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Sammanfattning 

Bakgrund: Substansbrukssyndrom är ett växande problem i samhället. Oavsett 

vårdinrättning kommer sjuksköterskan möta denna patientkategori i sin yrkesprofession. 

Ett professionellt bemötande är patientens rättighet och sjuksköterskans skyldighet att 

tillämpa vid varje vårdmöte. Denna patientgrupp beskrivs av sjuksköterskor som 

problematisk både att bemöta och att vårda. Individanpassat bemötande, 

patientcentrerad omvårdnad och allmän stigmatisering gör detta vårdmöte till en 

komplex utmaning.  

Syfte: Att beskriva hur patienter med substansbrukssyndrom upplever bemötandet och 

hur de beskriver sina erfarenheter av mötet med sjuksköterskor. 

Metod: Litteraturstudie med deskriptiv design. Studien omfattar 14 artiklar vilka 

presenterar erfarenheter och upplevelser, beskrivna av patienter med 

substansbrukssyndrom, av bemötandet från vårdpersonal. 

Huvudresultat: Det framkom i resultatet att substansbrukande patienters erfarenheter i 

kontakt med sjuksköterskor var övervägande negativa. De beskrev bland annat att 

kränkande behandling, diskriminering, stigmatisering och i vissa fall även 

avhumanisering förekom. Upplevelsen av oprofessionellt bemötande ansågs enligt 

patienterna vara sammankopplade med bristande kunskap hos sjuksköterskorna. När 

sjuksköterskorna bemötte patienterna med respekt, var välkomnande och förmedlade 

trygghet fick patienterna en upplevelse av professionellt bemötande. 

Slutsats: Patienterna har en gemensam upplevelse av stigmatisering, diskriminering och 

kränkande bemötande. Detta belyser vikten av ett respektfullt och omsorgsfullt 

bemötande vilket är en rättighet för patienten och personalens skyldighet. 

Sjuksköterskans ansvar är följaktligen att upprätthålla sin kunskapsnivå för att undvika 

risken att bemöta patienter på ett stigmatiserat och diskriminerande sätt.  

Nyckelord: bemötande, erfarenheter, patient, upplevelser, sjuksköterskor, 

substansbrukssyndrom. 

 

 

 



 

 

Abstract 

Background: Substance use disorder is an increasing problem in society. Regardless of 

healthcare facility, the nurse will meet this patient category in her profession. A 

professional approach is the patient's right and the nurse's duty to apply in every 

encounter. This patient group is described by nurses as a problematic group to respond 

to and care for. Individualized care, patient-centred care and general stigma make this 

encounter a complex challenge. 

Aim: The aim of this literature review was to describe the experience patients with 

Substance use Disorder have and how they consider themselves to be treated by nurses.  

Method: A systematic review with a descriptive design. The literature review includes 

14 articles about patients with Substance use Disorder, their experiences and how they 

consider that they are treated by nurses in the health care system.  

Main Result: The result revealed that experiences of patient with Substance use 

disorders in contact with nurses was predominantly negative. They described, among 

other things, that abusive treatment, discrimination, stigmatization and in some cases 

dehumanization also occurred. According to the patients, the experience of 

unprofessional treatment was linked to a lack of knowledge of the nurses. When the 

nurses treated the patients with respect, were welcoming and conveyed security, the 

patients received an experience of professional treatment. 

Conclusion: The patients have a common experience of stigmatization, discrimination 

and abusive behaviour towards them. This highlights the importance of respectful and 

careful approach which is patient’s right and the staff's obligation. Consequently, the 

nurse's responsibility is to maintain a high level of subject knowledge in order to avoid 

the risk of treating patients in a stigmatized and discriminatory manner. 

Keyword: careful approach, experience, patient, nurses, substance use disorders. 
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1 Introduktion  
 

1.1 Begreppsdefinition 

1.1.1 Upplevelse 

Upplevelse syftar till något som människan registrerar via sina sinnen som inverkar på 

känslor, tankar och varandet. Ordet syftar även till något som människan är med om och 

inte bara hört talas om eller uppfattat det (Egidius 2019). Bemötande grundar sig i mötet 

och kommunikationen två individer emellan. Kommunicering sker genom verbala och 

ickeverbala uttryck via kroppsspråk och mimik. Känslor, tankar och attityder förmedlas 

genom tvåvägskommunikation under ett möte (Baggens & Sandén 2014). 

1.1.2 Bemötande 

Varje möte är unikt, genom att se förbi och identifiera personen bakom sjukdomen eller 

diagnosen kan mötet anpassas efter patientens specifika behov och förutsättningar.  

Genom kommunikativa- och kroppsliga handlingar, lyssna och samtala ökar 

förutsättningarna för att personal och patient ska förstå varandra vilket i sin tur ger en 

mer delaktig patient. En delaktig patient ger vårdaren viktig information om dennes 

upplevelser och erfarenheter och vårdaren kan lättare identifiera och möta behoven och 

främja läkande. För att främja och utveckla jämlik hälsa är ett gott bemötande en viktig 

faktor (Socialstyrelsen 2019a. Hälso-och sjukvården bygger på en värdegrund som är 

beslutad av riksdagen. Den omfattas av tre principer vilka är: människorättsprincipen 

där alla människor har jämställt värde och rättigheter oberoende funktioner i samhället 

och personliga kvaliteter, behovs- och solidaritetsprincipen, den betyder att befintliga 

resurser bör tilldelas efter behov och kostnadseffektivitetsprincipen bör ej omsättas i 

praktiken förrän de andra två tillämpats (Socialutskottet 1997). Människors lika värde, 

enligt den etiska principen innebär att alla har rätt till ett bemötande som är värdigt och 

professionellt oberoende av religion, kön, etnicitet, sexuell läggning, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, trosuppfattning eller funktionshinder. Den etiska principen gäller 

vare sig du är patient eller närstående. Likväl ska patienter och närstående visa respekt 

för vårdpersonal (Pellnor 2016). 

1.2 Substansbruk  

Enligt världshälsoorganisationen (World Health Organization 2019 [WHO]) beskrivs 

substansbruk som ett ohälsosamt eller farligt bruk av psyko aktiva substanser vilket 

även inkluderar olagliga droger och alkohol.  
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Brukande av dessa substanser kan resultera till ett beroendesyndrom - en samling av 

kognitiva, beteendemässiga och fysiologiska fenomen vilka uppkommer efter en tids 

frekvent brukande av beroendeframkallande substanser. Det leder till att drogen tar över 

brukarens vardag. Trots vetskap om den skadliga verkan drogen har, är suget starkare än 

förpliktelser och aktiviteter (WHO 2019). 

Substansbruk är en komplicerad företeelse vilket påverkar hela individen. Den psykiska, 

kroppsliga och den sociala aspekten måste tas i beaktande för att en god omvårdnad ska 

kunna ges (Wiklund Gustin 2014). Olika substanser påverkar olika receptorer och 

effekten på individen blir därför inte den samma, som till exempel vid etanolmissbruk 

vilket kan orsaka neurologiska, kognitiva och beteendemässiga störningar (Alfonso-

Loeches & Guerri 2011). 

1.3 Förekomst 

Missbruksutredningen som Socialstyrelsen (2019b) genomförde 2009–2011 framkom 

att cirka 780 000 människor, i åldern 18 och uppåt, har ett substansbrukssyndrom (SBS) 

eller ett beroende av alkohol.  Av dessa 780 000 har ungefär 330 000 ett beroende. 

Människor vilka har ett SBS relaterat till narkotika uppskattas till 55 000. I Sverige är 

antalet dödsfall vilka är narkotikarelaterade högt. Från 1996 till 2013 kan en växande 

konsumtion ses från 8 liter ren alkohol 1996 till 9,9 liter 2013. Sedan mitten av 2000-

talet kan en ökning av användandet av narkotiska preparat och dödfall relaterade till 

denna användning ses (Franck & Nylander 2015). Gällande kompetens av metoder, 

samverkan och uppföljning har förändrats till det bättre under de senaste åren vilket 

även förbättrat vården och stödet till denna patientgrupp (Socialstyrelsen 2019b). 

1.4 Substansbrukssyndrom 

Den medicinska diagnosen missbruk har tagits bort och missbruk och beroende har förts 

samman till diagnosen substansbrukssyndrom (SBS) med olika svårighetsgrader enligt 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5:e upplagan, DSM-5 (Franck & 

Nylander 2015). Patienter med SBS kallas ofta ”missbrukare”, vilket kan medföra att 

det individanpassande mötet uteblir på grund av att patienten är dömd på förhand 

(Wiklund Gustin 2014). Studier för att kartlägga effekten av att titulera personer som 

missbrukare har visat sig påverka kvalitén på möten individer emellan (Ashford, Brown, 

Ashford & Curtis 2019).  
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1.5 Sjuksköterskans yrkesroll 

3 kap. 1§ av Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ”Målet med hälso- och 

sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. 

Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans värdighet”…… 

Att betrakta människan som en person innebär att kropp, själ och ande ses som en 

helhet. Det är som person människan möter och hanterar sina livshändelser. För att 

möjliggöra ett möte patient och sjuksköterska emellan, som ska kunna lindra lidande, 

vara tröstande och inge trygghet, krävs förmågan att kunna betrakta människan som en 

person. Andra aspekter som är avgörande är sårbarhet, känsla av hemmastaddhet samt 

egenskaper som empati, lyhördhet, praktisk visdom och mod (Santamäki Fischer & 

Dahlqvist 2014).  

