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Sammanfattning  

Bakgrund: Patienter med drog- och alkoholmissbruk riskerar många 

komplikationer till följd av missbruket. Missbruket leder till många dödsfall varje 

år och är en stor kostnad för samhället. Patienter med missbruksproblematik 

upplever att de behandlas orättvist i omvårdnaden. Sjuksköterskor anser att 

omvårdnaden av den här patientgruppen är komplex. 

Syfte: Syftet är att sammanställa forskning om sjuksköterskors inställning och 

upplevelser av att vårda patienter med drog- och alkoholmissbruk inom både 

somatisk och psykiatrisk vård.  

Metod: En litteraturstudie, med 16 vetenskapliga artiklar, 12 med kvalitativ metod 

och fyra med kvantitativ metod.  

Resultat: Resultatet presenterades i olika kategorier som var: ”Att vara osäker”, 

”Att känna sig otillräcklig”, ”Att känna sig inkompetent i sin roll”, ”Att 

kommunicera med patienten” samt ”Att vara ensam eller i team”. 

Sjuksköterskorna upplevde svårigheter i omvårdnaden med den här 

patientgruppen. Kunskapsbrist beskrevs i samband med omvårdnaden samt känslor 

som ångest och stress. En del relationer mellan sjuksköterska och patient baserades 

på misstro och några sjuksköterskor uttryckte en vilja att förbättra omvårdnaden 

med den här patientgruppen.  

Slutsats: Utifrån denna litteraturstudie kan slutsatsen dras att sjuksköterskor kan 

uppleva brister i omvårdnaden av patienter med drog- och alkoholmissbruk. 

Bristerna visar sig genom osäkerhet, otillräcklighet, känsla av inkompetens, i 

kommunikationen med patienten och samverkan i teamet. Utbildning, kunskap, 

samverkan och engagemang visar sig vara viktiga faktorer som kan påverka 

kvaliteten på omvårdnaden av den här patientgruppen. Det innebär således att det 

finns ytterligare behov av att utveckla både kunskapsläget och rutinerna när det 

kommer till denna typ av vård.  
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Abstract  

Background: Patients with drug- and alcohol abuse risk various complications 

related to the misuse. Drug- and alcohol abuse leads to a high yearly rate of death 

and an important social cost. Patients with drug- and alcohol abuse experience that 

they are treated unfairly in the care. Nurses consider the nursing care of this patient 

group to be complex.  

Aim: The aim of this study was to describe nurses’ experiences in the care for 

patients with drug- and alcohol abuse, both in somatic and psychiatric wards.  

Method: A literature review including 16 scientific articles, 12 with qualitative 

method, 4 with quantitative method.  

Results:  The result is presented in different themes: “To be unsure”, “To feel 

inadequate”, “To feel incompetent”, “To communicate with the patient” and “To 

work alone vs in a team”. The nurses experienced difficulties in the care. A lack of 

knowledge was described and also emotions like anxiety and stress. Many 

relationships were based on distrust. Some of the nurses expressed a will to 

ameliorate the care for this patient group.  

Conclusion: The conclusion of this literature review is that nurses can experience 

deficits in the care of patients with drug- and alcohol abuse. The deficits manifest 

through insecurity, insufficiency, a sense of incapacity, in the communication with 

the patient and in the interplay inside the team. Education, knowledge, teamwork 

and commitment show to be important factors that can affect the quality of the 

care for this patient group. This implies that there are additional needs to evolve 

the knowledge and routines concerning this type of care.  
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INLEDNING 
 
Patienter med drogmissbruk kan komma att behöva vård på många olika 

vårdinstanser i världens alla länder, något som gör ämnet viktigt att 

uppmärksamma både nationellt och internationellt. Lagstiftning och föreskrifter 

beskriver alla människors lika värde oavsett bakgrund och att vård ska ges på lika 

villkor. Medkänsla, respektfullhet, jämlikhet och lyhördhet är i sjuksköterskans 

profession viktiga egenskaper. Att vidare studera sjuksköterskors upplevelser av 

den komplexa vården till drog- och alkoholmissbrukare har blivit av intresse för att 

studera vårdens kvalitet av den här patientgruppen. 

 

BAKGRUND 
 
 
Drog – och alkoholmissbruk  
 
Missbruk och beroende är begrepp som ofta kan förväxlas. Något som kan vara 

anledningen till detta är att personer med beroendeproblematik ofta benämns vara 

”missbrukare” (Wiklund Gustin, 2014). Beroende definieras enligt 

Nationalencyklopedin (u.å.) som ett okontrollerbart begär efter njutnings- eller 

berusningsmedel medan missbruk definieras som okontrollerad eller överdriven 

användning av något, vanligen alkohol och narkotika.  

 

I en rapport från World Health Organization (2012) framkommer det att cirka 27 

miljoner människor av den vuxna befolkningen i världen har någon form av 

drogproblematik. Varje år dör 200 000 människor till följd av droger som kokain 

och heroin. Socialstyrelsen (2015) har uppskattat att det i Sverige finns cirka 780 

000 personer över 18 år som har ett alkohol- eller drogmissbruk. Fornili och Burda 

(2010) konstaterar att drogmissbruk kostar samhället stora summor pengar och 

leder till tusentals dödsfall varje år. När det kommer till behandling och 

omvårdnad av patienter med drogmissbruk så har sjuksköterskan en viktig roll i 

arbetet. 

 

Enligt Ringsberg (2014) existerar och används olika former av droger i de flesta 

samhällen. Att söka stimulans, varva ned eller få energi är bara några få exempel 

på orsaker till droganvändningen. Sambandet mellan drog- och alkoholmissbruk är 
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nära kopplat till ohälsa. Drog- och alkoholanvändning kan snabbt utvecklas till 

både ett fysiskt och psykiskt beroende som vidare kan utvecklas till ett missbruk. I 

Sverige får narkotika endast användas för vetenskapliga eller medicinska ändamål. 

All annan användning av narkotika klassificeras som missbruk. Att utan tillstånd 

sälja, framställa, konsumera eller överlåta narkotika är straffbart enligt 

narkotikastraffslagen (a.a.). Enligt alkohollagen är det lagligt att på restauranger 

och barer serveras alkohol vid 18 års ålder. För att handla eller ta emot alkohol 

som gåva krävs det att personen har fyllt 20 år (Alkohollag, SFS 2010:1622).   

 

Sjuksköterskor bör uppmuntras till att utveckla sina kunskaper när det gäller 

vården av patienter med drogmissbruk med evidensbaserade insatser som grund 

(Fornili & Burda, 2010). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 

§ 2, ska alla människor få lika vård på lika villkor och det ska finnas en respekt för 

alla människors lika värde (a.a.). Människovärdesprincipen är en etisk princip som 

beskriver att människor har lika värde och samma rätt i samhället oavsett 

personliga egenskaper och funktioner (Kjellström, 2012). 

 

Med drogmissbruk avses all konsumtion av både alkohol och narkotika i den mån 

att det påverkar individen samt dennes omgivning negativt. Beroende räknas även 

med i definitionen (Socialstyrelsen, 2015). Enligt världshälsoorganisationens 

International Classification of Diseases and Health Problems (ICD-10) beskrivs 

beroendesyndrom som en blandning av fysiologiska och psykologiska fenomen. 

Beroendet visar sig både fysiskt och psykiskt. Det psykiska beroendet handlar om 

det starka och oemotståndliga begäret att få tag på och använda droger eller 

alkohol. Försämrad kontroll över drog- eller alkoholanvändningen samt att dessa 

prioriteras högre än något annat i livet är ytterligare kännetecken för det psykiska 

beroendet. Det fysiska beroendet visar sig genom ökad tolerans då högre doser av 

drogen eller alkoholen krävs för att uppnå samma effekt som tidigare. Till det 

fysiska beroendet hör även abstinens och för att undvika abstinens så fortsätter 

personen att medicinera med drogen (Heilig, 2015).  

 

Plaza, Oviedo Joekes och Carles March (2007) beskriver att det finns många 

komplikationer till följd av drog – och alkoholmissbruk. Det är nära kopplat med 
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andra sjukdomar som sömnsvårigheter, depression, ångest och HIV. European 

Monitoring Centre for drugs and drug addiction (2016) har beskrivit att det är 

komplicerat att behandla patienter med missbruk då det råder stor samsjuklighet. 

Det i sin tur leder till svårbehandlade patienter för vården samt att längre vårdtider 

kan uppstå.  

 

I Sverige finns det nationella riktlinjer för vården av patienter med missbruk och 

beroende. Bedömningsinstrument som används vid screening och identifiering av 

missbruk är bland annat Audit (Alcohol Use Disorders Identification Test) och 

Dudit (Drug Use Disorders Identification Test). Audit är ett frågeformulär som 

används av hälso- och sjukvårdspersonal för att kunna identifiera om en person 

konsumerar alkohol på ett riskfullt eller skadligt sätt. Formuläret innehåller tio 

frågor som kan mäta konsumtion, beroende och alkoholrelaterade frågor. Dudit är 

ett frågeformulär som kan användas för att identifiera drogrelaterade problem hos 

en person. Frågeformuläret innehåller 11 frågor som kan visa på en persons 

konsumtionsmönster och drogrelaterade problem. Det finns även riktlinjer i 

Sverige med rekommenderade läkemedelsbehandlingar för patienter med missbruk 

och beroende samt när det kommer till psykosocial behandling (Socialstyrelsen, 

2015).  

