möjligheterna till 
undersökning av 
patienter med drog- och 
alkoholproblem. 

Kvalitativ 
kvantitativ 

20 
sjuksköterskor 
intervjuades 
 
276 fråge-
formulär från 
patienter på 
akuten 
 
32 fråge-
formulär från 
sjuksköterskor 
på akuten 

Många 
sjuksköterskor hade 
ett dåligt bemötande 
och attityd till dessa 
patienter. De fick inte 
samma 
uppmärksamhet och 
vård som andra 
patienter. 

1*, 2, 3*, 4, 5, 6, 7. 

Johansson.K 
& 
Bendtsen.P 
& 
Åkerlind.I 
 

Early intervention 
for problem 
drinker’s 
readiness to 
participate among 
general 

Studien gick ut på att 
undersöka om den 
existerande attityden 
och vanan skiljer sig 
mellan läkare och 
sjuksköterskor, när det 

kvantitativ 65 läkare  
141 
sjuksköterskor 

Läkare frågade 
patienten om dennes 
alkoholvanor oftare 
än sjuksköterskorna. 
Både läkarna och 
sjuksköterskorna 

1, 2, 4, 5, 6. 



  

  

2002 practitioners and 
nurses in Swedish 
primary health 
care. 

gäller att känna igen en 
patient med 
alkoholproblem och att 
kunna erbjuda 
behandling. 

tyckte inte att de hade 
tillräckligt med 
kunskap för att 
behandla 
alkoholproblem på 
rätt sätt. 

Lock.C.A 
& 
Kaner, E 
& 
Lamont, S 
& 
Bond, S 
 
 
2002 

A qualitative 
study of nurses´ 
attitudes and 
practices 
regarding brief 
alcohol 
intervention in 
primary health 
care. 

Syftet var att undersöka 
vilka attityder och 
kutym som 
sjuksköterskor inom 
primärvården har 
gentemot alkohol 
interventioner för att 
förstå varför det inte är 
tillräckligt utforskat. 

kvalitativ 24 
sjuksköterskor 

Sjuksköterskorna 
inom primärvården 
tyckte att 
alkoholfrågor var ett 
av de svåraste ämnen 
att ta upp med 
patienterna. De tyckte 
även att de hade för 
lite kunskap gällande 
alkoholfrågor och 
tyckte därför att det 
var svårt att erbjuda 
interventioner. 

1, 2, 3, 4, 6#, 7. 
 
 
 
 
 
 
 
# FRAMEWORK-
dataprogram. Deltagarna i 
studien fick en kopia och 
chans att kommentera 
tolkningen av rapporten. 

Lock, C,A 
& 
Kaner, E 
 
2004 

Implementation of 
brief alcohol 
interventions by 
nurse in primary 
care: do non-
clinical factors 
influence 
practice? 

Syftet var att undersöka 
om patient 
karaktäristik, 
sjuksköterskor 
karaktäristik och olika 
faktorer influerar olika 
åtgärder av alkohol 
intervention utföra av 
sjuksköterskor inom 
primärvården. 

kvantitativ 128 
sjuksköterskor 

Fastän 
sjuksköterskorna var 
tvungna att erbjuda 
interventioner till 
personer som fanns i 
riskzon att utveckla 
ett beroende, var det 
endast två tredjedelar 
av de tillfrågade som 
gjorde det. Kvinnor 
fick i mindre 
utsträckning erbjudan 
om interventioner än 
männen. 

1, 2, 3, 5, 6. 

Mclaughlin.D 
& 
Mckenna.H 
& 
Leslie.J 
& 

Illicit drug users 
in Northern 
Ireland: 
perceptions and 
experiences of 
health and social 

Syftet med denna studie 
var att utforska 
perceptionen och 
erfarenheten hos hälso- 
och sjukvårdspersonal 
samt de som arbetar 

Kvalitativ 9 sjuksköterskor 
16 läkare 
3 farmaceuter 
1social arbetare 
1 arbetade på 
hälsocentral 

Många i studien hade 
en negativ syn på 
missbrukarna. De 
hade svårt att hjälpa 
till med deras 
problem. De flesta av 

1, 2, 3*, 4, 7. 



  

  

Moore.K 
& 
Robinsin.J 
 
2006 

care professionals inom omsorgen, 
gentemot personer som 
använder olagliga 
droger. 

 deltagarna tyckte att 
missbrukarna skulle 
få specialisthjälp och 
inte skötas av 
hälsovården. 

Norrish, M E 
& 
Jooste, K 
 
2001 

Nursing care of 
the patient 
undergoing 
alcohol 
detoxification. 