Personer med SBS bedöms alla lika inom vården vilket resulterar i att individaspekten 

försvinner. Rädslan att endast bli sedd som ”substansbrukare” och en misstro till de 

behandlingsalternativ som finns gör att många undviker att söka vård. Även en 

upplevelse av respektlöst bemötande från personalen och att bli övergiven när 

abstinensen är behandlad är en orsak till att dessa personer väljer att inte söka vård. 

Trots att det finns övergripande egenskaper och som oftast forskningen lutar sig mot är 

det väsentligt att erinra sig om att varje individs lidande är unikt och hur det yttrar sig. 

Respekt för varje unik individ är en förutsättning för god vård (Wiklund Gustin 2014). 

Sjuksköterskor beskriver svårigheter i att bedöma patienter med SBS och deras 

subjektiva beskrivning av bland annat smärtupplevelser vilket i sin tur försvårar 

behandling och omvårdnad (Merrill, Rhodes; Deyo, Marlatt & Bradley 2002). Studier 

vittnar om sjuksköterskors känsla av obehag i samband med omvårdnad och att denna 

patientgrupp anses som svår och störande. Sjuksköterskorna utrycker även att hot och 

våld gentemot akutvårdspersonal, verbalt genom svordomar samt fysiskt, i form av 

knuffar är mer vanligt förekommande beteende hos patienter med SBS än hos patienter 

utan detta syndrom (Natan, Beyil & Neta 2009; Crilly, Chaboyer & Creedy 2002). 

Sjuksköterskors egna uppfattningar angående attityder och bemötande vilka kan 

påverka omvårdnaden har undersökts vid flertalet tillfällen.  

I en enkätundersökning vid tre israeliska sjukhus var uppfattningen om att eventuella 

fördomar inte påverkade sjuksköterskans egen professionella attityd vid mötet av 
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patienter med SBS, men samma studie framhåller även att sjuksköterskor uppger att ett 

framträdande stigmatiserat synsätt påverkar omvårdnadskvalitén till det sämre för 

patienter med SBS (Natan, Beyil & Neta 2009). Vidare anser majoriteten av 

respondenterna i enkätundersökningen att det inte ligger något egenansvar hos patienten 

och att patienter med SBS har rätt till högkvalitativ vård (Natan, Beyil & Neta 2009). 

Sjuksköterskor, vilka väljer att arbeta med substansbrukare, har ofta en mer positiv 

attityd än de som blir påtvingade att arbeta med denna patientkategori. Negativ attityd 

från sjuksköterskor tenderar att minska deras motivation till att ge adekvat vård. 

Forskning visar att sjuksköterskor som tidigare arbetat med personer med SBS upplever 

mindre ångest och rädsla inför att arbeta med dessa patienter (Molina-Mula, González-

Trujillo & Simonet-Bennassar 2018). 

1.4 Omsorgsteori Human to Human 

Enligt Joyce Travelbees omsorgsteori Human to Human är varje människa unik och 

ovärderlig (Travelbeee 1971). En personlig bedömning av varje individ är en viktig del 

av sjuksköterskans arbete för att kunna möta varje individ utifrån dennes förutsättningar 

och behov. Interaktionen mellan att identifiera, fastställa och möta vårdbehovet på ett 

upplyst, målmedvetet och omtänksamt sätt samt att fullfölja syftet med omvårdnaden är 

bestående och fortlöpnad inom omvårdnad (Travelbeee 1971). 

Inom sjukvården ställs två betydande krav. Det första är personlig kunskap och därmed 

samtidigt ha förmågan att använda den kunskapen men det krävs även en värdig 

intellektuell attityd inför problem som kan uppstå för att kunna möta individen på rätt 

nivå. Förståelse och vänlighet är viktigt i arbetet men kan inte kompensera oförmåga att 

tillämpa dessa vetenskapliga begrepp och principer i omvårdnaden (Travelbeee 1971).  

Det andra kravet som är grundläggande är att skapa och bibehålla en god omvårdnad, 

vilket innebär att kunna använda sin kliniska förmåga som vårdpersonal. För att kunna 

göra det behöver sjuksköterskan inneha en bred kunskap om de mänskliga 

förhållandena (Travelbeee 1971).  

Omvårdnad är enligt Travelbee (1971) en interpersonell utveckling där stöd för 

individen, familjen eller gruppen innebär att förebygga eller hantera den erfarenhet som 

lidande eller sjukdom ger. Det är även viktigt att vid behov kunna finna mening med 

sjukdomen eller det lidandet individen har blivit utsatt för.   
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Det är en viktig del i den professionella sjuksköterskas roll. I teorin Human to Human är 

begreppet människa ett viktigt begrepp. Som sjuksköterska är målet att kunna vara 

behjälplig för individen att förebygga lidande och sjukdom men även att hjälpa 

individen till att uppnå högsta möjliga nivå av hälsa.  

1.5 Problemformulering 

Substansbrukssyndrom är ett växande problem både i Sverige och i resten av världen. 

Den laddade bilden av substansbrukare hos allmänheten och därmed ökad risk för 

stigmatiseringen av personer med SBS upplevs som bekymmersam då dessa individer 

ofta bemöts med redan fastslagna åsikter. Inom sjukvården sker många möten med 

dessa patienter med varierat resultat. Bemötande och attityder hos sjuksköterskor kan 

vara avgörande hur patienten upplever mötet och vårdsituationen. Antalet studier som 

redovisar patientperspektivet är begränsat till skillnad från studier som lyfter 

sjukvårdpersonalens perspektiv, där förekommer även yrkesgruppsspecifika studier. 

Genom att tydligare lyfta patienternas upplevelser och erfarenheter av bemötandet inom 

sjukvården kan denna studie bidra till ökad förståelse, reducera rädslor och på detta sätt 

öka möjligheten till att hantera mötet på bästa sätt. 

1.6 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur patienter med substansbrukssyndrom upplever 

bemötandet och hur de beskriver sina erfarenheter av mötet med sjuksköterskor. 

1.7 Frågeställning  

Hur beskriver patienter med substansbrukssyndrom sina erfarenheter och upplevelser av 

bemötandet från sjuksköterskor? 

2 Metod 

2.1 Design 

Denna studie har genomförts som en deskriptiv litteraturstudie (Polit & Beck 2017). 

2.2 Sökstrategi 

Artiklarna till föreliggande studie söktes i databasen PubMed och PsycINFO. 

Booleanska söktermer som “OR” och “AND” har använts i båda databaserna. I PubMed 

användes MeSH-termerna “Substance-Related Disorders” och “Attitude of Health 

Personnel”. Fritextsökning gjordes med sökorden “Substance-Related Disorders”, 

“patient perspective”, “safe haven”. I PsycINFO användes sökorden ”Substance Use 

Disordes” och ”Stigma”, och funktionen ”Explode”. Fritextsökning med orden ”drug 
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usage” och ”in-patient” vilket gav OR ”hospital” med hjälp av ”suggest subject terms”, 

samt ”attitudes” som gav ”beliefs or perceptions” med hjälp av samma funktion. 

Fritextsökning gjordes även i PsycINFO på tre artikeltitlar som identifierades genom 

granskning av andra examensarbeten med liknade syfte och/eller frågeställning. Dessa 

artikeltitlar framkom inte vid tidigare sökningar. 

 

Tabell 1. Söktabell 

Databas Begränsningar 

Sökdatum 

Sökterm Antal 

träffar 

 

Valda 

artiklar 

PubMed  Högskolan Gävle 

Humans,  

2005–2019 

2019-09-05 

“Substance-Related Disorders” [Mesh] AND “Attitude 

of Health Personnel” [Mesh] 

1603 5 

PubMed Högskolan Gävle 

Humans,  

2005–2019 

2019-08-27 

“Substance-Related Disorders” [Mesh]] AND 

“Attitude of Health Personnel” [Mesh],” similar 

articles” 

159 1 

PubMed Högskolan Gävle 

2019-08-27 

Social Stigma AND Attitude of Health Personnel AND 

Substance-Related Disorders (Fri text) 

92 1 

PubMed  Högskolan Gävle 

2019-08-27 

“Substance-Related Disorders” [Mesh] AND patient 

perspective (Fri text) 

1132 1 

PubMed Högskolan Gävle 

Humans  

2005–2019 

2019-08-27 

“Substance-Related Disorders” [Mesh] AND safe 

haven (Fri text) 

50 1 

PsycINFO Högskolan Gävle 

2019-08-27 

DE “Substance Use Disorder” OR DE “Addiction” OR 

DE “Alcohol Use Disorder” OR DE “Cannabis Use 

Disorder” OR DE “Drug Abuse” OR DE “Drug 

Dependency” OR DE “Inhalant Abuse” OR DE 

“Opioid Use Disorder” OR DE “Tobacco Use 

Disorder” AND DE “Stigma” OR DE “Mental Health 

Stigma” OR DE “Self-Stigma” 

292 1 

PsycINFO  Högskolan Gävle 

2019-08-27 

Peer Reviewed 

2005–2020 

“drug usage” AND (in-patient or hospital) AND 

(attitudes or beliefs or perceptions) (Fritext) 

788 1 

PsycINFO Högskolan Gävle, 

2019-08-29 

” Perceptions of discriminatory treatment by staff as 

predictors of drug treatment completion: Utility of a 

mixed methods approached” (Fri Text) 

1 1 

PsycINFO Högskolan Gävle, 

 

2019-08-29 

” See My Suffering: Women with Alcohol Use 

Disorders and Their Primary Care Experiences” (Fri 

Text). 