Om en person som missbrukar alkohol eller droger bedöms vara en fara för sig 

själv eller andra eller riskerar att förstöra sitt liv så kan det i Sverige beslutas om 

tvångsvård. Lagen som reglerar detta är lagen om vård av missbrukare i vissa fall. 

Syftet med tvångsvården är att personen som missbrukar ska bli motiverad, få stöd 

och hjälp för att kunna ta sig ur sitt missbruk (Lag om vård av missbrukare i vissa 

fall, SFS 1988:870). 

 
Stigmatisering  
 
Abdullah och Brown (2011) menar att stigmatisering är något som påverkar både 

patienter med drogmissbruk och de anhöriga till patienterna på ett negativt sätt. 

Stigmatisering i samband med psykisk ohälsa där drogmissbruk är inkluderat kan 

resultera i hinder inför framtiden för de här människorna. Stigmatiseringen går så 

långt att det påverkar patienter i deras vård men också deras privatliv som med 

chans till boende och arbete. Det påverkar anhöriga på ett sätt att de upplever att 
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deras sociala status hotas och att de har skulden till den drabbades sjukdom. 

Stigmatiseringen påverkar de sociala relationerna som pågår och det är 

övergripande synligt i alla kulturer. I Crisp, Gelder, Goddard och Meltzers (2005) 

studie som utfördes i England framkommer det att personer med drog- och 

alkoholmissbruk ses som en fara för andra och att de är oförutsägbara. Studien 

visar också att en majoritet anser att drog- och alkoholmissbrukare har sig själva 

att skylla för sin sjukdom.  

 

Patientupplevelser 
 
Enligt St. Marie (2014) framgick det att patienter med drogmissbruk som sökte 

vård inte fick den vård de förväntade sig. Många av patienterna upplevde att de 

fick kämpa för att sjuksköterskor skulle tro dem, att det fanns en underliggande 

misstro som präglade vården. Det fanns en uttalad problematik angående 

smärtlindring då patienter inte blev trodda i situationer när de var smärtpåverkade 

av andra anledningar som inte var relaterat till drogmissbruket. Patienterna fick 

ingen smärtlindring trots att de tydligt förklarade vad som var orsaken till smärtan. 

Patienterna lade även märke till att sjuksköterskorna använde termer som 

drogmissbrukare och pillersökare och att det var tydligt att de inte fick lika god 

vård som patienter utan drog - och alkoholmissbruk (a.a.). I McLaughlin, 

McKenna och Leslie (2000) framgick det att patienter med drogmissbruk upplevde 

skillnader mellan personal som var specialiserad inom området och personal som 

inte var det. Vården upplevdes vara av högre kvalitet då personalen var 

specialiserad. Personal som inte var specialiserad upplevdes sakna både kunskap 

och förståelse om drogmissbruk och patienterna. I en studie av Deering, Horn och 

Frampton (2012) beskrev patienterna att de upplevde tillfredsställande vård när 

personal kunde visa medkänsla och sätta sig in i patientens livshistoria. Det var 

även viktigt att personal var stöttande och hjälpsam för att patienterna skulle kunna 

nå sina uppsatta mål i behandlingen (a.a.).  

 

Sjuksköterskans profession 
 
International Council Of Nurses har en etisk kod för sjuksköterskor som antogs 

första gången år 1953. Den etiska koden är framtagen för att kunna vägleda hela 

världens sjuksköterskor till ett gemensamt förhållningssätt. Att främja hälsa, 
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förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande är sjuksköterskans fyra 

grundläggande ansvarsområden. Sjuksköterskan ska i vårdarbetet främja en miljö 

där värderingar, mänskliga rättigheter, enskilda människors trosuppfattningar, 

familjer och allmänhet respekteras. Sjuksköterskans arbete ska präglas av social 

rättvisa och jämlikhet i vården både när det gäller resursfördelning och vård- och 

omsorgsinsatser. Medkänsla, respektfullhet och lyhördhet är några exempel på 

sjuksköterskans viktiga egenskaper i det professionella omvårdnadsarbetet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). 

  

Omvårdnadsteoretiskt perspektiv 
 
Omvårdnad handlar om att förstå en situation, att använda sin professionella 

förmåga att bedöma och att agera för patientens bästa. Det kan innebära att stötta 

en människa till egenvård eller att hjälpa människan till att göra en förändring 

(Alvsvåg, 2012).  

 

Ida Jean Orlando är en av få omvårdnadsteoretiker som i sin teori under 1950-talet 

inkluderade patientens aktiva deltagande i vården. Orlando studerade olika typer 

av interaktioner mellan patient och sjuksköterska och kom fram till att 

interaktionerna kunde indelas i två kategorier, “god omvårdnad” respektive “dålig 

omvårdnad”. God omvårdnad uppnåddes när sjuksköterskan kunde se och förstå 

patientens situation utifrån patientens perspektiv och identifiera patientens 

problem. Patienten ska alltid stå i centrum. Orlandos teori innehåller antaganden 

om att omvårdnad ska fokusera på patientens omedelbara upplevelser. Patientens 

behov av hjälp är unikt och därför måste sjuksköterskans handlingar vara 

anpassade utifrån den enskilda individens hjälpbehov. Orlando menar även att om 

det inte finns någon etablerad stödjande relation mellan patient och sjuksköterska 

så är det omöjligt att identifiera patientens behov och problem. Bristande relationer 

kan leda till att patientens tillstånd förvärras (Selanders, Schmieding & Hartweg, 

1995). Det här styrks även av McCance och McCormack (2013) som menar att 

delaktighet är en viktig grund i den personcentrerade vården. Bemötandet från 

sjuksköterskan ska baseras på att göra patienten delaktig och känna sig 

tillfredsställd, respekterad och bekräftad (a.a.). Selanders et al. (1995) menar att 

om sjuksköterskan inte tar hänsyn till den enskilda patienten och utför handlingar 
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utan kommunikation och i samråd med patienten, kommer det att få negativa 

effekter på vården. Tobiano, Marshall, Bucknall och Chaboyer (2016) belyser att 

interaktionen mellan patient och sjuksköterska är av stor vikt för att få patienten 

delaktig i sin vård, det handlar om att både ge kunskap till patienten men också att 

lyssna på vad patienten har för kunskap att dela.  I Sverige finns Patientlagen 

(PSL, SFS 2014:821), 5 §, som fastslår att vården så långt det är möjligt ska 

genomföras och planeras i samråd med patienten. Det ska vara en individuell 

bedömning för alla patienters olika förutsättningar.   

 

Problemformulering 
 
Idag finns det droger världen över som påverkar både individen och samhället 

negativt med dödsfall och stora kostnader. Stigmatiseringen som råder påverkar 

både patienter och deras anhöriga. Patienter med drog- och alkoholmissbruk som 

söker vård upplever att de möts av misstro och att de känner sig annorlunda 

behandlade. Det finns tydliga riktlinjer om hur en sjuksköterska ska bemöta 

patienter likvärdigt oavsett bakgrund. Människan ska respekteras och vård ska ges 

på lika villkor. Därför är det aktuellt att ta reda på sjuksköterskors upplevelser i 

omvårdnaden av patienter med drog- och alkoholmissbruk.  

 
 

SYFTE 
 
Syftet är att sammanställa forskning om sjuksköterskors inställning och 

upplevelser av att vårda patienter med drog- och alkoholmissbruk inom både 

somatisk och psykiatrisk vård.  

 
METOD 
 
Design 
 
Studien har genomförts som en litteraturöversikt. En litteraturöversikt innebär att 

tidigare forskning sammanställs utifrån vetenskapliga artiklar för att öka 

kunskapsläget inom ett omvårdnadsområde. Tidigare forskningsfynd analyseras 

och granskas kritiskt för att sedan sammanställa en översiktlig bild av valt område 

(Friberg, 2012).  
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Urval 
 
Medical Subject Headings (MESH) har använts för att få korrekta översatta 

sökord. Databaser som har använts för att hitta artiklar är PubMed och Cinahl. 

Sökorden som har använts i artikelsökningarna är: “Nurses”, “nurse”, “nursing”, 

“nursing care”, “experiences”, “experience”, “substande abuse”, “substance 

related disorders”, “alcohol abuse”, “drug users”, “addiction care”, 

“psychiatric ward”. För att begränsa sökningarna på Cinahl och PubMed så har 

“abstract available”,“academic journal” och “free full text” valts. Se Bilaga 1 för 

exakta sökningar.  

