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Sammanfattning 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors attityder gentemot patienter med alkohol- och/eller 

narkotikaproblem. Studien genomfördes som en litteraturstudie där sökorden nurs* och attitudes 

kombinerades med alcohol, misus* och drug abuse i databaserna Cinahl och PubMed. Resultatet 

visade att sjuksköterskor hade fördomar gentemot patienter med alkohol- och/eller 

narkotikaproblem. Sjuksköterskor ansåg att dessa patienter var oförutsägbara och farliga för 

andra och sjuksköterskor beskrev även en rädsla för dessa patienter. Även positiva attityder hos 

sjuksköterskor framkom, då vissa sjuksköterskor ville hjälpa patienter med alkohol- och/eller 

narkotikaproblem. Sjuksköterskor ansåg att det ingick i deras yrkesroll att vårda patienter med 

alkohol- och/eller narkotikaproblem. Det fanns en ovilja hos sjuksköterskor att vårda denna 

patientgrupp och sjuksköterskorna ansåg att patienterna enbart skulle vårdas av specialister. 

Slutsatsen som kunde dras av resultatet var att flera sjuksköterskor hade fördomsfulla attityder 

och bristande respekt gentemot patienter med alkohol- och/eller narkotikaproblem. 

Sjuksköterskorna kände även rädsla och hade viss ovilja att vårda patienterna. Vissa 

sjuksköterskor hade positiva attityder gentemot patienter med alkohol- och/eller 

narkotikaproblem och ville vårda dem. Sjuksköterskor som arbetade på missbruksavdelningar 

hade mer empatiska attityder gentemot patienterna. Utbildning inom alkohol och narkotika kunde 

förbättra sjuksköterskors attityder gentemot patienter med alkohol- och/eller narkotikaproblem.  

 

Nyckelord: Alkohol, attityder, litteraturstudie, narkotika, sjuksköterska. 

Keywords: Alcohol, attitudes, drug, literature review, nurse. 
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INTRODUKTION 

I världen finns idag 76,3 miljoner personer med alkoholrelaterade problem (WHO, 2009a). I 

Sverige vårdades år 2008 cirka 49000 individer på grund av någon diagnos enligt alkoholindex 

(diagnoser där ordet alkohol ingår [Socialstyrelsen, 2010]), varav 34000 män och 15000 kvinnor 

(Statens folkhälsoinstitut, 2008a).  

 

I världen finns idag minst 15,3 miljoner personer med narkotikarelaterade problem (WHO, 

2009a). I Sverige vårdades år 2008 cirka 19000 individer på grund av någon diagnos enligt 

narkotikaindex (diagnoser orsakat av narkotika [Socialstyrelsen, 2010]), varav 12000 män och 

7000 kvinnor (Statens folkhälsoinstitut, 2008b).  

Definition av missbruk enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, Fourth Edition (DSM-IV) 

Minst ett av följande påståenden ska gälla under en och samma 12-månadersperiod för att en 

person ska klassas som missbrukare: 

• Personen har vid upprepade tillfällen använt en substans, så att personen misslyckats med 

att klara av sina skyldigheter i hemmet, skolan eller arbetet. 

• Personen har upprepat användandet av substansen i situationer där det medför stora risker 

för fysisk skada. 

• Personen har vid upprepade tillfällen ha haft problem med rättvisan, på grund av droger. 

• Personen har fortsatt med drogbruket trots att det gett upphov till upprepade sociala 

problem på grund av drogernas effekter. 

• Symptomen har aldrig uppfyllt kriterierna för beroende av den aktuella substansen (se 

nedan). 

(American Psychiatric Association, 1994). 

Definition av beroende enligt (DSM-IV) 

Minst tre av följande situationer ska gälla under en och samma 12-månadersperiod för att 

diagnosen beroende ska slås fast: 

• Toleransutveckling, med antingen behov av en påtagligt ökande mängd för att få effekt 

eller minskad effekt vid ett fortsatt bruk. 
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• Abstinenssymtom uppstår, om inte bruket fortsätter för att undvika sådana symtom. 

• Drogen används i större mängd eller under längre tid än man tänkt sig från början. 

• Personen har ständigt en önskan att minska intaget. 

• Drogbruket ägnas mycket tid. 

• Viktiga sociala aktiviteter påverkas. 

• Drogbruket fortsätter trots vetskap om skadeeffekterna. 

(American Psychiatric Association, 1994). 

 

Uppsatsförfattarna har valt att använda sig av termen alkohol- och/eller narkotikaproblem, då 

uppsatsförfattarna inkluderar både beroende och missbruk av alkohol och/eller narkotika.  