1 1 

PsycINFO Högskolan Gävle, 

2019-08-29 

“Clients’ perceptions of opioid substitution treatment: 

An input to improving the quality of treatment” (Fri 

text) 

1 1 

   4119 Totalt:14 
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2.3 Urvalskriterier 

De inkluderade artiklarnas inklusionskriterierna var av vetenskaplig art, kvantitativ och 

kvalitativ ansats, primärkällor som redovisar relevant resultat och svarar på 

frågeställningen för litteraturstudiens syfte. De följer IMRAD- modellen (Introduktion, 

Metod, Resultat, Analys och Diskussion) (Polit & Beck 2017), fritt tillgängliga via 

biblioteken Högskola i Gävle alternativt via Region Gävleborg, samt är av kvalitativ 

eller kvantitativ ansats och beskrivna utifrån patientperspektivet. Exklusionskriterier för 

studien var artiklar vilka endast presenterade sjuksköterskors perspektiv.  

2.4 Urvalsprocess 

Sökningen gjordes gemensamt och databassökningen gav totalt 4119 träffar i de båda 

redovisade databaserna. Efter genomgång av artiklarnas titlar exkluderades 4093 då de 

ej svarade på syftet. Efter ytterligare bearbetning av de 23 artiklarnas abstrakt och 

resultat samt att dubbletter hade exkluderats kvarstod 15 artiklar. Från dessa 

exkluderades en artikel eftersom den inte svarade på syfte och frågeställning. De 14 

återstående artiklarna bedömdes enligt rekommenderad mall för relevans och 

kvalitetsgranskning (se bilaga 1, 2 och 3). Totalt identifierades 14 artiklar vilka 

inkluderades i föreliggande studie. Dessa presenteras i figur 1. 
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Figur 1. Flödesschema urvalsprocessen 

 

2.5 Dataanalys 

En tematisk analys enligt Aveyard (2014) genomfördes. 11 kvalitativa, 1 kvantitativ och 

2 artiklar med mixed method ansats identifierades. Artiklarnas titel och abstract har 

granskats och lästs, detta för att få en övergripande uppfattning om artiklarnas innehåll 

och relevans. Artiklarna lästes av författarna, oberoende av varandra för att inte påverka 

tolkningen av artiklarna. Författarnas individuella tolkning av resultaten jämfördes 

sedan. Samtliga artiklar skrevs ut i pappersform. Utifrån syfte och frågeställning 

kategoriserades de likheter och olikheter som hittades samt färg kodades och delades 

upp i olika teman och subteman (Polit och Beck 2017). Positiva möten (Synsätt; miljö; 

individanpassat bemötande), Negativa möten (kunskapsbrist dubbla diagnoser, 

särbehandling). 
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2.6 Etiska övervägande 

De etiskt rådande aspekterna som finns att förhålla sig till, förfalskning, plagiering och 

fabricering, har författarna till examensarbetet som mål att avlägsna.             

Författarnas strävan var att göra en objektiv analys av artiklarna vilket har gjort utan att 

lägga några personliga värderingar, detta för att resultatet inte ska återge författarnas 

värderingar utan resultatet ska ge läsaren möjlighet att själv bilda sin egen perception 

angående uppsatsens resultat (Polit & Beck 2017). 

 

3 Resultat 

Resultatet baseras på data från resultatdelen av 11 kvalitativa, 1 kvantitativ och 2 

artiklar med mixed method ansats. I dataanalysen framkom två huvudteman med sex 

subteman. Positiva möten (Synsätt; miljö; individanpassat bemötande), Negativa möten 

(kunskapsbrist, dubbla diagnoser, särbehandling).  

3.1 Positiva möten 

3.1.1 Synsätt  

Patienternas erfarenheter vittnande om att när sjuksköterskorna var välkomnande, 

visade respekt och förmedlade trygghet resulterade detta i en upplevelse av ett bra 

bemötande från sjuksköterskorna (Bové, Lisby & Norlyk 2018; Brener, Von Hippel, 

Von Hippel, Bryant & Treloar 2015; Chang, Dubbin & Shim 2015; Deering, Horn & 

Frampton 2012; Kappel, Toth, Tegner & Lauridsen 2016; Krawczyk, Filho & Bastos 

2015; Thurang, Rydström & Bengtsson Tops 2011; Vandermause & Wood 2009). 

Vedertagna handlingar som att samtala, lyssna och ha ögonkontakt i mötet med 

patienten betonades även det ha en direkt positiv inverkan på upplevelsen av 

bemötandet (Kappel et al. 2016; Chang, Dubbin & Shim 2016). 

När hänsyn togs till patientens egna resurser, motverkas processen av diskriminering i 

mötet mellan patient och sjuksköterska enligt Bourdieu´s begrepp (Chang, Dubbin & 

Shim 2016). Sjuksköterskornas egna attityder till SBS genom ett aktivt val att arbeta 

just med denna patientgrupp uppvisar tydliga effekter på hur patienterna upplever 

bemötandet, hade de även personliga erfarenheter gav det ytterligare positiva effekter 

(Monks, Topping & Newell 2012; Brenner et al. 2015). Dock fanns undantag även 

gällande detta då patienter vilka deltog i ett avvänjningsprogram där sjuksköterskors 

bemötande beskrevs med både positiva och negativa ordalag (Deering, Horn & 

Frampton 2012).   
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3.1.2 Miljö 

Ytterligare erfarenheter, beskrivna av hur patienter med SBS upplevde bemötandet som 

positiva kan förklaras av den specifika miljö de befanns sig i. Vid verksamhetsspecifika 

inrättningar förändrade inte patientens substansbruk sjuksköterskornas sätt att se dem 

som individer (Kappel et al. 2016; Thurang, Rydström & Bengtsson Tops 2011). Under 

vistelsen inom dessa verksamheter var inte det primära målet att bota och rehabilitera 

SBS. Genom att erbjuda en miljö som inger trygghet och där inte ens de medhavda 

drogerna riskerades att omhändertas av polisen bildades en grund att bygga goda 

relationer på. I det som patienterna själva omnämner det ”Safe Haven” vittnade 

patienterna om goda erfarenheter av bemötandet från personalen (Kappel et al 2016; 

Thurang, Rydström & Bengtsson Tops 2011). Att dessutom erbjuda patienterna 

utbildning i syfte att arbeta preventiv mot överdoser och minska smittspridning, ökade 

trygghetskänslan ytterligare för patienterna (Kappel et al 2016). 

3.1.3 Individanpassat bemötande  

Individanpassat bemötande identifierades vara avgörande för hur patienter med SBS 

upplever bemötandet (Bové, Lisby, & Norlyk 2018; Kappel et al 2016; Vandermause & 

Wood 2009). När den primära diagnosen och inte patienternas SBS var det som 

uppmärksamheten riktades mot, resulterade det som oftast till en upplevelse av 

professionellt bemötande. Trots att SBS inte frånsågs, även då åkomman var 

substansbruksutlöst, hamnade inte fokus på den. (Kappel et al 2016; Vandermause & 

Wood 2009).  

Patienternas erfarenheter av att uppsöka akutvård beskrevs som ångestladdat, noga 

övervägt och vilket endast gjordes i absoluta nödfall (Bové, Lisby & Norlyk 2018; 

Krawczyk, Filho & Bastos 2015; Vandermause & Wood 2009). Upplevelsen av 

bemötandet skildrades sedan som en två stegsprocess. Det första steget i denna process 

präglades av ett gemensamt fokus på att uppmärksamma alla tecken och förhindra 

utvecklandet av abstinens. En patient utrycker sin tacksamhet för omvårdnaden i denna 

fas, men i samma mening utrycker denne sin förvåning över det professionella 

bemötandet. I takt med att det gemensamma fokuset skingrades och patientens 

promillehalt sjönk startade processen i vilken upplevelsen av diskriminering föds. 

Patienterna beskrev en upplevelse av att sjuksköterskorna inte uppmärksammade 

förändringen av vårdbehovet (Bové, Lisby & Norlyk 2018).  
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3.2 Negativa möten 

3.2.1 Kunskapsbrist 

I tvåstegsprocessens andra steg var upplevelsen att sjuksköterskorna var okunniga 

gällande patientens fortsatta symtom och välbefinnande. Patienterna, i detta skede, blev 

allt mer medvetna om sin omgivning och sin person vilket gjorde att de upplevde att det 

individanpassade bemötandet gick förlorat. De upplevde att förtroendet för personalen 

sjönk och omvårdnaden försämrades. Patienternas känsla av att vara på en trygg plats 

försvann och en känsla av kaotisk miljö och ensamhet uppstod (Bové, Lisby & Norlyk 

2018). Kunskapsbristen kring SBS, ur ett medicinskt perspektiv, hos övrig 

vårdpersonal, gällande abstinensbesvär och sjukdomar relaterade till SBS resulterade i 

ett ökat lidande för patienten. Genom utebliven nedtrappning av substansen utsattes 

patienten för kraftiga abstinensbesvär när de inte fick den behandling de erfordrade, då 

personalen inte besatt kunskapen angående vikten av denna behandling (Monks, 

Topping & Newell 2012). Vidare beskrevs bristen av stöttning eller förståelse från 

sjuksköterskorna (Kiriazova et al 2017).  