 

Boolesk teknik med sökorden “OR”, “AND” och “NOT” har använts i 

artikelsökningarna (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).  Den vanligaste 

sökoperatoren “AND” har använts för att koppla ihop två söktermer. “OR” har 

använts för att söka på begreppssynonymer som har gett träffar på antingen det ena 

eller det andra sökordet. Genom att använda ”NOT” har sökningen avgränsats 

genom att termer som inte har varit aktuella utesluts (Östlundh, 2012). Totalt lästes 

32 artiklar dock kunde enbart 16 av dessa svara på litteraturstudiens syfte samt höll 

medel eller hög kvalitet.  

 

Inklusionskriterier; Både kvalitativa och kvantitativa studier har använts i 

resultatet. Artiklar skulle finnas i fulltext online och vara relevanta för 

litteraturöversiktens syfte. Artiklarna skulle ha ett godkännande från en etisk 

kommitté eller att deltagarna själva har lämnat godkännande. Artiklarna skulle 

vara mellan åren 2002 - 2017. Kön, ålder och land varierade och alla inkluderades. 

Artiklarna skulle vara på engelska.  

Exklusionskriterier; Artiklar där sjuksköterskor inte var deltagare. Artiklar som 

var av låg kvalitet.  

 

Värdering av artiklarnas kvalitét 
 
Högskolan Dalarnas granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier har 

använts för att granska artiklarnas kvalitet och innehåll som utgår från William, 

Stoltz och Bahtsevani (2011) och Forsberg och Wengström (2008) 

granskningsprotokoll. I den kvalitativa granskningsmallen kunde en artikel få 
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totalt 25 poäng. I den kvantitativa granskningsmallen kunde en artikel få totalt 29 

poäng. Mallarna var uppbyggda med frågor som besvarades med antingen ”ja” 

eller ”nej” där ”ja” gav ett poäng och ”nej” gav 0 poäng. Alla valda artiklar i 

resultatet är av medel eller hög kvalitet. Gränsen för låg, medel och hög är < 60 % 

för låg, 60 – 79 % för medel och >80 % för hög kvalitet.  

 

Tillvägagångsätt  
 
Artikelsökningar har gjorts både individuellt och tillsammans. Artiklar som varit 

relevanta och av intresse sparades i en gemensam mapp på Google Drive som är 

ett hjälpmedel för att dela och samtidigt kunna skriva i ett och samma dokument 

från olika platser. Arbetet skrevs i Google Drive och lades sedan in i Word. 

Dagliga telefonsamtal och gemensamma diskussioner har förekommit fortlöpande 

genom hela arbetet. Loggbok över det dagliga upplägget har förts av båda 

uppsatsförfattarna. Båda uppsatsförfattarna har läst alla artiklar och diskuterat 

innehållets relevans. Artiklar som redovisats i resultatet valdes beroende på 

kvalitet där endast artiklar med medel eller hög kvalitet inkluderades. 

Granskningsmallarna från Högskolan Dalarna för kvalitativa och kvantitativa 

artiklar har använts som hjälpmedel i analysen, se Bilaga 3 och 4. Artiklarna har 

granskats både var för sig och tillsammans. Sammanställningen av resultatet från 

artiklarna har skett via telefon och tillsammans. En grundlig bearbetning har 

utförts för varje artikel separat. I och med bearbetningen av artiklarna har vissa 

artiklar inte besvarat vårt syfte och har därmed valts bort.  

 

Analys och tolkning av data  
 
Analys och tolkning av data sker genom att resultat och slutsatser från tidigare 

forskning sammanställs för att få en helhetsbild. Tidigare resultat och slutsaser 

summeras och likheter och skillnader identifieras av forskningen för att sedan 

sammanställas och tolkas till en ny helhetsbild inom valt område (Willman, Stoltz 

& Bahtsevani, 2011). Artiklarna analyserades enligt Fribergs analysmodell. 

Artiklarna lästes först igenom för att få en bild av vad de handlade om med fokus 

på artiklarnas resultat. Sedan lästes artiklarna åter igen för att kort sammanfatta 

varje artikels resultat som i sin tur gjorde att olika kategorier framkom där 

uppsatsförfattarna skrev ner de olika artiklarnas resultat under olika rubriker. En 
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del av artiklarna hade likheter i sina resultat vilket gjorde att de hamnade under 

samma kategori (Friberg, 2012).  

 

Etiska överväganden 
 
Den enda forskningen som kan accepteras är när respekt för människovärdet har 

utförts där information om deltagarnas identitet inte kränks eller avslöjas 

(Kjellström, 2012). Resultaten utifrån forskningen har inte förvrängts eller 

förfalskats och artiklarna har bearbetats objektivt. Inget plagiat förekommer och 

resultat av forskningen har inte undanhållits eller felaktigt redovisats. Artiklarna 

ska ha genomgått etisk granskning och ha ett godkännande från en etisk kommitté 

(Sandman & Kjellström, 2013). Alla källor refereras korrekt enligt Röda korsets 

APA-guide. MESH har använts för korrekt översättning av medicinska termer. 

 

RESULTAT   

Resultatet i den här litteraturöversikten är baserat på 16 vetenskapliga artiklar, se 

Bilaga 2. Av artiklarna har 12 kvalitativ ansats och fyra kvantitativ ansats. De 

länder där studierna har utförts är följande: Chile (n=1), Norge (n=1), Australien 

(n=4), England (n=4), Iran (n=1), Sverige (n=2), Skottland (n=1), Brasilien (n=1) 

och Israel (n=1). Resultatet redovisas i olika teman, se tabell 1.  

 

Tabell 1.  

Att vara osäker Att känna sig 

otillräcklig 

Att känna sig 

inkompetent i 

sin roll  

Att 

kommunicera 

med patienten 

Att vara ensam 

eller i team 

  Att kunna vara 

engagerad  

  

     

 

Att vara osäker 

I fyra studier visade det sig att sjuksköterskor såg patienter med drog - och 

alkoholmissbruk som störande, hopplösa, hotfulla och aggressiva. Patienterna 
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kunde även upplevas ha ett avvikande beteende som kunde resultera i att 

sjuksköterskor upplevde en osäkerhet i arbetet med patientgruppen (de Vargas & 

Luis, 2008; Lock et al., 2002; Maharaj et al., 2012; McCreaddie et al., 2010).  

 

I en studie av Maharaj, O´Brien, Gilles och Andrew (2012) framgick det att 

sjuksköterskor på tre psykiatriska avdelningar i Australien upplevde patienter med 

drogmissbruk som störande och aggressiva. Sjuksköterskorna upplevde drog- och 

alkoholmissbrukare som “de värsta” patienterna. Patienter med alkoholmissbruk 

upplevdes ha riskfyllda beteenden med risk för både suicid och våld. Dessutom 

fanns en uttalad risk att patienter kunde bli en fara för både sig själv och för andra 

patienter på avdelningarna. I en engelsk studie av Lock, Kaner, Lamont och Bond 

(2002) beskrevs det att sjuksköterskor inom primärvården upplevde patienter med 

alkoholmissbruk som hotfulla, något som ledde att arbetssituationen blev svår. de 

Vargas och Luis (2008) beskrev att sjuksköterskor som arbetade på vårdcentraler i 

Brasilien med alkoholfrågor upplevde alkoholmissbrukare som hopplösa fall där 

de förväntade sig att patienterna skulle få återfall och inte ta sig ur sitt beroende. 

Alkoholberoende ansågs vara en sjukdom, som krävde behandling och en vilja av 

patienten för att kunna bli frisk. Sjuksköterskorna upplevde även att synen på 

patienter påverkades av deras eget förhållningssätt till alkohol. I McCreaddie et al. 

(2010) studie erkände sjuksköterskorna som arbetade inom akutsjukvården att 

drogmissbrukare hade ett avvikande, abnormalt beteende som ledde till att 

sjuksköterskorna lätt kunde tappa tålamodet i vården. Ett abnormalt beteende 

beskrevs som att patienten ofta ignorerade sjuksköterskans råd och 

rekommendationer. 

Lock et al. (2002) beskrev en oro hos sjuksköterskor för olika socioekonomiska 

patientgrupper gällande alkoholkonsumtionen. Äldre män och kvinnor, studenter, 

unga personer, arbetslösa men även affärsmän som hade en missbruksproblematik 

var grupper som skapade extra stor oro hos sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna 

upplevde att de äldre patienterna inte hade någon nytta av behandling eller hjälp, 

då hälsan redan ansågs vara förlorad och att det var för sent att agera.  
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I en svensk studie av Lundahl, Olovsson, Rönngren och Norbergh (2013) 

intervjuades 15 sjuksköterskor om hur de upplevde omvårdnaden av patienter med 

drogmissbruk inom psykiatrin. Sjuksköterskorna var överens om att det var svårt 

att både planera och utföra omvårdnad till den här patientgruppen. I Lock et al. 

(2002) framgick det att sjuksköterskor ansåg arbetet som svårt, då drog- och 

alkoholmissbruk var ett laddat ämne att diskutera då upplevelser som skam kunde 

uppstå. En ytterligare svårighet i arbetet var att sjuksköterskor upplevde osäkerhet 

då de misstänkte att patienter ljög eller undanhöll trovärdig information angående 

sitt alkoholintag. Det i sin tur ledde till att sjuksköterskor gissade sig fram till de 

alkoholmängder som patienten konsumerade och drog egna slutsatser. 