Alkohol- och/eller narkotikaproblem  

Alkoholkonsumtion 

Den globala alkoholkonsumtionen har ökat under de senaste årtiondena, särskilt i 

utvecklingsländerna. Alkoholkonsumtionen hos befolkningen påverkar både hälsan samt det 

sociala livet, genom dess beroendeframkallande verkan, risken för intoxikation och andra 

biokemiska effekter. Det finns ett samband mellan alkoholkonsumtion och över 60 typer av 

sjukdomar och skador. Alkohol bedöms till exempel orsaka cirka 20-30 procent av alla fall av 

matstrupscancer, levercancer, mord, epilepsi och trafikolyckor i världen (World Health 

Organization [WHO], 2009b) samt levercirros, det vill säga skador från till exempel alkohol 

bildar ärrvävnad på levern, vilket i sin tur successivt leder till minskade funktioner och volym hos 

levern (Ericson & Ericson, 2008). 

 

Riskfylld alkoholkonsumtion definieras som en veckodos som överstiger 14 standardglas för män 

och nio för kvinnor. Ett standardglas motsvarar 10-15 cl vin, 33 cl starköl eller 4 cl sprit (Statens 

folkhälsoinstitut, 2009). 

Narkotikakonsumtion 

Den olagliga narkotikahandeln berör miljoner liv både i industriländer och utvecklingsländer. 

Narkotikamissbruk hotar hälsan och rättssäkerheten och kan leda till kriminalitet (WHO, 2009c).  
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Ungefär 10 procent av den svenska befolkningen har någon gång provat hasch eller marijuana, 

som är de vanligaste drogerna i världen. Ungefär två procent av svenska män och en procent av 

svenska kvinnor har använt narkotika de senaste tolv månaderna (Läkemedelsboken, 2007).  

Kostnader 

År 2007 kostade alkohol- och narkotikamissbrukare, över 21 år, kommunerna i Sverige 5,4 

miljarder kronor. Dessa kostnader innefattade till exempel bidrag till boende och till öppna 

insatser, bland annat gruppverksamhet och samtalsstöd. Kostnaden innebär en ökning med 16 

procent jämfört med år 2003 (Socialstyrelsen, 2009).  

Identifiering av alkohol- och narkotikaproblem 

För att finna alkoholproblem mäts alkoholhalt i utandningsluft. Även ett flertal blodprover tas 

som kan visa aktuell alkoholhalt samt påvisa en långvarig alkoholkonsumtion. Blodprover som 

visar leverstatus tas för att undersöka eventuella skador på levern orsakade av alkoholintag. För 

att finna narkotikaanvändning tas ett övervakat urinprov (Socialstyrelsen, 2007).  

 

Det finns även psykologiska tester för att finna alkohol- och narkotikaproblem. Alcohol Use 

Disorders Identification Test (AUDIT) används för att identifiera alkoholproblem. Drug Use 

Disorders Identification Test (DUDIT) är det psykologiska test som används för att upptäcka 

narkotikabruk. De båda psykologiska testerna består av frågeformulär innehållande 10 respektive 

11 frågor, som tar upp i vilken omfattning alkohol- och droger används samt hur konsumtionen 

påverkar personen själv och personer i dennes omgivning (Socialstyrelsen, 2007).  

 

Socialstyrelsen har som mål att personer med alkohol- och/eller narkotikaproblem ska få tillgång 

till hjälp i ett tidigt skede. Detta ska möjliggöras bland annat genom att hälso- och sjukvården ska 

belysa problemen då personer med alkohol- och/eller narkotikaproblem tar kontakt med hälso- 

och sjukvården i ett ärende som inte direkt rör alkohol- och/eller narkotikaproblemet. 

Socialtjänsten ska även de belysa förhållandet till alkohol och narkotika om en person är i kontakt 

med dem angående problem med till exempel familjerelaterade problem och våld, långvariga 

ekonomiska problem eller brist i omsorg av barn (Socialstyrelsen, 2007). 
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Behandling av alkohol- och/eller narkotikaproblem 

Abstinens 

När den drog som en person har tagit elimineras ur kroppen kan abstinens uppstå, vilket kan ge 

symtom som till exempel ångest, depression, hög puls, förhöjt blodtryck, svettningar, darrningar, 

hallucinationer, krampanfall. Målet med abstinensbehandling är att lindra de psykologiska och 

fysiologiska reaktionerna som startar i kroppen då intaget av drogen avslutats (Socialstyrelsen, 

2007).  

 

Läkemedelsbehandling 

Personer med alkoholproblem och personer med vissa former av narkotikaproblem kan ges 

behandling med läkemedel. Läkemedlen gör att patienternas sug efter alkohol/narkotika samt 

risken för återfall minskas. Det finns även läkemedel som ges till patienter med alkoholproblem i 

avseende att ge obehagliga reaktioner, till exempel illamående, i samband med alkoholintag 

(Socialstyrelsen, 2007). 

 

Psykosocial behandling 

Psykosocial behandling kan ges i flera olika former, bland annat genom kognitiv beteendeterapi 

(KBT), kort rådgivning/motiverande samtal (MI), familjeterapi och 12-stegsprogrammet. Alla 

syftar till att förändra eller bearbeta personens beteende. Behandlingarna riktas in dels på faktorer 

som kan ha bidragit till personens alkohol- och/eller narkotikabruk, bruket i sig samt 

konsekvenser av detta (Socialstyrelsen, 2007). 