Enligt patienternas egen utsago var brist på kunskap och oprofessionellt bemötande som 

stigmatisering och diskriminering sammanlänkade. Patienternas erfarenhet av 

sjuksköterskornas tillkortakommanden var att de var ouppmärksamma, hade oförmåga 

att relatera till patienternas situation och sjuksköterskornas otillräcklighet kunde 

härledas till den bristande kunskapen om SBS. En patient betonade vikten av 

individuellt bemötande och att det borde finnas någon typ av riktlinjer för detta 

(Deering, Horn & Frampton 2012).  Vården blev även kvalitetsmässigt sämre relaterat 

till okunskap om SBS då sjuksköterskorna inte gav den erforderliga behandling som var 

nödvändig (Bové, Lisby & Norlyk 2018; Deering, Horn & Frampton 2012; Morgan 

2006). 

Flera studier visar att patienterna lade upp olika strategier beroende hur de bedömde 

sjuksköterskans kompetens. Såg patienterna att de kunde förskansa sig större eller fler 

doser läkemedel, försköna sanningen eller välja att inte alls tala om att det finns eller har 

funnits ett substansbruk så gjorde de följaktligen det för egen vinning (Bové, Lisby & 

Norlyk 2018; Chang, Dubbin & Shim 2016; Thurang, Rydström & Bengtsson Tops 

2011). 
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3.2.2 Dubbla diagnoser 

I flertalet studier gällande patienter med SBS och vilka dessutom hade en ytterligare 

diagnos, vilken förknippas med substansbruk, upplevde patienterna stigmatisering och 

diskriminering i samband med vårdkontakt. Vårdkontakten gällde antingen behandling 

för SBS eller behandling för injektionsrelaterade sjukdomar som till exempel Hepatit C 

och HIV (Brenner et al. 2010; Chorlton, Smith & Jones 2015; Kiriazova et al. 2017). 

Hur patienten valde att presentera sig för vårdpersonalen grundar sig på patientens 

tidigare upplevelser och erfarenheter av att bli behandlad avhumaniserat. En patient 

ansåg och uppfattade att personalens bemötande grundade sig i deras förutfattade 

meningar om patientens pågående eller tidigare substanbruk (Chang, Dubbin & Shim 

2016). För flertalet patienter påverkade tidigare erfarenheter och upplevelser viljan att ta 

emot behandling och slutföra denna. Detta av rädsla för att återigen bli utsatt för ett 

stigmatiserat och diskriminerat bemötande (Brenner et al. 2010; Chang, Dubbin & Shim 

2016; Chorlton, Smith & Jones 2015; Kiriazova et al. 2017; Krawczyk, Filho & Bastos 

2015). 

Samspelet mellan personal och patienter med SBS var känslobetonat och omgavs av 

gemensamma känslor av brist på förtroende. Samtidigt kunde patienterna se att det 

möjligen kunde finnas ett samband med att de förväntade sig att bli diskriminerade 

relaterat till samhällets syn på SBS och den förväntade diskrimineringen från 

sjuksköterskorna. Denna uppfattning i kombination av dåligt självförtroende gjorde att 

dessa patienter sannolikt blev mer känsliga för hur de upplevde bemötandet (Brenner et 

al. 2010; Monks Topping & Newell 2012). När interaktion mellan sjuksköterska och 

patient sker, och den förväntade stigmatiseringen var en gemensam nämnare, 

resulterade detta möte sannolikt med uttalad stigmatisering. Känslan av att vara dömd 

på förhand och att vårdpersonalen brister i engagemanget gav patienten känslan av 

uppgivenhet (Chang, Dubbin & Shim 2016).  

Problematiken med att leva med SBS och ytterligare en sjukdom, vilken starkt 

förknippas med stigmatisering, visades tydligt i studien gällande SBS och HIV-vården i 

Ryssland. Patienterna fick ingen behandling för HIV förrän de kunde uppvisa att de var 

drogfria. Men integreringen mellan beroendevården och HIV-vården var undermålig 

vilket ledde till att många patienter med SBS och HIV hänvisades till AIDS-center 

istället. Det ena problemet kunde inte lösas om inte också det andra löstes (Kiriazova et 

al. 2017). 
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3.2.3 Särbehandling  

Många av deltagarna kunde beskriva bemötandet som rent kränkande och 

diskriminerande från vissa sjuksköterskor (Kiriazova et al. 2017; Krawczyk, Filho & 

Bastos 2015; Vandermause & Wood 2009). En kvinna beskrev att hon sökte vård för sin 

munhälsa och fick till svar att hon borde se över sin livssituation och sitt drickande. 

Denna brist på gemensamt och felriktat fokus resulterade i att kvinnan reste sig upp och 

lämnade vårdinrättningen. En önskan om att SBS frånses vid kontakt med sjukvården 

för annan somatiskt eller psykisk åkomma var enväldig (Vandermause & Wood 2009). 

Ännu tydligare blev denna bild av patienternas upplevelse när deltagare beskrev hur 

personal blev äcklade och visade att de inte ens ville ta i dem. Om en person med SBS 

söker vård för livshotande åkommor kommer denne dö medan denne väntar på vård 

beskrev en av deltagarna i en studie (Krawczyk, Filho & Bastos 2015). Sjuksköterskor 

har enligt patienterna utryckt att personer med SBS inte är bevärdigade sjukvård och 

resurser bör inte slösas på denna patientkategori (Kiriazova et al. 2017; Monks, Topping 

& Newell 2013). 

En rädsla för att bli avslöjad med substansbruks problematik i samband med till 

exempel en halsodling är utryckt som en annan förnedrande upplevelse som deltagarna 

vittnade om (Vandermause & Wood 2009). Denna stämpel på grund av SBS-diagnos 

har flertalet patienter erfarit, även kommentarer av kränkande karaktär vilka ger en 

känsla av skam och att vara misslyckad som person (Kiriazova et al. 2017; Monks, 

Topping & Newell 2013). 

4 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva hur patienter med 

substansbrukssyndrom upplever bemötandet och hur de beskriver sina erfarenheter av 

mötet med sjuksköterskor. Interaktionen med sjuksköterskorna skedde i olika former av 

vårdmiljöer. Det framkom i resultatet att dessa patienters erfarenheter i kontakt med 

sjukvården var övervägande negativa.  

De beskrev bland annat att kränkande behandling, diskriminering, stigmatisering och i 

vissa fall även avhumanisering förekom. Upplevelsen av oprofessionellt bemötande 

ansågs enligt patienterna vara sammankopplade med bristande kunskap hos 

sjuksköterskorna. När sjuksköterskorna bemötte patienterna med respekt, var 
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välkomnande och förmedlade trygghet fick patienterna en upplevelse av professionellt 

bemötande. 

4.2 Resultatdiskussion  

Samtliga patienter i undersökningsgruppen kunde erinra sig ett enskilt tillfälle där 

bemötandet från sjuksköterskorna upplevdes som professionellt (Kappel et al. 2016; 

Thurang, Rydström & Bengtson Tops 2011). Genom tillämpning av ett patientcentrat 

synsätt förmedlades en känsla av ett professionellt bemötande. När sjuksköterskor ser 

bortom sjukdomen och ser hela människan leder det till ett individanpassat bemötande 

(Travelbee 1971). Författarna till denna studie ansåg att, med en akademisk examen i 

omvårdnad, bör sjuksköterskor besitta kompetensen att med enkelhet kunna tillämpa 

denna teori i varje möte med patienten. Den i resultatet presenterande bristen i detta 

stärktes i ytterliga studiers resultat, vilka påvisade den generella stigmatiseringen från 

vårdpersonal gentemot denna patientgrupp. Sjuksköterskors inställning till att arbeta 

med SBS och deras attityd var konsekvent lägre i förhållande till andra patientgrupper. 

Framförallt när läkemedel var patientens huvud drog (van Boekel, Brouwers, van 

Weeghel & Garretsen 2013). 

Föreliggande studies resultat visade i ett antal artiklar att sjuksköterskor, vilka arbetade 

inom verksamhetsspecifika inrättningar, hade ett mer avslappnat förhållningssätt till 

SBS. Genom det förhållningsätt sjuksköterskorna hade, upplevde patienterna att deras 

substansbruk inte påverkade hur de blev bemött (Kappel et al. 2016; Thurang, Rydström 

& Bengtson Tops 2011).  

Genom förmågan att skapa kontakt och ett genuint intresse för varje patients unika 

situation, skapades en positiv bild av de sociala relationerna på vårdinrättningen 

(Molina-Mula, González-Trujillo & Simonet-Bennassar 2018; Nordfjaern, Rundmo & 

Hole, 2009). När SBS inte var en distraherande faktor utan sjuksköterskorna fokuserade 

sig på varför patienten var där, visade det sig att sjuksköterskorna lättare kunde förhålla 

sig till Travelbees (1971) omvårdnadsteori genom att en individuell bedömning gjordes 

utifrån patientens behov och förutsättningar och jämlik vård erhölls (Travelbee 1971). 