Sjuksköterskorna antog att patienterna konsumerade högre mängder alkohol än 

vad patienterna angav och baserade sedan omvårdnaden utifrån sina egna 

antaganden (a.a.). 

Patienter med drogmissbruk beskrevs vara svårare att hantera än patienter utan 

drogmissbruk. Det berodde på att sjuksköterskor upplevde patienter med 

drogmissbruk som problematiska och att de störde avdelningens rutiner (Ben 

Natan, Beyil & Neta, 2007). Clancy, Oyefeso och Ghodse (2006) beskrev i sin 

engelska studie att sjuksköterskor som arbetade med beroendefrågor tyckte att 

vården av missbrukare krävde ett större engagemang för att lära sig att relatera till 

sina patienter. I Ortega och Ventura (2013) beskrev sjuksköterskor att de kände sig 

psykiskt oförberedda inom vården av drogmissbrukare. Patienterna kunde i 

abstinensfasen bli okontrollerbara och gå till attack, något som skapade osäkerhet 

hos sjuksköterskorna.  

Att känna sig otillräcklig 

Enligt fem studier framgick det att patienter med drogmissbruk beskrevs vara 

komplexa, svårhanterliga och oönskade på avdelningarna. Det beskrevs vara svårt 

i både planeringen och genomförandet av omvårdnaden och de mest negativa 

inställningarna fanns inom den somatiska vården. Det visade sig även finnas en 

brist på förståelse och empati för patienter med drog- och alkoholmissbruk (Ben 

Natan et al., 2007; Björkman et al., 2008; Lundahl et al., 2013; Monks et al., 2012; 

Ortega & Ventura, 2013). 
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I Lundahl et al. (2013) upplevde alla sjuksköterskor ångest och oro gällande 

administreringen av höga doser bensodiazepiner i patienternas medicinska 

behandling. Det berodde på att sjuksköterskorna inte upplevde att patienternas 

symtom förbättrades med de höga doserna som överskred rekommenderad 

dosering. Frustration blev en konsekvens då sjuksköterskorna upplevde den 

medicinska behandlingen som misslyckad och med många biverkningar (a.a.). 

Ångest beskrevs även i en engelsk studie av Monks, Topping och Newell (2012) 

där sjuksköterskorna på en medicinsk avdelning upplevde att patienterna var 

oförutsägbara. Misstro till patienterna var vanligt förekommande och berodde på 

att de saknade förståelse för patientgruppen vilket skapade ett ignorant beteende 

samt att patientgruppen prioriterades mindre. Sjuksköterskorna upplevde att det 

var svårt att bygga en relation med patienter med drogmissbruk. Känsla av 

likgiltighet och utmattning förekom när patienter var inlagda på avdelningen (a.a.). 

I Lundahl et al. (2013) berättade även sjuksköterskor att de kände sig utmattade 

även när en patient var utskriven från avdelningen, då tankar och funderingar kring 

patientens framtid levde kvar (a.a.). Stress och ångest var även upplevelser som 

framkom i Ortega och Venturas (2013) studie, där sjuksköterskor menade att de 

saknade kompetens i vården av drogmissbrukare. 

Ben Natan, Beyil och Neta (2007) belyser även i sin studie från Israel att 

sjuksköterskor på en medicinsk avdelning hade negativa, pessimistiska, stereotypa 

inställningar till patienter med drogmissbruk. Patienterna ansågs vara farliga samt 

ha svaga karaktärer. Termer som “knarkare” och media som visar samband mellan 

droger och kriminalitet förstärker de negativa känslorna till den här patientgruppen 

(a.a.). 

Björkman, Angelman och Jönsson (2008) utförde en studie i Sverige på både 

somatiska och psykiatriska avdelningar. Det framgick att de mest negativa 

inställningarna bland sjuksköterskor fanns inom den somatiska vården gentemot 

drog- och alkoholrelaterade problem.   

Ortega och Ventura (2013) utförde en studie i Chile, där sjuksköterskor 

intervjuades på ett sjukhus där de fick beskriva sina upplevelser av att vårda 

patienter med drogmissbruk. Sjuksköterskorna på den medicinska avdelningen 
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beskrev att de upplevde patienterna som svåra att hantera samt att de var oönskade 

på avdelningen. De kände att patienterna var komplexa, med deras fysiska, 

psykiska och andliga behov. De var svårhanterliga då sjuksköterskorna upplevde 

att de inte ansträngde sig tillräckligt för att bli friska från sitt drogmissbruk (a.a.). 

Att känna sig inkompetent i sin roll  

I fyra av studierna framgick det att sjuksköterskor uttryckte att de hade för lite 

kunskap om alkohol och droger. Även en låg kompetensnivå och känsla av 

otillfredsställelse i sitt yrke resulterade i lägre prioriteringar av patientgruppen 

(Ford et al., 2008; Lock et al., 2002; Lundahl et al., 2013; Monks et al., 2012).  

 

I en studie av Monks et al. (2012) framgick det att sjuksköterskor upplevde att de 

saknade kompetens och kunskap i omvårdnaden av patienter med drogmissbruk. 

Drogrelaterade komplikationer som var specifikt kopplade till droganvändning 

såsom abstinenssymtom upplevdes vara svårare att hantera och förstå än de fysiska 

komplikationerna såsom exempelvis sepsis och djup ventrombos. 

Sjuksköterskorna menade att den bristande omvårdnaden kunde bero på 

otillräcklig utbildning. Det framgick dock att det fanns en vilja att utveckla 

kunskapsläget men att ingen ville ta något personligt ansvar för att nå den här 

kunskapen (a.a.). Det här beskrevs även som ett hinder i Lundahl et al. (2013) där 

sjuksköterskorna upplevde att de fick lära sig på egen hand, både i mötet med 

patienter och i samarbetet med sina kollegor; “learn by doing, we have educated 

ourselves about this through dialogue with patients and try out and it is only now 

at the end that we have become skilled. But when a few people leave it eliminates 

that knowledge” (a.a., s. 2595).  

Sjuksköterskor upplevde att de hade en låg kompetensnivå och att de inte kände 

sig tillfredsställda i sin yrkesroll. Otillräckliga kunskaper resulterade i att arbetet 

med drog- och alkoholfrågor inte prioriterades tillräckligt högt (Ford, Bammer och 

Becker, 2008; Lock et al., 2002). I en australiensk studie av Kennedy et al. (2013) 

undersöktes betydelsen av utbildning om alkoholmissbruk till sjuksköterskor på en 

vårdcentral. Det framkom olika åsikter angående utbildningens värde då en del 

sjuksköterskor upplevde att utbildningen kunde resultera i att de nuvarande 

kunskaperna kunde förnyas och förbättras. Minoriteten av sjuksköterskorna tyckte 
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att de redan hade goda kunskaper och att utbildning inte var väsentligt. Alla 

sjuksköterskor var dock överens om att utbildning ledde till högre självförtroende i 

sin yrkesroll (a.a.). 

Att kunna vara engagerad 

Grafham, Matheson och Bong (2004) fann att kunskapsbrist var något som kunde 

locka sjuksköterskor till att arbeta med drog – och alkoholmissbruk. En vilja att 

utveckla sina kunskaper, ett intressant arbete samt en utmaning i karriären 

beskrevs vara faktorer till att sjuksköterskor sökte sig till att arbeta inom 

missbruksvården. Thorkildsen, Eriksson och Råholm (2014) skriver i sin norska 

studie att sjuksköterskor som arbetade inom beroendevården uttryckte en vilja att 

förändra den stigmatiserade bilden av drogmissbrukare som finns både inom 

sjukvården och i samhället. Sjuksköterskorna hade en stark motivation till att 

hjälpa patienter ur sitt drogmissbruk. Ett genuint intresse och engagemang för 

patienten var viktiga drivkrafter. Att reflektera med sig själv och sina kollegor var 

viktigt då patienternas tuffa bakgrund kunde vara känslomässigt överväldigande 

(a.a.). 

Thorkildsen, Eriksson och Råholm (2015) utforskade om kärlek kunde vara en 

grundsten i omvårdnaden av patienter med drogmissbruk. Hängivenhet och 

villkorslös kärlek var något som kunde få patienten att öppna sig och tillåta sig 

själv att få hjälp av sjuksköterskor i omvårdnaden. Det fanns en tro hos 

sjuksköterskorna om att patienterna hade vuxit upp utan kärlek i sin närhet och 

omgivning, något som fick sjuksköterskor att vilja ge den kärleken som patienten 

troligtvis inte hade fått uppleva tidigare. 

 
Att kommunicera med patienten  

I tre av studierna framgick det att sjuksköterskor var överens om att relationen till 

patienten skulle bygga på omtanke, respekt, tydlighet och ärlighet. En god relation 

uppnås genom att se patienten utifrån individuella behov (Lundahl et al., 2013; 

Maharaj et al., 2012; Price & Wibberly, 2011).  

I Maharaj et al. (2012) beskrev sjuksköterskorna att relationen till patienten skulle 

bygga på omtanke, respekt och omvårdnad. Att vara uppmärksam och lyhörd till 
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patienten var grundstenar i vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient. 