Syftet var att utröna 
omfattningen av ett 
holistiskt sätt att vårda 
patienter som genomgår 
en avgiftning. 

kvantitativ 30 manliga 
patienter som 
genomgår 
avgiftning 

Författarna såg vikten 
och nödvändigheten 
av ett holistiskt 
närmande i 
omvårdnadsarbetet av 
en alkoholberoende 
patient som 
genomgår en 
avgiftning. 
Sjuksköterskorna 
skall ha kunskap, 
erfarenhet och 
färdigheter att kunna 
utföra en 
omvårdnadsplan för 
dessa patienter på ett 
holistiskt sätt. 

1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Owens.L 
& 
Gilmore.I.T 
& 
Pirmohamed.M 
 
2000 

General practice 
nurses´ 
knowledge of 
alcohol use and 
misuse: A 
questionnaire 
survey 

Syftet var att fastställa 
om sjuksköterskor hade 
tillräckligt med 
kunskap om alkohol 
användande och 
missbruk samt vilka 
attityder som fanns av 
att bli involverade i 
dessa patienter med 
missbruksproblem 

kvantitativ 101 
sjuksköterskor 

Sjuksköterskorna i 
studien ansåg sig ha 
alldeles för lite 
kunskap och 
utbildning inom 
ämnet. De tyckte att 
utbildningen skulle 
vara individualiserad 
beroende på den 
erfarenhet som man 
hade inom området. 

1*, 2*, 5, 6. 

Pillon.S.C 
& 
Villar- Luis.M. 
& 
Laranjeira.R 
 

Nurses´ training 
on dealing with 
alcohol and drug 
abuse: A question 
of necessary. 

Syftet med denna studie 
var att sammanfatta 
nödvändigheten av en 
förändring i 
sjuksköterskeutbildning
en när det gäller alkohol 

kvantitativ 1500 
sjuksköterskor 
verksamma inom 
psykiatrin 

En ökad kunskap 
inom ämnet alkohol 
och droger ger en 
högre kvalitet på 
vården. Det ger ett 
bättre bemötande, 

1, 2, 5, 6. 



  

  

2003 och droger. attityd och förståelse 
på patienter med ett 
missbruk. 

Pinikahana.J 
& 
Happell.B 
& 
Carta.B 
 
2002 

Mental health 
professionals´ 
attitudes to drugs 
and substance 
abuse. 

Syftet med denna studie 
var att undersöka vilken 
attityd som fanns hos 
psykiatrisjuksköterskor 
gentemot drogmissbruk 
i Australien. 

kvantitativ 134 
sjuksköterskor 
16 social 
arbetare 
16 psykologer 
4 underläkare 
3 psykiater 
3 terapeuter 

Attityden som dessa 
sjuksköterskor hade 
var generellt positiva. 
En stor del av 
deltagarna hade en 
positiv syn på 
behandling 
interventioner och de 
var övertygade att 
drog- och 
alkoholmissbruk var 
en sjukdom som går 
att bota. 

1, 2, 4*, 5, 6. 

Raeside, L 
 
2003 

Attitudes of staff 
towards mothers 
affected by 
substance abuse. 

Syftet var att undersöka 
hur utbildningen och 
erfarenheten influerar 
attityden hos 
sjuksköterskor som 
arbetar på neonatala 
avdelningar samt 
barnmorskor gentemot 
mödrar och spädbarn 
som blivit påverkade av 
droger. 

kvantitativ 50 
sjuksköterskor 
och barnmorskor 

Större delen av 
deltagarna reagerade 
med ilska gentemot 
kvinnan som använt 
droger under 
graviditeten. De 
tyckte också att det 
behövdes mer 
utbildning inom 
området. 

1, 2, 5, 6. 

Richmond:I.C 
& 
Foster.J.H 
 
2003 

Negative attitudes 
towards people 
with co-morbid 
mental health and 
substance misuse 
problems: an 
investigation of 
mental health 
professionals. 

Syftet var att undersöka 
psykiatrisjuksköterskor
s attityder gentemot 
drogmissbrukare. 
Förbindelser mellan 
attityd och 
demografiska faktorer, 
såsom ålder, erfarenhet, 
status, ytterligare 
utbildning, 
utbildningsgrad och 
egen droganvändning 

kvantitativ 103 psykiatri- 
sjuksköterskor 

Deltagarna som hade 
en vidareutbildning 
inom området hade 
en mindre moralistisk 
syn på missbrukaren 
och en högre 
behandlings 
optimism än de som 
endast hade en 
grundutbildning. 
Socialarbetare var 
mer toleranta än 

1, 2, 4, 5, 6. 



  

  

undersöktes också. sjuksköterskor 
gentemot denna 
patientgrupp. 

Selleck, C S 
& 
Redding, B A 
 
1997 

Knowledge and 
attitudes of 
registered nurses 
towards perinatal 
substance abuse. 