I denna studie framkom det att patienter med SBS i stor utsträckning upplever 

bemötandet som negativ från sjuksköterskor, härlett till bristande kunskap och en 

generell stigmatisering från sjuksköterskorna gällande denna patientgrupp (Bové, Lisby 

& Norlyk 2018; Brenner et al. 2010; Brenner et al. 2015, Chang, Dubbin, & Shim 2016; 
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Chorlton, Smith & Jones 2015; Deering, Horn & Frampton 2012; Kappel et al. 2016; 

Kiriazova et al. 2017; Krawczyk, Filho & Bastos 2015, Monks, Topping & Newell 

2013; Morgan 2006; Pauly et al. 2015; Thurang, Rydström & Bengtson Tops 2011; 

Vandermause & Wood 2009).  

Patienter upplevde att sjuksköterskorna, i många fall men inte alla, besatt kunskap om 

hur den primära abstinensen skulle behandlas men besatt otillräcklig kunskap gällande 

vad SBS innebar för individen (Bové, Lisby & Norlyk 2018). I resultaten som 

presenteras i studier från länder där synen på människors lika värde, enligt författarnas 

egna uppfattningar, inte är social accepterat i samma omfattning, uttryckte patienterna 

sin upplevelse av inte ens ha ett människovärde (Kiriazova et al. 2017; Krawczyk, Filho 

& Bastos 2015). När substansbruket resulterade i följder som till exempel annan 

relaterad sjukdom, kriminalitet och prostitution beskrevs upplevelsen som om 

människovärdet nästintill försvann (Brenner et al. 2010; Kiriazova et al. 2017; 

Krawczyk, Filho & Bastos 2015). Sjuksköterskors motivation till att arbeta med 

patienter med SBS och känslan av tillfredställelse rapporteras som ringa, speciellt vid 

bruk av olagliga substanser. Denna inställning var även mest problematisk att förändra 

till skillnad från brukande av till exempel alkohol (Livingston, Milne, Fang, & Amari 

2011; Krawczyk, Filho & Bastos 2015; van Boekel et al. 2013). 

Stigmatisering i allmänhet, gällande substansbruk och relaterade sjukdomar som till 

exempel HIV, Hepatit eller psykiskohälsa ledde till en ökad förväntan av stigmatisering 

och diskriminering i kontakten med sjukvården. Adderat med ett dåligt självförtroende 

ökade detta patienternas känslighet och förutsättningarna för ett bra möte minskade 

(Brenner et al. 2010; Chang, Dubbin, Shim 2016; Monks, Topping och Newell 2012).   

I enlighet med sjuksköterskors uppfattning om ett ökat stresspåslag, frustration, 

förbittring och maktlöshet i omvårdanden av patienter med SBS och relaterade 

sjukdomar stärks komplexiteten ytterligare (van Boekel et al. 2013). Ökade krav ställs 

på sjuksköterskans personliga kunskap, intellektuella attityd och förmåga att tillämpa 

dessa, vilket blir avgörande för hur en patientcentrerad omvårdnad ska kunna ske i dessa 

vårdmöten, vilket är implementeringsbart enligt Travelbees (1971) omvårdnadsteori.  

Upplevelsen av kränkande och diskriminerande bemötandet har beskrivits i flertalet 

studier i samband med att patienterna sökt vård (Kiriazova et al. 2017; Krawczyk, Filho 

& Bastos 2015). När sjuksköterskorna valt att koncentrera sig på patientens 

substansbruk istället för den faktiska anledningen varför de sökt vård, har patienter, på 
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grund av detta, valt att avvika från vårdinrättningen med sannolikt ökat lidande både 

fysiskt och psykiskt som följd (Vandermause & Wood 2009). Flertalet patienter beskrev 

behovet av att hemlighålla sitt SBS då det är förenligt med skam och skuld. Även 

tidigare sjukvårdsbesök redovisades ogärna på grund av förväntad stigmatisering och 

diskriminering från vårdpersonal. Detta sammantaget bidrog till att patienterna undvek 

att uppsöka vård in i det längsta (Hammarlund, Crapanzano, Luce, Mulligan & Ward 

2018).  Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) är ett respektfullt bemötande 

och vård på lika villkor en rättighet för alla patienter. 

Okunskap, vilken även kan bidra till rädsla hos sjuksköterskorna, ledde ofta till att 

patienten upplevde ett oprofessionellt bemötande. I vissa fall kunde det leda till att vara 

rent skadligt för patientens hälsa och resultera i ökat lidanden för patienten vilket 

presenteras tydligt i flera studier (Vandermause & Wood 2009; Krawczyk, Filho & 

Bastos 2015). Sjuksköterskor har beskrivit SBS som komplicerat, patientgruppen anses 

vara komplex att bemöta, speciellt deras behov i samband med smärtbehandling. Andra 

ordalag som använts för patientkategorin är att de är aggressiva, manipulativa, har ringa 

följsamhet när det gäller medicinering (compliance), är misstänksamma, ohygieniska 

och allmänt svåra att vårda (Morley, Briggs & Chumbley 2014). Dessa fördomar 

och/eller erfarenheter kräver att all vårdpersonal på individnivå rannsakar och arbetar 

med sig själv för att kunna tillämpa ett professionellt bemötande i varje möte. Genom en 

individuell bedömning av varje individ och därigenom möta varje individ efter dennes 

behov och förutsättningar skapas en möjlighet att se hela människan (Travelbee 1971). 

Teamarbete mellan alla yrkeskategorier inom omvårdnad är avgörande för 

helhetsupplevelsen för patienten, vilket även detta rapporteras har försvårats vid SBS. 

Då läkare har det yttersta medicinska ansvaret kan detta medföra att sjuksköterskor 

upplever en känsla av maktlöshet i samband med smärtlindring till patienter med SBS. 

Ordinationer som inte är korrekta och individanpassade, bland annat utifrån bruk av 

substans vilka gav föga lindrade effekt för patienten. Uppfattningen var att läkarna 

fokuserade främst på att bota SBS och inte behandla den akuta smärtan (Morley, Briggs 

& Chumbley 2014). 

Interventioner bland läkarstudenter minskade negativa attityder gentemot SBS, detta 

genom att öka förståelsen (Livingston et al. 2011). Intressant vore att undersöka om 

denna förbättringspotential finns bland sjusköterskestudenter, då omvårdnad är 

huvudämnet tillskillnad från läkarstudenterna som har ett utpräglat medicinskt fokus i 
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sin utbildning. I mer än hälften av undersökningsgrupperna vilka var socialt stigma, 

självstigmatisering och stigmatisering från vårdpersonal uppvisades positiva effekter av 

stigmareducerande interventioner (Livingston et al. 2011). 

Enligt ICN:s kompetensbeskrivning har sjuksköterskorna ett ansvar att vården bedrivs 

patientsäkert och inte orsaka onödigt lidande. Sjuksköterskor bör bedriva vård med 

självinsikt, ansvarsfullhet och kritiskt granska sitt bemötande i varje situation (ICN:s 

etiska kod för sjuksköterskor 2014). 

Omvårdnad vid SBS innebär att, som sjuksköterska kunna förstå vilken funktion drogen 

utgör i patientens livssituation och därmed kunna möta patienten utifrån dennes 

förutsättningar där och då. Sjuksköterskan har ett ansvar i dessa möten inte öka 

patientens upplevelse av skam och utanförskap (Wiklund Gustin 2014). 

 

4.3 Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att skapa en förståelse för ett redan känt fenomen för att 

sedan kunna skapa en bas att utgå ifrån för ny forskning. En deskriptiv design valdes för 

att kunna beskriva patienters erfarenheter och upplevelser av bemötande från 

sjuksköterskor (Polit & Beck 2017). 

Författarna till föreliggande studie använde databaserna PubMed och PsycINFO till 

sökning av artiklar, vilka anses relevanta vid omvårdnadsforskning. MeSH-termer vilka 

utgick ifrån studiens syfte användes, detta för att styrka studiens resultat. Att identifiera 

tillämpbara sökord anses som ett viktigt steg i sökstrategin (Polit & Beck 2017). Då en 

ordagrann engelsk översättning av begreppet ”bemötande” saknas tillämpades frasen 

”attitude of health personnel”. Då det fanns en begränsad tillgång av artiklar för att 

kunna besvara studiens syfte användes få begräsningar. De som tillämpades var 

booleanska söktermer som ”OR” och ”AND”, vilka kan ses som en styrka då det 

begränsar en sökning (Polit & Beck 2017). Endast artiklar som var tillgängliga via 

biblioteket Högskolan i Gävle samt alternativt via Region Gävleborg användes, detta 

kan ses som en svaghet då artiklar som kunnat svara på syftet möjligen kan ha sorterats 

bort. Exklusionskriterierna var även de få, men exklusionskriteriet som användes var 

review artiklar, detta då de inte är primärkällor. För ett objektivt resultat ses det som en 

styrka att använda primärkällor (Polit & Beck 2017). 
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De artiklar som inkluderades i föreliggande studie är av både kvalitativ och kvantitativ 

ansats men med ett övervägande antal kvalitativa. Kvalitativa studier kan vara betydelse 

i en litteraturstudie då undersökningsgrupperna i dessa delar på ett överskådligt sätt sina 

upplevelser och erfarenheter (Polit & Beck 2017). Inkluderingen av de kvantitativa 

artiklarna i föreliggande studie bedömdes kunna ge en ökad insikt då antalet 

respondenter var betydligt många fler vilka skattade sina erfarenheter och upplevelser. 