Lundahl et al. (2013) beskriver även betydelsen av att sjuksköterskan är tydlig och 

ärlig i relationen. Det innebär att sjuksköterskan förklarar för patienten om vilka 

behandlingar som ges och varför (a.a.). Om sjuksköterskan agerar utan att skapa en 

vårdrelation till patienten skapas ytterligare problematik. Problematik som kan 

uppstå är att maktbalansen rubbas mellan sjuksköterska och patient. Om 

sjuksköterskan intar en maktposition över patienten så beskrivs det att patienten 

kommer att känna sig maktlös och försöka återvinna maktbalansen. Det kan visa 

sig genom ett aggressivt och hotfullt beteende från patienten (Maharaj et al., 

2012).  

Kommunikationen beskrivs som en viktig faktor för att uppnå en god relation 

mellan sjuksköterska och patient. Price och Wibberly (2011) kom fram till att en 

öppen och ärlig kommunikation var avgörande samt att inte ha en dömande attityd 

i samband med bland annat drogtester och genomsökning av patientsalar. Med god 

kommunikation uppnåddes compliance från patienten. (a.a.). Att vara lugn och ha 

bestämd ton har fått sjuksköterskor att uppleva patienterna som mer trygga på 

avdelningen (Lundahl et al., 2013).  

 
Att vara ensam eller i team 

Enligt Maddineshat, Rosenstein, Akaberi och Tabatabaeichehr (2016) ansåg 

sjuksköterskor att relationen mellan vårdteamet var av stor betydelse för en 

framgångsrik omvårdnad. Utan en fungerande samverkan i vårdteamet så 

upplevdes stress, mindre arbetstillfredsställelse samt att patientsäkerheten hotades. 

För en god kvalitet av vården krävdes ett gott samarbete mellan de olika 

professionerna (a.a). I Maharaj et al. (2012) studie på en psykiatrisk avdelning 

framgick det att sjuksköterskor upplevde en frustration i samarbetet mellan olika 

instanser. Samarbetet mellan sjukhus, samhället och alkohol- och missbruksvården 

upplevdes vara bristfällig, då samma patienter upprepade gånger återkom till 

avdelningen. Sjuksköterskor upplevde frustration för att patienter återkom innan 

de hade hunnit få eller slutföra en behandling inom missbruksvården (a.a.). 

Lundahl et al. (2013) beskriver även i sin studie som har utförts i Sverige att 

sjuksköterskor upplevde bristfälligt samarbete mellan instanser. Långa väntetider 

för behandlingar kunde resultera i återfall för patienten (a.a.).  
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Samverkan mellan sjuksköterska och läkare upplevdes som bristande av 

sjuksköterskor. Läkare kunde i vissa fall upplevas som osäkra och att de inte var 

stöttande i arbetet. Sjuksköterskorna menade att det var av stor betydelse att 

samtala med sina kollegor dagligen om de olika situationerna som kunde uppstå i 

yrket. Sjuksköterskor kunde känna sig ensamma när bristande relationer uppstod. 

Sjuksköterskorna menade också att det var för få män som arbetade på 

avdelningarna. Manliga kollegor upplevdes få mer respekt från patienterna än de 

kvinnliga sjuksköterskorna (Lundahl et al., 2013; Ortega & Ventura, 2013). En 

studie som delvis motsäger Lundahl et al. (2013) och Ortega Ventura (2013) är 

Grafham et al. (2004) som i sin studie kom fram till positiva upplevelser av 

samverkan mellan de olika professionerna. En del av sjuksköterskorna upplevde 

relationen till läkaren i vården av missbrukare som stark och stöttande. De 

bekräftar i intervjuerna att de fick ta stort ansvar men att läkaren alltid fanns för 

diskussion och stöd (a.a.).  

Grafham et al. (2004) beskrev betydelsen av att samverka med patienterna, då de 

var viktiga verktyg i vården. Det var viktigt att beakta patientens egen vilja i 

omvårdnaden, då patienter kunde komma med egna idéer på behandlingar. 

Nyckeln till att lyckas med missbruksbehandling var att låta patienten ta ansvar 

över sin vård (a.a).  

DISKUSSION 
 
Sammanfattning av huvudresultat 
 
Syftet med litteraturstudien var att sammanställa forskning om sjuksköterskors 

inställning och upplevelser av att vårda patienter med drog- och alkoholmissbruk 

inom både somatisk och psykiatrisk vård. Fem kategorier som framkom i resultatet 

var: 

 

Att vara osäker: En del av sjuksköterskorna hade en negativ och stigmatiserad syn 

på patienter med drog- och alkoholmissbruk. Synen på patienterna var något som 

varierade beroende på sjuksköterskans egna värderingar och erfarenheter.  
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Att känna sig otillräcklig: Sjuksköterskor upplevde ångest, misstro och utmattning 

i omvårdnaden av patientgruppen till följd av saknad förståelse och brist på 

kompetens. 

Att känna sig inkompetent i sin roll: Sjuksköterskor upplevde att de saknade 

kompetens och kunskap i omvårdnaden av patienter med drog- och 

alkoholmissbruk men det fanns en uttalad vilja att förbättra kunskapsläget. Att visa 

kärlek och att sjuksköterskan hade en tro om att patienten kunde bli frisk beskrevs 

även som viktiga faktorer för att nå patienten. 

Att kommunicera med patienten: En öppen och ärlig relation var viktigt för en god 

omvårdnad både mellan patient och sjuksköterska samt med andra professioner.  

Att vara ensam eller i team: Samarbetet mellan de olika professionerna och med 

patienter beskrevs vara viktigt för att uppnå en god omvårdnad.  

 
 
Resultatdiskussion 
 

Att vara osäker 
 
Omvårdnadsteoretikern Ida Jean Orlando menar att omvårdnaden kommer att få 

negativa konsekvenser om sjuksköterskan inte har en förståelse för patientens 

omedelbara situation. Om sjuksköterskan är osäker i mötet med patienten så kan 

inte god omvårdnad uppnås (Selanders et a., 1995). Det framgår att patienter med 

drog- och alkoholmissbruk är en stigmatiserad patientgrupp, både inom vården och 

i samhället (Abdullah & Brown, 2011). De negativa inställningarna som råder är 

något som kan förstärkas genom media då samband mellan kriminalitet och droger 

visas (Ben Natan et al., 2007). Även Crisp et al. (2005) menar att media lägger 

mycket fokus på att framhäva negativiteter relaterat till olika psykiska 

ohälsotillstånd, som kan bidra till fördomar. Det kan få befolkningen att skapa en 

gemensam bild av att alla med psykiska ohälsotillstånd är på ett visst sätt. Plaza et 

al. (2007) hävdar att en dömande attityd från sjuksköterskor kan leda till att 

patienten inte kommer att vilja samverka eller kommunicera med sjuksköterskan 

(a.a.). Enligt Orlando kan god omvårdnad endast uppnås om patienten blir sedd 

och förstådd utifrån sin egen situation (Selanders et al., 1995). Liksom Plaza et al. 
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(2007) menar att det är via kommunikation som sjuksköterskan leds in i en 

förståelse av patientens situation, för att sedan kunna bidra till hälsa och 

välmående.  

Att känna sig otillräcklig 
	 
Både Lundahl et al. (2013), Monks el al. (2012) samt Ortega och Ventura (2013) 

beskriver att patientgruppen har en lägre prioriteringsgrad än vad andra 

patientgrupper har. Det kan vara en följd av känslor som ångest, stress, frustration, 

utmattning och saknad förståelse. För att återkoppla ovanstående till Orlandos teori 

så skulle en bristande relation kunna förklaras som förödande, då en konsekvens 

kan bli att patientens tillstånd förvärras. Om patienten bortprioriteras så motstrider 

detta både Orlandos och McCance och McCormacks teori om den 

personcentrerade vården. Patienten ska vara i centrum och känna sig delaktig 

genom hela omvårdnaden (McCane & McCormack, 2013; Selanders et al., 1995).  

I Lundahl et al. (2013) fick sjuksköterskorna reflektera över hur de förberedde sig 

själva i oförutsägbara situationer som kunde innebära aggressiva beteenden. 

Patienterna kunde gå från att vara aggressiva och hotfulla till att bli rädda och 

hjälplösa. Det upplevdes vara svårt att vara beredd på olika situationer som kunde 

uppstå. Trots erfarenhet så kunde sjuksköterskorna känna sig otillräckliga i de 

oförutsägbara situationerna. Sjuksköterskor beskrev att de alltid fick vara på sin 

vakt men att det samtidigt var viktigt att inte tappa motivationen och att bevara 

hoppet om att vården kunde lyckas (a.a.). Aggressiva och hotfulla beteenden var 

något som sjuksköterskorna inte fick ta personligt då det kunde påverka deras 

effektivitet i arbetet och omvårdnaden gentemot patienterna (Maharaj et al., 2012). 