Att undersöka 
kunskapen och attityden 
hos sjuksköterskor som 
arbetar på perinatala 
avdelningar samt att 
fastställa förbindelsen 
mellan demografiska 
variabler och 
kunskapen och attityden 
gentemot perinatal 
drogmissbruk. 

kvantitativ 392 
sjuksköterskor 
inom 
neonatalvård. 

Sjuksköterskorna 
visade sig ha lite 
kunskap gällande 
drogmissbruk samt 
dess effekt. De hade 
också en straffande 
attityd som var mer 
negativ än positiv 
eller var stödjande 
gentemot kvinnan 
som hade använt 
droger under 
graviditeten. 

1, 2, 3, 5, 6. 

Siegfried, N 
& 
Ferguson, J 
& 
Cleary, M 
& 
Walter, G 
& 
Rey, J M 
 
1999 

Experience, 
knowledge and 
attitudes of mental 
health staff 
regarding 
patients´ 
problematic drug 
and alcohol use. 

Syftet var att fastställa 
erfarenheten, 
kunskapen och attityden 
hos 
psykiatrisjuksköterskor 
gällande patienters 
drog- och 
alkoholproblematik för 
att ge anvisning att 
planera utbildning inom 
ämnet alkohol och 
droger. 

kvantitativ 536 psykiatri-
sjuksköterskor 

Nittiofem procent av 
deltagarna var villiga 
att spendera en 
månad eller mer på 
mer utbildning 
gällande patienter 
med både 
psykiatriska 
sjukdomar och 
alkohol- och 
drogproblematik. 

1, 2*, 5, 6. 

Swenson-Britt, E 
& 
Carrougher, G 
& 
Martin, B W 
& 
Brackley, M 
 
2000 

Project hope: 
changing care 
delivery for the 
substance abuse 
patient. 

Syftet var att ge en 
överblick av sättet att 
använda, 
förbättringsprocessen 
och resultatet man vill 
uppnå med detta 
projekt. 

kvantitativ 80 
sjuksköterskor 
på medicin- och 
kirurg 
avdelningar 

Det visar sig att även 
om sjuksköterskorna 
höjde sina 
kunskapsnivåer 
förändrades inte 
deras attityder till 
drogmissbrukarna. 
Men de fanns även de 
som hade positiva 
attityder till 
drogmissbrukaren 

1, 2, 3, 5, 6. 



  

  

och deras problem. 
Dessa sjuksköterskor 
hade lyckats med att 
visa en positiv attityd 
och ge ett positivt 
bemötande gentemot 
denna patientgrupp 
samt att de hade 
skapat en god 
kontakt, vilket i sin 
tur gav en positiv 
feedback. 
 

Williams. K 
 
1999 

Attitudes of 
mental health 
professionals to 
co-morbidity 
between mental 
health problems 
and substance 
misuse 

Studien var till för att 
undersöka attityden hos 
psykiatrisjuksköterskor 
med olika utbildningar 
att handskas med 
patienter som har ett 
alkohol- eller 
drogmissbruk och deras 
syn på rollen av detta 
missbruk som orsakas 
av en psykiatrisk 
sjukdom. 

kvantitativ 31 läkare 
51 
sjuksköterskor 
9 psykologer 
11 terapeuter 
8 sjukgymnaster 
10 social 
arbetare 
 

Personliga och 
professionella 
värderingar om drog 
och alkohol missbruk 
kan leda till 
konflikter i det 
praktiska arbetet med 
patienter som har 
denna problematik. 

1, 2, 4, 5, 6. 

 
1 = Artikeln beskriver tydligt metod och resultat 
2 = Urvalskriterierna är tydligt beskrivna 
3 = Studien har godkänts av forskningsetisk nämnd 
4 = Bortfallet är diskuterat 
5 = Mätinstrumentets reliabilitet är diskuterat 
6 = Mätinstrumentets validitet är diskuterat 
7 = Citat finns 
* = Begreppet är otydligt beskrivet 
# = Förklaring till begreppet 
( Forsberg & Wengström 2003) 



  

  

Bilaga 2 
 

Filosofen Sören Kirkegard skriver ett citat som ger tanke och reflektion i bemötande i arbetet 

med människor. 

 

”Om jag skall lyckas föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där 

hon är och börja just där”. 

Detta är hemligheten i att hjälpa. 

Den som inte kan det lurar sig själv, när hon tror hon kan hjälpa andra. 

För att hjälpa andra måste jag visserligen förstå mer än vad han gör men förstå det han 

förstår. 

Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mera. 

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan ge, så beror det på att jag är fåfängd och högmodig och 

egentligen vill bli beundrad av den andre istället för att hjälpa honom. 

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa därmed måste jag förstå 

att detta med att hjälpa inte är att vilja härska, utan att vilja tjäna. 

Kan jag inte detta så kan jag inte heller hjälpa honom.” 
(Johansson & Wirbing 2005 s.123). 

 

 

 

 
 
 