En svaghet i dessa artiklar av kvantitativ ansats kan ses genom att resultatet är en direkt 

återspegling av de för studien specifika frågorna.  

En systematisk och noggrann urvalsprocess ses som en styrka, samtliga inkluderade 

artiklar har granskat enligt en relevans- och kvalitetsgranskningsmall, vilken har 

utformats av Högskolan i Gävle, se bilaga 1. Genom att använda dessa 

granskningsmallar styrker det resultatet i föreliggande studie (Polit & Beck 2017). 

En tematisk dataanalys genomfördes vilket anses vara en bra metod för de som 

debuterar inom forskning (Aveyard 2010). Bearbetningen av artiklarna har skett genom 

att författarna har läst dessa flertalet gånger, detta för att uppnå så god förståelse av 

innehållet som möjligt. Därefter jämfördes tolkningen av respektive artikel som 

bekräftade att dessa var överensstämmande vilket kan ses som en styrka. Detta 

förfarande ger en noggrannhet och god förståelse av den text som bearbetats (Aveyard 

2010; Polit & Beck 2017). 

Oavsiktlig feltolkning av artiklarnas resultat går inte att utesluta då författarnas 

modersmål ej är engelska. Vid osäkerhet har ordlexikon samt översättningsprogram 

använts, detta för att undvika feltolkningar. 

Författarnas avsikt var att återge ett objektivt och värdeneutralt resultat. I denna studie 

har plagiering, förfalsknings eller fabricering inte medvetet tillämpats. Genom tydlig 

referenshantering har källorna till all data återgetts. Detta ses som en styrka, då 

författarna följt de etiska koder som finns att förhålla sig till inom forskning och de har 

inte bedrivit någon form av oredlighet (Polit & Beck 2017).  

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

SBS är kraftigt ökande i dagens samhälle. Oavsett arbetsplats kommer sjuksköterskan i 

sin yrkesroll att komma i kontakt med denna patientkategori. Föreliggande studies 

resultat har belyst flertalet brister vilka påverkar bemötandet och omvårdanden av dessa 

patienter. Då tydliga paralleller kan dras mellan kunskapsnivå och patientens upplevelse 
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av bemötande är förhoppningen att denna studie ska bidra till ökad förståelse och 

kunskap inom professionen. Den komplexitet som påvisas i SBS-patienters beskrivning 

av bemötandet från sjuksköterskor tydliggör vikten av individanpassat bemötande. I och 

med en akademisk examen i omvårdnad bör denna kunskap besittas av samtliga 

legitimerade sjuksköterskor. Dock verkar detta falla sig mer naturligt i mötet med 

patienter utan diagnostiserad SBS. En stor förbättringspotential bör således finnas. 

Arbete görs på en samhälleligt plan för människors lika värde, inom sjukvården skrevs 

den stigmatiserande diagnosen om, men att sedan praktiskt utföra omvårdnad och 

bemöta patienter jämlikt faller på sjuksköterskorna. Inom sjukvården, oavsett 

verksamhet bör nolltolerans gentemot dåligt bemötande råda. Författarna ser ingen 

enkel lösning på detta problem, men genom fortbildning av personalen och med hjälp 

av återkommande etiska reflektioner inom personalgruppen, angående förhållningsättet 

kring denna patientgrupp kan ett förbättringsarbete inledas.   

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Generellt behövs mer forskning om vilka erfarenheter och upplevelser patienter med 

SBS har av bemötande från sjuksköterskorna när de uppsöker vård. Mer kvalitativ 

forskning är erforderlig eftersom antalet i dagsläget är ringa och detta kan göra att det är 

svårt att få en korrekt och objektiv bild av fenomenet. 

Författarna anser att det skulle vara av intresse att mer forskning angående detta ämne 

skulle bedrivas utifrån ett svenskt perspektiv men även internationellt och i olika 

vårdmiljöer. Personalens bristfälliga kunskap om SBS var något som påpekades av 

deltagarna. Med det påpekandet skulle även studier kring personalens kunskapsnivå 

inom detta ämne vara intressant att ta del av. 

4.6 Slutsats 

Patienterna i de studier som granskats har en gemensam upplevelse av stigmatisering, 

diskriminering och kränkande bemötande. Detta belyser vikten av ett respektfullt och 

omsorgsfullt bemötande vilket är en rättighet för patienten och personalens skyldighet. 

Sjuksköterskans ansvar är följaktligen att upprätthålla sin kunskapsnivå för att undvika 

risken att bemöta patienter på ett stigmatiserat och diskriminerande sätt. Enligt ICN:s 

etiska kod är det sjuksköterskans profession att förebygga sjukdom, lindra lidande, 

främja hälsa och återställa hälsa. Detta sker om sjuksköterskan ständigt söker och 

arbetar utifrån evidensbaserad vetenskap samt utvecklar sin yrkeskompetens för att 

bedriva en god omvårdnad till alla patienter (Svensk sjuksköterskeförening 2017). 
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5. 
Sammanvägd bedömning: bör granskad studie inkluderas för 

kvalitetsgranskning i den aktuella studien**? 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 2 

Mall för granskning av artikel med kvalitativ ansats 

  
Ja, med motiveringen 

att… 

Delvis, med 

motiveringen att… 

Nej, med 

motiveringen att… 

Går ej att bedöma, 

med motiveringen 

att… 

Syfte 

1. Är den granskade studiens syfte 

tydligt formulerat? 

 

 

 

   

Metod 

2. Är designen lämplig utifrån studiens 

syfte? 

 

 

 

   

3. Är metodavsnittet tydligt beskrivet? 

 

 

 

   

4. Är deltagarna relevanta i förhållande 

till studiens syfte? 

 

 

 

 

   

5. Är inklusionskriterier och eventuella 

exklusionskriterier beskrivna? 

 

 

 

   

6. Är det sammanhang (kontext) i vilket 

forskningen genomförs beskrivet? 

 

 

 

   

7. Är metoden för datainsamling 

relevant? 

 

 

   



 

 

 

8. Är analysmetoden redovisad och 

tydligt beskriven? 

 

 

 

   

9. Görs relevanta etiska reflektioner? 

 

 

 

   

Resultat 

 

10. 
Är det resultat som redovisas tydligt 

och relevant i förhållande till studiens 

syfte? 

 

 

 

   

Diskussion 

 

11. Diskuteras den kliniska betydelse som 

studiens resultat kan ha? 

 

 

 

   

12. 
Finns en kritisk diskussion om den 

använda metoden och genomförandet 

av studien? 

 

 

 

   

13. Är trovärdighetsaspekter för studien 

diskuterade? 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

Mall för granskning av artikel med kvantitativ ansats 

  Ja, med motiveringen 

att… 

 

Delvis, med 

motiveringen att… 

Nej, med 

motiveringen att… 

Går ej att bedöma, 

med motiveringen 

att… 

Syfte 

1. 
Är den granskade studiens syfte 

tydligt formulerat? 

 

 

 

   

2. 
Är eventuella frågeställningar tydligt 

beskrivna? 

 

 

 

   

Metod 

3. 
Är designen lämplig utifrån studiens 

syfte? 

 

 

 

   

4. Är metodavsnittet tydligt beskrivet? 

 

 

 

   

5. 
Är undersökningsgruppen 

representativ? 

 

 

 

   

6. 
Är inklusionskriterier och eventuella 

exklusionskriterier beskrivna? 

 

 

 

   

7. 
Är undersökningsmetoden relevant i 

förhållande till studiens syfte? 

 

 

 

   



 

 

8. Är validiteten diskuterad? 

 

 

 

   

9. Är reliabiliteten diskuterad? 

 

 

 

   

10. 
Är det beskrivet hur den statistiska 

analysen är utförd? 

 

 

 

   

11. Är bortfallet beskrivet? 

 

 

 

   

12. Görs relevanta etiska reflektioner? 

 

 

 

   

Resultat 

13. 

Är det resultat som redovisas tydligt 

och relevant i förhållande till studiens 

syfte? 

 

 

 

 

   

 

 

Diskussion 

14. 
Diskuteras den kliniska betydelse som 

studiens resultat kan ha? 

 

 

 

   

15. 

Finns en kritisk diskussion om den 

använda metoden och genomförandet 

av studien? 

 

 

 

 

   

 



 

 

Bilaga 4 

Tabell 3 Sammanfattning av valda artiklars metod 

Författare, 

publikationsår 

studiesland 
 

Titel Design och eventuell 

ansats 

Undersökningsgrupp  Datainsamlingsmetod Datanalysmetod 

Bové, Lisby & 

Norlyk  

(2018) 

Danmark 

Scheduled care—As a 

way of caring: A 

phenomenological 

study of being cared 

for when suffering 

from alcohol use 

disorders 

En undersökande, 

fenomenologisk och 

hermeneutisk design 

med kvalitativ ansats. 