 
Att känna sig inkompetent i sin roll 
 
Monks et al. (2012) menar att mer utbildning kan bidra till att störande beteende, 

konflikter och aggressivitet kan reduceras samt resultera i en mer effektiv och 

jämlik vård till patienter med drogmissbruk. Crisp et al. (2005) beskriver även att 

utbildning kan resultera i minskad stigmatisering (a.a.). Den stigmatiserade bilden 

är även något som skapar missnöje hos patienterna som känner sig misstrodda och 

bortprioriterade. Patienter har även noterat skillnader i sjuksköterskors 
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utbildningsgrad då de specialiserade sjuksköterskorna har uppfattats som mer 

rättvisa i omvårdnaden (McLaughlin et al., 2000; St. Marie 2014). 

Thorkildsen et al. (2015) menade att en villkorslös kärlek i omvårdnaden var en 

faktor till att få patienten att öppna sig och ta emot hjälp. Den villkorslösa kärleken 

beskrevs som en tro på patientens inre styrka. Sjuksköterskan bör tro på 

förändringen att patienten kan bli fri från droger och att en högre livskvalitet kan 

uppnås. Det här styrks även av Alvsvåg (2012) som beskriver att omvårdnad kan 

innebära att hjälpa en människa till en förändring. Thorkildsen et al. (2013) 

beskriver att kärlek kan leda människan från lidande och destruktivt beteende, till 

styrka och hopp. Kärlek och lidande beskrivs vara nära sammankopplade. Kärlek 

är en helande kraft och att hjälpa människan att förstå vad kärlek är samt att finna 

den inom sig själv, kan få lidandet att upphöra. Socialstyrelsen (2009) beskriver att 

empowerment handlar om att stärka patienters självuppfattning och även det som 

Thorkildsen et al. (2015) beskriver, att finna en inre styrka över sin 

situation.  Socialstyrelsen (2009) påvisar ett samband mellan stigmatisering och 

empowerment, där negativa attityder leder till att empowerment inte kan uppnås i 

samma utsträckning (a.a.). Det som anses vara positivt utifrån uppsatsförfattarnas 

reflektioner var att det framgick i resultatet att det fanns en vilja att förbättra 

vården och förändra den stigmatiserade bilden (Grafham et al., 2004; Thorkildsen 

el al., 2014). 

Att kommunicera med patienten 
 
Det finns grundkomponenter i den personcentrerade vården som innebär att vården 

ska sträva efter att se patienten utifrån de individuella behoven med respekt för 

patientens upplevda behov (Selanders et al., 1995; Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). Personcentrerad vård har visat sig vara framgångsrikt i omvårdnaden då 

kvaliteten på vården har visat sig förbättras och leder till mer positiva 

patientupplevelser. I den personcentrerade vården bör patienten bli sedd som en 

aktiv deltagare i sin vård som kräver kommunikation mellan sjuksköterska och 

patient (Olsson, Jakobsson Ung, Swedberg & Ekman, 2013). I tre studier var även 

sjuksköterskorna överens om att relationen mellan patient och sjuksköterska skulle 

bygga på ärlighet, kommunikation och omtanke (Maharaj et al., 2012; Lundahl et 

al., 2013; Price & Wibberly, 2012). Uppsatsförfattarnas reflektion av det här är att 
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det personcentrerade arbetet ändå verkar bristfälligt trots att sjuksköterskorna var 

eniga om att kommunikation var viktigt. Det här styrks av patientupplevelser från 

St Marie (2014) där patienter uttryckte att de möttes av misstro från 

sjuksköterskor. I McLaughlin et al. (2000) och Deerling et al. (2012) framgick det 

att patienter var mer tillfredsställda av sin vård då sjuksköterskor var hjälpsamma 

och stöttande.  

Att vara ensam eller i team 
 
Samverkan i vårdteamet beskrevs som viktigt för att uppnå en god kvalitet i 

omvårdnaden. Det rådde olika åsikter om hur samverkan uppnåddes. 

Sjuksköterskor beskrev även en saknad av manliga kollegor på avdelningarna då 

de upplevde att män fick mer respekt av patienterna. Det var också viktigt med 

samverkan mellan sjuksköterska och patient, att respektera och lyssna på 

patientens egen vilja (Grafham et al., 2004; Lundahl et al., 2013; Maddineshat et 

al., 2016; Maharaj et al., 2012; Ortega & Ventura, 2013). Samverkan i vårdteamet 

är mycket nödvändigt för att tillgodose patienters komplexa behov. Det handlar 

om att både kunna ge och ta emot hjälp från de andra professionerna och sina 

kollegor (Berlin, 2013).  

 
Metoddiskussion 
 
I början av arbetet var planen att artiklarna skulle vara mellan 2007-2017. Under 

arbetets gång och i och med artikelsökningarna hittades äldre artiklar som var 

användbara. Därför valdes ett högre årsspann (2002-2017) för att kunna få så 

mycket underlag som möjligt och för att kunna besvara litteraturstudiens syfte. 

Från början ville uppsatsförfattarna endast ha artiklar med kvalitativ ansats i 

litteraturstudie för att de lättare kan spegla direkta upplevelser genom intervjuer 

och observationer. Under sökningarna visade det sig att det fanns för få kvalitativa 

artiklar, därmed valdes även fyra kvantitativa artiklar.  

Begränsningen i sökningen att artiklarna skulle finnas i fulltext online kan ha 

inneburit att författarna har gått miste om värdefull information. Deltagarna i 

studierna har främst varit kvinnor. Om fler män hade deltagit så hade resultatet 

kanske sett annorlunda ut. En fråga som uppsatsförfattarna har ställt sig är om det 
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eventuellt finns beteendemässiga skillnader mellan kvinnliga och manliga 

sjuksköterskor. Cinahl och Pubmed användes som databaser då uppsatsförfattarna 

behärskade dessa bäst samt upplevde att dessa kunde ge mer artiklar eftersom att 

de är inriktade på omvårdnad. Högskolan Dalarnas granskningsmallar användes 

för att ta reda på artiklarnas kvalitet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Alla 

artiklarna som valdes bedömdes vara av antingen medel eller hög kvalitet, något 

som uppsatsförfattarna upplever positivt och ökar trovärdigheten för resultatet. 

Artiklar med låg kvalitet valdes bort för att öka litteraturstudiens tillförlitlighet. 

Resultatet bygger på artiklar från flera olika länder, vilket gjorde att ett 

internationellt perspektiv kunde belysas. Det som var intressant med ett 

internationellt perspektiv var att upplevelser inte skiljde sig särskilt mycket mellan 

länder. Av 16 artiklar var tre från Skandinavien, två från Sverige och en från 

Norge. Ur ett statistiskt perspektiv så kan inte 16 artiklar visa hur det ser ut världen 

över vilket gör att det inte går att generalisera resultatet. Eftersom att endast två 

artiklar var från Sverige så kan dessa inte påvisa hur det faktiskt ser ut i hela 

Sverige. Därmed blir inte resultatet helt tillförlitligt.  

En styrka med arbetet är att uppsatsförfattarna har haft ett samarbete som har löpt 

under hela arbetets gång. Artiklar har granskats och sammanfattats både var för sig 

men även tillsammans för att inget plagiat, förvrängning eller feltolkning av 

information skulle förekomma i den mån det har gått. Eftersom att artiklarna har 

lästs på engelska som inte är någon av författarnas modersmål så kan det finnas en 

risk att data har missförståtts eller tolkats fel.  

 

Etikdiskussion 

Artiklarna som har inkluderats i litteraturöversikten har varit etiskt godkända. 

Deltagarna har frivilligt deltagit i studierna och forskarna har säkerställt full 

anonymitet. Enligt sjuksköterskans etiska kod ska sjuksköterskan arbeta för en 

jämlik och rättvis vård för alla patienter. Viktiga uppgifter i sjuksköterskans arbete 

är att lindra lidande och främja hälsan. Medkänsla och att visa respekt är även 

egenskaper som sjuksköterskan bör visa i arbetet med patienter (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Huruvida arbetet med patienter blir jämlik eller 

rättvis kan enligt reflektion vara något som påverkas av sjuksköterskans egna 

känslor och värderingar. Det kan bero på att alla sjuksköterskor kommer från olika 
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bakgrunder, talar olika språk, har skilda trosuppfattningar eller religion. I skriven 

text som finns i lagar och föreskrifter ges utrymme för egen tolkning. Det kan leda 

till att sjuksköterskor uppfattar riktlinjer på olika sätt vilket i sin tur kan innebära 

att medkänsla och respekt i omvårdnaden kan se olika ut mellan olika 

sjuksköterskor och avdelningar. Enligt uppsatsförfattarna är lagar något som inte 

ska ge utrymme för att på egen hand göra en tolkning om huruvida respekten ges. 

Om en lag tolkas utifrån olika värderingar så kommer vården att ske på olika 

villkor. En annan reflektion är att medkänsla och respekt från en sjuksköterska kan 

se olika ut från fall till fall då den kan påverkas av patientens bemötande. När det 

kommer till människor så är känslor på något sätt inblandat till skillnad från 

skriven text. Det gör att kontakten med patienten kan påverka sjuksköterskans 

förhållningssätt i omvårdnaden. Om en sjuksköterska upplever en patient som 

farlig, aggressiv och hotfull som beskrevs i studien av Maharaj (2012) så kan det 

eventuellt leda till att sjuksköterskans medkänsla och respekt för patienten 

försämras.  I litteraturöversiktens resultat framgår det att det finns ett glapp mellan 

vad som är etiskt korrekt och hur det ser ut i praktiken.  