15 vuxna med 

Substansbrukssyndrom. 

Djupgående intervjuer Enligt Reflectiv 

Lifeworld Resarch 

ansats med tematisk 

innehållsanalys. 

Brener, Von 

Hippel, Von 

Hippel, Resnick, 

& Treloar  

(2010) 

Australien 

Perceptions of 

discriminatory 

treatment by staff as 

predictors of drug 

treatment completion: 

Utility of a mixed 

methods approach 

Kvalitativ och 

kvantitativ. Mixad 

metod.   

92 (75 män, 17 kvinnor) 

heroinanvändare i den 

kvantitativa studien vilka 

fick svara på en enkät via 

datorn. 13 (10 män, 3 

kvinnor) 

heroinanvändare deltog i 

den kvalitativa studien. 

(Även 8 ur 

personalgruppen deltog i 

den kvalitativa studien.) 

De 92 deltagarna vilka 

var med I den 

kvantitativa studien 

fick svara på 

enkätfrågor via datorn. 

De 13 som deltog i 

den kvalitativa studien 

blev intervjuade. 

Pearsons 

korrelationskoefficient 

och Spearmans 

rangkorrelation 

användes för analys 

av kvantitativa 

resultatet. Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Brener, Horwitz, 

Von Hippel, 

Bryant & 

Treloar  

Discrimination by 

health care workers 

versus discrimination 

by others: 

Sub-analys med 

kvantitativ ansats. 

419 vuxna, 219 män, 197 

kvinnor och två 

transpersoner smittade 

med Hepatit C genom 

Enkäter. Pearsons 

korrelationskoefficient 

och Spearmans 

rangkorrelation.  



 

 

(2015) 

Australien 

Countervailing forces 

on HCV treatment 

intentions. 

injicering av olagliga 

substanser med osterila 

kanyler.   

Chang, Dubbin, 

& Shim 

(2016) 

USA 

Negotiating substance 

use stigma: the role of 

cultural health capital 

in provider–patient 

interactions. 

En undersökande 

design med kvalitativ 

grounded theory 

ansats.  

17 vuxna patienter med 

substansberoende (6 

läkare).  

Semistrukturerade 

intervjuer 1–2 timmar 

i patienternas hem. 

Intervjuerna 

transkriberades och 

kodades enligt 

grounded theory 

metoden och en 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

Chorlton, Smith, 

& Jones 

(2015) 

Storbritannien  

Understanding how 

people who use illicit 

drugs and alcohol 

experience 

relationships with 

psychiatric inpatient 

staff 

Tolkande 

fenomenologisk 

analys. 

Kvalitativ ansats. 

Tio deltagare som var 

inlagda inom den 

psykiatriska slutenvården 

och som själva uppgav 

att de brukade droger. (5 

män och 5 kvinnor). 

Semistrukturerade 

intervjuer med fem 

öppna frågor. 

Intervjuerna 

analyserades via 

Smith’s teknik, 

tolkande 

fenomenologisk 

analys. 

Deering, Horn, & 

Frampton 

(2012) 

Nya Zeeland  

Clients’ perceptions of 

opioid substitution 

treatment: An input to 

improving the quality 

of treatment 

Kvalitativ ansats och 

kvantitativ.  

Frågeformulär samt 

intervjuer.  

93 deltagare vilka är med 

i ett 

opiodutbytesprogram 

(OST). 

Enkäter. 

Ansikte mot ansikte 

intervjuer. Utfördes 

där deltagarna ville 

vara. 

Deskriptiv statistik, 

Spearmans 

rangkorrelation 

användes för att 

summera kvantitativa 

data och tematisk 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Kappel, Toth, 

Tegner & 

Lauridsen  

(2016) 

A qualitative study of 

how Danish drug 

consumption rooms 

influence health and 

En etnografisk, 

undersökande design 

med kvalitativ ansats. 

Vuxna, dansk- eller 

engelsktalande, av alla 

kön i varierande åldrar 

och med olika 

250 timmars 

observation och 

semistrukturerade 

Intervjuerna och 

anteckningar från 

kliniska observationen 

transkriberades och 



 

 

Danmark well-being among 

people who use drugs 

 

erfarenheter av 

substansbruk. 

500 patienter 

observerades, 42 

intervjuandes. 

 

djupgående intervjuer 

som spelades in. 

tematisk 

innehållsanalys 

genomfördes. 

Kiriazova, 

Lunze, Raj, 

Bushara, 

Blokhina, 

Krupitsky & 

Gifford 

(2017)  

Ryssland 

“It is easier for me to 

shoot up”: stigma, 

abandonment, and 

why HIV-positive 

drug users in Russia 

fail to link to HIV care 

Kvalitativ.  3 

fokusgruppsintervjuer 

och 7 individuella 

semistrukturerade 

intervjuer 

Sjukvårdspersonal 

rekryterade 25 deltagare, 

vilka hade HIV och 

injicerade droger, från 

två olika sjukhus. 

Gruppintervjuer och 

semistrukturerade 

individuella intervjuer 

Intervjuerna 

transkriberades och 

tematisk innehålls 

analys gjordes.  

Krawczyk, Filho, 

& Bastos 

(2015) 

Brasilien 

The interplay between 

drug-use behaviors, 

settings, and access to 

care: a qualitative 

study exploring 

attitudes and 

experiences of crack 

cocaine users in Rio 

de Janeiro and São 

Paulo, Brazil 

En undersökande 

design med kvalitativ 

ansats. 

38 utvalda vuxna som 

regelbundet använder 

crack-kokain. Variation 

mellan könen och åldrar 

eftersträvades. 

Djupgående intervjuer. Intervjuerna 

transkriberades och 

tematisk kvalitativ 

innehållsanalys där 6 

teman framkom. 

Monks, Topping, 

& Newell 

(2013) 

Storbritannien 

 

The dissonant care 

management of illicit 

drug users in medical 

wards, the views of 

nurses and patients: a 

En undersökande 

design med kvalitativ 

ansats. 

41 deltagare. 12 var 

patienter vilka använde 

droger och 29 var 

personal. Deltagande 

patienter skulle vara 

inskrivna på en 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

 

Grounded Theory. 

Dataanalysen 

genomfördes 

samtidigt som 

datainsamlingen 

gjordes. 



 

 

grounded theory 

study. 

medicinsk enhet och 

hade själva bekräftat sitt 

bruk av olaga droger.  

 

 

Fältanteckningar 

gjordes samtidigt för 

att kunna genomföra 

dataanalysen. 

Kategorisering genom 

öppen kodning med 

hjälp av Grounded 

Theory. 

Morgan  

(2006) 

USA 

Knowing How to Play 

the Game: 

Hospitalized 

Substance 

Abusers’Strategies for 

Obtaining Pain Relief.  

En undersökande 

design med kvalitativ 

ansats. 

Vuxna, engelsktalande 

med ett 

sjukdomstillstånd som 

ger akut eller kronisk 

smärta samt ett 

dokumenterat 

substansbrukssyndrom. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

intervjuguide. 

Intervjuerna 

transkriberades och 

kategoriserades 

genom öppenkodning 

med hjälp av 

Grounded Theory.  

Pauly, McCall, 

Browne, Parker, 

& Mollison  

(2015) 

Kanada 

 

Toward Cultural 

Safety Nurse and 

Patient Perceptions of 

Illicit Substance Use 

in a Hospitalized 

Setting. 

Kvalitativ, 

undersökande design. 

34 deltagare (varav 15 

patienter och 19 

sjuksköterskor). 

Patienterna använde 

droger och var 

representanter för 

organisationen ”the 

Society of Living Illicit 

Drug Users ” 

Djupgående intervjuer 

och ca 275 timmar 

inspelade 

observationer av 

deltagarna. 

Etnografisk studie, 

anlays enligt 

“Interpretive 

description”.  

Thurang, 

Rydström 

& Bengtsson 

Tops  

(2011) 

Sverige 

Being in a safe haven 

and struggling against 

alcohol dependency. 

The meaning of caring 

for male patients in 

En undersökande, 

fenomenologisk och 

hermeneutisk design 

med kvalitativ ansats. 

10 vuxna män, 37–70 år 

från sex olika 

öppenvårdsmottagningar, 

specialiserade på 

alkoholism. Nio var 

födda i Sverige och en 

Djupgående intervjuer Strukturerad 

innehållsanalys. 

 



 

 

advanced addiction 

nursing 

var född i ett annat 

nordiskt land. 

Vandermause & 

Wood 

(2009) 

USA 

See My Suffering: 

Women With 

Alcohol Use 

Disorders and Their 

Primary Care 

Experiences 

Kvalitativ. 

Fenomenologisk 

metod med 

hermeneutik. 

5 deltagare 

Deltagarna skulle vara 

engelsktalande, kvinnor 

och själva anse att de 

hade alkoholproblem. 

Semistrukturerade, 

djupgående intervjuer, 

ca 2 h långa. 

Fenomenologisk 

metod med 

hermeneutik. De 

inspelade intervjuerna 

överfördes ordagrant 

från tal till text. 
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Tabell 4 Sammanfattning av de valda artiklarnas syfte och resultat 

 

Författare 

 

 

Syfte 

 

Resultat 

 

Bové, Lisby & 

Norlyk  

 

 

 

Att belysa alkoholberoende patienters upplevelse att 

vårdas på akutvårdsenheter. Ett ytterligare syfte var 

att utveckla en djupare förståelse av fenomenet att bli 

vårdad i relation till hälsoproblemet 

sjukvårdssystemet och mötet med sjuksköterskor 

påverkade upplevelsen. 

 

 

Dessa patienter framställer upplevelsen som en två stegsprocess där 

positiva erfarenheter och en upplevelses av vårdande beskrivs i det 

första steget vilket förändras till en negativ upplevelse i övergången 

till steg två, vilken inte beskrivs som vårdande.  

 

Brener, Von 

Hippel, Von 

Hippel, Resnick, 

& Treloar  

 

Att undersöka hur upplevelse av diskriminering och 

stigmatisering, gentemot jaget och som patientgrupp 

(Hepatit C bärare genom injektion av olagliga 

substanser med orena kanyler), påverkar viljan att 

uppsöka vårdenheter. 

 

Behandlingen för patienter med HCV kan vara beroende av om 

patienten upplevt diskriminering av sig som person eller mot HCV- 

gruppen. Diskriminering av person leder oftare till att de inte söker 

vård för sin HCV. Däremot upplevd diskriminering av HCV-gruppen 

tenderar inte att avskräcka på samma sätt att söka vård. 

 

 

Brener, Horwitz, 

Von Hippel, 

Bryant & 

Treloar  

 

Att undersöka, både kvantitativ och kvalitativt, om 

förväntad och upplevd diskriminering och fördomar 

från personal påverkar behandlingsresultatet hos 

substansbrukande personer boende på 

behandlingshem.  

Samtliga patienter hade upplevt tidigare erfarenhet av diskriminering 

vid tidigare behandling för sitt substansbruk eller vid annan 

behandling. Patienterna säger att det kan vara så att det är deras 

uppfattning av hur vården ser på deras problem som kan bidra till att 

de känner sig diskriminerade. Låg självkänsla, skuld och skam gör att 

de är mer känsliga för hur andra människor bemöter dem. Negativa 

förväntningar hos patienten försämrar chansen till att behandling 

avslutats. Patienterna upplever att personal med egen tidigare 

erfarenhet av substansbruk mer lyhörd och förstående. 



 

 

 

Chang, Dubbin, 

& Shim 

 

 

Att undersöka om stigmatisering förknippat med 

substansbruk formar samspelet inom vården 

(Utifrån Cultural Health Capital (CHC)). 

Studien visar att patienter med substansbruks problematik rutinmässigt 

utsattes för stigmatisering inom vården i större eller mindre 

omfattning. Många vårdgivare ansåg att den här patientkategorin var 

ett slöseri med tid och resurser. De vårdgivare och vårdtagare som 

arbetade utifrån patientens förutsättningar nådde ofta bättre resultat 

och minskade risken att patienten upplevde stigmatisering. 

Personal och patienter avleder den stigmatiserande processen genom 

CHC medan stigma intensifieras när CHC inte identifieras patient och 

personal emellan 

 

 

Chorlton, Smith, 

& Jones 

 

 

Att granska hur patienter med substansbruk upplever 

relationen till personalen inom psykiatriskslutenvård.  

 

Tre tydliga teman identifierades där patienterna beskrev hur de valde 

att inte skapa allians med personalen pga. förväntade negativa 

konsekvenser, allians byggd maktövertag från personalens sida och 

sist, allians för att finna tröst och omsorg. 

 

 

Deering, Horn, 

& Frampton 

 

 

Att utforskade hur patienter med drog-och 

alkoholproblem erfarenheter av relationen mellan 

personal och vårdtagare inom psykiatrisk slutenvård 

och öka förståelsen för denna relation. 

 

Studien visar att det finns både positiva och negativa uppfattningar 

från patienterna angående personalen. De positiva var att personalen 

var omtänksam, lätt att samtala med, såg dem som person, gav råd och 

guidning vid behov, och stödjande. De negativa var att personalen 

uppfattades som okänsliga och att vissa i personalen ansåg att de inte 

var värda att få vård. 

 

 

Kappel, Toth, 

Tegner & 

Lauridsen  

 

Att undersöka hur ”Drug consumpion rooms” 

inverkar på hälsa, välmånde, hälsofrämjande 

beteende för patienterna och hur möjligheten att 

påbörja rehabilitering förändrades. 

 

 

Patienterna uttryckte en känsla av social acceptans när de besökte 

verksamheten. Personalen var välkomnande och var inte fördömande 

och den sammantagna upplevelsen var för patienterna positiv. 

 



 

 

 

Kiriazova, 

Lunze, Raj, 

Bushara, 

Blokhina, 

Krupitsky & 

Gifford 

 

 

Att upptäcka hinder och utforska hur patienter som 

injicerar droger och fick vård för sitt substansbruk 

även skulle få vård för HIV. 

 

Studien visar att patienterna upplevde stigmatisering från sjukvården 

och där kände de sig förbisedda och utstötta av personalen. Personalen 

uppträdande var inte stöttande och de var otrevliga i sitt bemötande. 

Bemötandet gjorde att deras självförtroende sjönk. Avhumanisering 

förekom också, personalen ansåg inte att de var som människor, 

kriminella och inte som andra. 

 

Krawczyk, 

Filho, & Bastos 

 

 

 

Att utforska insikten hos personer som regelbundet 

brukar Crack-kokain och undersöka hur sociala och 

kontextuella faktorer, inklusive stigma och 

marginalisering, påverkar användning av drogen och 

upplevelsen i kontakten hälso- och sjukvård. 

 

 

Studien visar att patienterna upplevde att personalens bristande 

kunskaper om substansbrukssyndrom innebar dåligt bemötande och 

sämre vård. Patienterna upplevde även att personalen hade en på 

förhand klar bild av hur patienter med substansbrukssyndrom vilket 

gav negativa attityder. Abstinensvården fungerade inte heller. Det 

patienterna fann positivt var att okunskapen hos personalen kunde 

generera en större dos narkotiska preparat än vad som var vedertaget. 

 

 

Monks, 

Topping, & 

Newell 

 

 

Att undersöka hur sjuksköterskor klarade av att vårda 

patienter med substansberoende när dom var 

inneliggande på medicinska avdelningar och hur 

patienterna upplevde att bli vårdade. 

 

Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt, emotionellt och utryckte 

en bristande kunskap i hur vård kring patientgruppen ska utföras. Detta 

medförde att patienterna upplevde brist på förtroende en känsla av 

utanförskap.  

 

 

Morgan  

 

 

Att identifiera och utforska erfarenheterna från 

människor med diagnostiserat substansbrukssyndrom 

som behövde smärtlindring under sjukhusvistelse för 

ett medicinskt problem. 

Deltagarna i studien beskriver sina strategier för hur de ska får sina 

smärtbehov uppfyllda och problematiken de påträffar när de behöver 

få sin smärta erkänd och behandlad. De upplevde även en känsla av att 

bli bemött utan mänsklig respekt av personalen och de trodde deras 

rädsla, behov, känslor och smärta helt undgick personalen. Många av 

deltagarna uppgav att personalen saknade kunskap om hur de ska 

behandla en patient med både smärta och ett substansbrukssyndrom. 



 

 

 

Pauly, McCall, 

Browne, Parker, 

& Mollison  

 

 

Att framställa förståelse och kunskap för hur en säker 

vård för de som använder som använder olagliga 

substanser. 

 

Studien visar att det finns tre tolkningar av substansbrukssyndrom: 

brukande som individuellt misslyckande, brukande som en kriminell 

aktivitet och brukande som en sjukdom. Flertalet patienter upplever att 

de genom sitt substansbruk får ett annat bemötande som exempelvis 

genom att inte blir bemött med respekt, undvikande från personalen 

och att personalen dömer dem och anser att de är kriminella. Att bli 

märkt som en person med substansbrukssyndrom fick dem att känna 

att de var mindre värda en andra patienter. 

 

 

Thurang, 

Rydström 

& Bengtsson 

Tops  

 

 

Att utforska och belysa innebörden av avancerad 

omvårdnad av män med substansmissbruk och hur 

dom beskriver sin upplevelse. 

 

Professionella vårdare beskrevs som lyhörda och ärliga. I mötet med 

dessa vårdare utvecklade männen förtroende patient-vårdare emellan 

och känslan skam minskade. Dessa möten blev vårdande och stöttande 

i männens kamp att avsluta substansbruket. 

 

Vandermause & 

Wood 

 

 

Att granska hur kvinnor med självskattat 

alkoholbrukssyndrom upplever den primära vården. 

 

Studien visar att de berörda patienterna upplevde att personalen 

stigmatiserade dem, vilket visades i form av attityder som var negativa 

och att de blev missförstådda. Det innebar att de upplevde det som 

jobbigt att uppsöka vård. Inte heller fokuserade personalen på vad de 

verkligen sökte för utan såg framförallt deras substansbruk. Mer sällan 

var det positiva upplevelser men när patienterna blev bemötta med 

respekt, vänlighet, förståelse och empati var de istället mycket nöjda. 

 

 

 

 