 

Klinisk betydelse för samhället 

Den här litteraturstudien kan bidra till att ämnet uppmärksammas och att det 

uppmuntrar till att en diskussion påbörjas kring hur det ser ut i praktiken. Det kan 

leda till att sjuksköterskor reflekterar över hur deras individuella 

omvårdnadsarbete, attityder och förhållningssätt ser ut. Om sjuksköterskor blir mer 

medvetna och påminda om de riktlinjer som finns så kan diskussionen leda till att 

de skriftliga reglerna och lagarna tydliggörs så att det kan bli mindre påverkan 

utifrån mänskliga faktorer som känslor och värderingar. På så sätt kan de egna 

tolkningarna av lagar och föreskrifter möjligtvis undvikas i större utsträckning. 

Idag har vi lagstiftning som styrker att alla människor ska få lika vård på samma 

villkor med respekt. Sjuksköterskor uttrycker även en vilja av att förbättra sina 

kunskaper samt få mer utbildning, därmed är det aktuellt att vidare forska inom 

ämnet för att se om eventuella förändringar kan uppnås i framtiden.  

 



 

23 
 

Slutsats 

Utifrån denna litteraturstudie kan slutsatsen dras att sjuksköterskor kan uppleva 

brister i omvårdnaden av patienter med drog- och alkoholmissbruk. Bristerna visar 

sig genom osäkerhet, otillräcklighet, känsla av inkompetens, i kommunikationen 

med patienten och samverkan i teamet. Utbildning, kunskap, samverkan och 

engagemang visar sig vara viktiga faktorer som kan påverka kvaliteten på 

omvårdnaden av den här patientgruppen. Det innebär således att det finns 

ytterligare behov av att utveckla både kunskapsläget och rutinerna när det kommer 

till denna typ av vård. 
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Bilaga 1 Söktabell 
 
 

Databas Sökord Antal träffar  
n= 2317 

Antal 
lästa 
abstrakt 
n= 144 

Antal lästa 
artiklar 
n= 32 

Antal utvalda 
artiklar till 
resultat, n=16 

CINAHL Drug users AND 
Nursing care 

7869 
222 

0 
15 

0 
4 

0 
4 
 

CINAHL Substance abuse AND 
Nurses AND 
Experiences 

17768 
1147 
192 

0 
0 
9 

0 
0 
5 

0 
0 
3 

CINAHL Substance related disorders 
AND 
Substance abuse AND 
Nurses 

221 
 
98 
7 

0 
 
0 
1 

0 
 
0 
0 

0 
 
0 
0 
 
 

CINAHL Substance abuse AND 
Patient AND  
Nursing care  

23277 
7502 
310 

0 
0 
2 

0 
0 
1 

0 
0 
0 
 

CINAHL Substance abuse AND  
Psychiatric ward AND  
Nursing 

16608 
42 
7 

0 
0 
2 

0 
0 
1 

0 
0 
0 

CINAHL Substance abuse AND  
Patient AND 
Nursing  

17768 
5155 
417 

0 
0 
15 

0 
0 
2 

0 
0 
1 

CINAHL  
 

Alcohol abuse AND 
Nursing AND  
Experiences 

8568 
673 
94 

0 
0 
8 

0 
0 
2 

0 
0 
1 

CINAHL 
 

Alcohol abuse AND  
Nurses AND  
Attitudes  

8569 
622 
148 

0 
0 
10 

0 
0 
3 

0 
0 
1 

CINAHL 
 

Addiction AND 
Nurse AND  
Experience 

4683 
518 
102 

0 
0 
20 

0 
0 
4 

0 
0 
1 

CINHAL  Addiction care AND 
Nurses AND 
Experiences  

1415 
273 
53 

0 
0 
20 

0 
0 
2 

0 
0 
1 

PubMed Nursing care AND 
Experiences AND 
Drug users 

51080 
2568 
9 

0 
0 
9 

0 
0 
1 

0 
0 
0 

PubMed Nursing care AND 
Substance related disorders 
AND 
Experiences 

51080 
 
622 
35 

0 
 
0 
4 

0 
 
0 
0 

0 
 
0 
0 

PubMed Substance related disorders 
AND 
Nursing AND 
Experiences 

 
32633 
645 
41 

 
0 
0 
8 

 
0 
0 
1 

 
0 
0 
1 

PubMed Substance related disorders 
OR 
Substance abuse AND 
nursing 

 
29503 
33100 
649 

 
0 
0 
10 

 
0 
0 
1 

 
0 
0 
1 

PubMed Nursing AND 
Substance abuse NOT 
Student NOT 
Children AND 
Experiences  

44604 
645 
565 
474 
26 

0 
0 
0 
0 
6 

0 
0 
0 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
1 

PubMed 
 
 

Nurse AND 
Drug users AND  
Experiences  

20810 
93 
5 

0 
0 
5 

0 
0 
2 

0 
0 
1 



 

 
 

 

Bilaga 2, Resultattabell 
Sammanställning av artiklar som ligger till grund i resultatet 
 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Björkman, T., 
Angelman, T. & 
Jönsson, M.  
 
2008 
 
Sverige. 
 

Attitudes towards 
people with mental 
illness: a cross-
sectional 
study among nursing 
staff in psychiatric 
and somatic care 

Att undersöka attityder 
gentemot patienter med 
psykisk ohälsa på 
somatiska och psykiatriska 
avd. Ta reda på om 
attityderna skiljer sig 
gentemot personalens kön, 
ålder, livsstil, relation till 
psykisk ohälsa, yrkestitel 
och typ av arbetsplats. 

Kvantitativ.  
Enkäter med 
självrankning, 
gällande 
attityder till 
olika psykiska 
ohälsotillstånd 
  

65 sjuksköterskor 
 
55 undersköterskor 

De mest negativa attityderna till 
patienter med drogmissbruk fanns 
hos sjuksköterskor på somatiska 
avdelningar.  

Medel,  
72,4  % 
 

Ben Natan, M., 
Beyil, V. & Neta, O.  
 
2009 
 
Israel  
 

Nurses’ perception of 
the quality of care 
they provide to 
hospitalized drug 
addicts: Testing the 
Theory of Reasoned 
Action 

Att undersöka 
sjuksköterskors attityder 
och subjektiva normer 
gentemot att ge omvårdad 
till missbrukande patienter. 

Kvantitativ, 
enkäter 

135 sjuksköterskor  Negativa attityder gentemot 
patienterna. Patienterna ansågs 
vara störande, ha personlighetsfel 
samt vara av svaga karaktärer. 
Både samhället och vårdpersonal 
hade en negativ bild av patienter 
med drogmissbruk. 

Medel,  
66 % 

 
 
 
 
  



 

 
 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Clancy, C., Oyefeso, 
A., & Ghodse, H.  
 
2008 
 
England. 

Role development 
and career stages in 
addiction nursing: an 
exploratory study 

Att beskriva 
sjuksköterskans roll inom 
missbruksvården. 
Överväga personliga 
egenskaper, faktorer i 
rekrytering, identifiera 
rollens steg och 
kännetecken.   

 Kvalitativ, 
fokusgrupper 

26 sjuksköterskor Sjuksköterskorna var överens om 
att inte vara dömande gentemot 
patienterna. Det var av vikt att 
vara hård men rättvis i 
omvårdnaden av patienterna.  

Hög,  
84 % 

de Vargas, D., & 
Luis, M.  
 
2008 
 
Brasilien  

Alcohol, alcoholism 
and alcohol addicts: 
conceptions and 
attitudes from nurses 
from district basic 
health centers 
 

Studiens syfte var att ta 
reda på attityder och 
begrepp från 
sjuksköterskor på sjukhus 
gentemot alkohol, 
alkoholism och 
alkoholberoende.  

Kvalitativ, 
intervjuer  

10 sjuksköterskor Sjuksköterskor som inte 
konsumerade alkohol hade en mer 
negativ attityd till 
alkoholmissbrukare. 
Alkoholmissbruk ansågs vara en 
sjukdom som kräver behandling 
och patienten måste själv vilja bli 
frisk.   

Hög,  
82 % 

Ford, R., Bammer, 
G., & Becker, N. 
 
2008 
 
Australien  

The determinants of 
nurses’ therapeutic 
attitude to patients 
who use illicit drugs 
and implications for 
workforce 
development 

Att utforska faktorer som 
påverkar sjuksköterskors 
terapeutiska 
förhållningssätt gentemot 
patienter som använder 
droger och för att utveckla 
arbetet inom området. 

Kvantitativ, 
Enkäter via 
mail 

3816 skickades ut till 
sjuksköterskor och 
1608 sjuksköterskor 
svarande  

Sjuksköterskor upplevde att det 
inte kunde fylla sin roll som 
sjuksköterskor och att de inte 
kunde leva upp till de skyldigheter 
de hade gentemot sina patienter.  

Hög,  
89,6 % 

 
 
 
 



 

 
 

 
Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Grafham, E., 
Matheson, C., & 
Bond, C.  
 
2004 
  
Skottland 

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

Att undersöka 
sjuksköterskor som var 
specialiserade inom 
missbruk med fokus på 
deras motivation, 
interaktionen med annan 
vårdpersonal samt deras 
roll i kliniskt 
beslutsfattande. 

Kvalitativ, 
intervjuer  

17 sjuksköterskor Sjuksköterskor upplevde att de 
inte hade tillräckligt med kunskap. 
Sjuksköterskorna ansåg att det var 
viktigt att patienterna tog ansvar 
för sin egen vård.  

Hög,  
80 % 

Kennedy, A. J., 
Mellor, D., McCabe, 
M. P., Ricciardelli, L. 
A., Brumby, S. A., 
Head, A., & Mercer-
Grant, C.  
 
2013 
  
Australien  
 

Training and 
Experience of Nurses 
in Responding to 
Alcohol Misuse in 
Rural Communities 

Att ta reda på 
sjuksköterskors 
upplevelser av att delta i 
alkoholinterventioner.  

Kvalitativ, 
intervjuer  

15 sjuksköterskor Alkoholutbildningen uppskattades 
av alla sjuksköterskor dock 
upplevde några att de redan besatt 
kunskapen som förmedlades.  

Medel,  
70 % 

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

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

Att undersöka 
primärvårds-
sjuksköterskors attityder i 
fråga om alkohol 
interventioner.  

Kvalitativ, 
intervjuer 

24 sjuksköterskor Få av sjuksköterskorna utförde 
alkoholinterventioner. De hade 
ingen eller lite förberedelse till att 
utföra arbetet. De prioriterade inte 
arbetet.  

Hög,  
84 % 

 



 

 
 

 
Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Lundahl, M., 
Olovsson, K. J., 
Rönngren, Y., & 
Norbergh, K.  
 
2013 
 
Sverige 
 

Nurse’s perspectives 
on care provided for 
patients with 
Gamma-
hydroxybutyric acid 
and gamma-
butyrolactone abuse 

Att beskriva 
sjuksköterskors syn och 
upplevelser av att vårda 
patienter med GHB och 
gamma-butyrolakton 
beroende inom 
psykiatrin.  

Kvalitativ, 
intervjuer 

15 sjuksköterskor Sjuksköterskorna upplevde 
omvårdnaden av den här 
patientgruppen som svår och 
krävande. Svårt att vara beredd på 
oväntade uppföranden.   

Hög,  
92 % 

Maddineshat M., 
Rosenstein AH., 
Akaberi A. & 
Tabatabaeichehr M.  
 
2016 
 
Iran  

Disruptive Behaviors 
in an Emergency 
Department: the 
Perspective of 
Physicians and 
Nurses 

Att ta reda på 
sjuksköterskors och 
läkares perspektiv av 
störande beteenden på en 
akutsjukvårdsavdelning 

Kvantitativ, 
enkäter 

110 sjuksköterskor 
  
45 läkare 

Störande beteenden kan störa 
relationen mellan personalen och 
patientsäkerheten riskeras. Det är 
viktigt att arbeta preventivt mot 
dessa beteenden.  

Medel,  
69 %  

Maharaj, R., O'brien, 
L., Gillies, D., & 
Andrew, S. 
 
2013 
Australien 

Police referrals to a 
psychiatric hospital: 
Experiences of 
nurses caring for 
police-referred 
admissions 

Att belysa 
sjuksköterskors 
upplevelser av att 
omvårda patienter som 
har blivit lämnade av 
polisen på avdelningen. 

Kvalitativ, 
intervjuer  

9 sjuksköterskor Sjuksköterskor förväntade sig det 
värsta hos patienterna som kom 
till avdelningen. 

Hög,  
80 %  

 
 
 
 
 



 

 
 

 
Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

McCreaddie, M., 
Lyons, I., Watt, D., 
Ewing, E., Croft, J., 
Smith, M., & Tocher, 
J.  
 
2010 
 
Australien  

Routines and rituals: 
a grounded theory of 
the pain management 
of 
drug users in acute 
care settings 

Att undersöka 
uppfattningar och 
strategier hos 
drogmissbrukare och 
sjuksköterskor när det 
gäller smärtlindring på 
akuten.  
  

Kvalitativ, 
intervjuer. 
Jämförande data 

22 sjuksköterskor  
 
11 drogmissbrukare 

Både sjuksköterskor och 
patienter kämpade med det 
moraliska och deras olika rutiner 
när det kom till smärtlindring på 
akuten. Sjuksköterskorna 
upplevde att patienterna inte 
lyssnade. Sjuksköterskorna 
upplevde att de kände sig 
mindre värda och deras tolerans 
minskade. 

Hög,  
94 % 

Monks, R., Topping, 
A. & Newell, R.  
 
2013  
 
England 

The dissonant care 
management of illicit 
drug users in medical 
wards, the views of 
nurses and patients: a 
grounded theory 
study. 

Att undersöka hur 
sjuksköterskor utför vård 
till patienter med 
drogrelaterade 
komplikationer samt hur 
patienterna upplever 
vården på medicinska 
avdelningar. 

Kvalitativ.  
Intervjuer med 2 
fokusgrupper 

29 sjuksköterskor  
 
12 patienter. 

Det fanns faktorer som 
komplicerade vården. Brist på 
tillit i relationen mellan patient 
och sjuksköterska. Mer 
utbildning till sjuksköterskor 
kan leda till mer empatisk vård. 

Hög, 86 % 

Thorkildsen, K. M., 
Eriksson, K., & 
Råholm, M.  
 
2015 
 
Norge  
 

The core of love 
when caring for 
patients suffering 
from addiction 

Att få förståelse om 
kärlekens betydelse vid 
vård av patienter som 
lider av drogmissbruk. 

Kvalitativ, 
intervjuer  

Ej angivet. Att se människan bakom 
drogerna. Viktigt att ha en tro på 
att människan kan bli frisk från 
sitt beroende.  

Medel,  
76 % 

 



 

 
 

 
 
 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Ortega, L. B., & 
Ventura, C. A.  
 
2013 
 
Chile  

I am alone: the 
experience of nurses 
delivering care to 
alcohol and drug 
users 

Att ta reda på 
sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda 
patienter med 
drogmissbruk på ett 
sjukhus i Chile.  
 

Kvalitativ, 
intervjuer  

6 sjuksköterskor  Sjuksköterskorna upplevde att 
det var tufft att vårda 
patienterna, det var en 
ogynnsam miljö som 
resulterade i stress. De kände 
sig rädda och det var en 
negativ attityd gentemot 
patienterna. Det krävdes mer 
utbildning och mer teamarbete 
för att det skulle bli bättre. 

Medel,  
64 % 

Price, O., & 
Wibberley, C.  
 
2012 
 
England 

An exploratory study 
investigating the 
impact of the 
procedures used to 
manage patient 
substance misuse on 
nurse-patient 
relationships in a 
medium secure 
forensic unit. 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
uppfattningar på en 
rättspsykiatrisk 
avdelning. Hur de 
hanterar de 
säkerhetsåtgärder som 
finns. Hur de ser på 
relationen till patienterna 
med drogmissbruk och 
hur den kan förbättras.  

Kvalitativ, 
intervjuer  

10 sjuksköterskor  Skapa relationer var viktigt, 
inte döma patienterna. Vara 
öppen och ärlig i mötet med 
patienten.  

Hög,  
82 % 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Bilaga 3, Granskningsmall av kvalitativa artiklar  
 
 
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 
Kvalitativa studier 
 
 Fråga 

 
Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 
problematik? 

  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens 
syfte? 

  

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 
bakgrundsvariabler? 

  

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   



 

 
 

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras 
av studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 
Maxpoäng: 25 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet:  låg medel hög 
 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Bilaga 4, Granskningsmall av kvantitativa artiklar 
 
 
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  
Kvantitativa studier 
	
 Fråga Ja Nej 

1. Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2. Återger abstraktet studiens innehåll?   

3. Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 
problematik? 

  

4. Leder introduktionen logiskt fram till studiens 
syfte? 

  

5. Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6. Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7. Är designen relevant utifrån syftet?   

8. Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9. Är inklusionskriterierna relevanta?   

10. Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11. Är exklusionskriterierna relevanta?   

12. Är urvalsmetoden beskriven?   

13. Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14. Finns populationen beskriven?   

15. Är populationen representativ för studiens syfte?   

16. Anges bortfallets storlek?   

17. Kan bortfallet accepteras?   

18. Anges var studien genomfördes?   

19. Anges när studien genomfördes?   



 

 
 

20. Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21. Anges vilka mätmetoder som användes?   

22. Beskrivs studiens huvudresultat?   

23. Presenteras hur data bearbetats statistiskt och 
analyserats? 

  

24. Besvaras studiens frågeställningar?   

25. Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras 
av studieresultatet? 

  

26. Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27. Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28. Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29. Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    

Maxpoäng: 29 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet:  låg medel hög 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). 

 

 