Sjuksköterskans omvårdnadsroll 

En sjuksköterska kan möta personer med alkohol- och/eller narkotikaproblem i sitt yrke, oavsett 

vilken avdelning hon arbetar på (Peckover & Chidlaw, 2007). I International Council of Nurses 

(ICN) etiska kod för sjuksköterskor beskrivs riktlinjerna för sjuksköterskors etiska handlande. 

Riktlinjerna beskriver bland annat att sjuksköterskors främsta ansvar är att ge människor vård. 

Sjuksköterskor ska alltid uppträda på ett sådant sätt att allmänheten kan känna tillit till deras 

profession. De ansvarar också för att patienten får tillräcklig information för att vården ska kunna 

utföras i samråd med patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Vidare står det i Lag om 

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:531) i 2 kap 1 § att hälso- och 
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sjukvårdspersonal ska arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, samt att patienterna ska 

visas omsorg och respekt.  

 

Många människor med alkohol- och/eller narkotikaproblem kommer aldrig att behandlas inom 

beroendevården, dock kan de ha många andra kontakter med sjukvården och socialtjänsten. Inom 

psykiatrin och mödravården är grundinställningen hos personalen att alkohol- och 

narkotikaanvändning bör tas upp i anamnesen. På andra vårdinstanser inom hälso- och 

sjukvården borde även denna inställning befästas för att upptäcka eventuella problem med 

alkohol och/eller narkotika, och även för att personalen ska bli bekväm med att diskutera alkohol 

och narkotika med patienter (Johansson & Wirbing, 2005).  

 

I dagens samhälle finns fördomar gentemot personer som har problem med alkohol och/eller 

narkotika (Melin & Näsholm, 2006). En studie gjord av Rassool, Villar-Luis, Carraro och Lopes, 

(2006) syftade till att undersöka kunskaper och attityder hos sjuksköterskestudenter gentemot 

personer som använder alkohol och/eller narkotika. Med attityd avses i denna litteraturstudie en 

persons medvetna eller omedvetna inställning/förhållningssätt till något, vilket kan uttryckas 

öppet eller hållas dolt (Oppenheim, 2003). Resultatet i Rassool et al., (2006) studie visade att 

studenterna hade svårt att relatera till dessa patienter på grund av att de hade för lite kunskap om 

alkohol och narkotika. Sjuksköterskeutbildningen innehöll 4-6 timmar utbildning om alkohol och 

narkotika och studenterna ansåg att de var för dåligt förberedda för att arbeta med personer som 

hade problem med alkohol och/eller narkotika. Enligt Lena Hed på Högskoleverket (personlig 

kommunikation, 19 januari 2010) finns inga riktlinjer i Sverige för hur många 

undervisningstimmar som ska beröra ämnena alkohol och narkotika i sjuksköterskeutbildningen. 

De enskilda skolorna får själv styra över om någon sådan utbildning ska erhållas och i så fall hur 

många timmar.  

 

En studie gjord hos sjuksköterskor med specialistutbildning inom alkohol- och narkotikamissbruk 

visade att de blev motiverade att arbeta med missbrukare då de upplevde att det saknades 

kunskap inom ämnet hos allmänna sjuksköterskor. En annan anledning till motivationen var att 

missbruk, särskilt narkotikamissbruk, var ett växande problem och specialistsjuksköterskorna såg 
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det som en utmaning att arbeta med denna grupp av människor (Grafham, Matheson & Bond, 

2004). 

 

Majoriteten av de specialistutbildade sjuksköterskorna inom psykiatrin som deltog i en studie i 

Australien hade generellt sett positiva attityder gentemot personer med alkohol- och/eller 

narkotikaproblem. Det visade sig i resultatet bland annat genom att specialistsjuksköterskorna 

ansåg att det inte gick att se på en person om det var en person med alkohol- och/eller 

narkotikaproblem eller inte. Specialistsjuksköterskornas inställning till missbruket/beroendet i sig 

var att det var en sjukdom som gick att bota och de angav inte att personerna var obehagliga att 

ha att göra med (Pinikahana, Happell & Carta, 2002). 

Problemformulering 

Flertalet sjuksköterskor med enbart grundutbildning kommer att möta personer med alkohol- 

och/eller narkotikaproblem var de än arbetar. Sjuksköterskor har en viktig roll i att belysa 

eventuella alkohol- och narkotikaproblem hos patienter, oavsett orsak till vårdkontakten. De ska 

arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och patienterna ska visas omsorg och respekt. 

Patienterna ska kunna känna tillit till sjuksköterskor och få tillräcklig information om sitt 

tillstånd. Studier gjorda hos specialistutbildade sjuksköterskor inom psykiatri visar att de 

generellt sett har bra attityder gentemot personer med alkohol- och/eller narkotikaproblem. I 

dagens samhälle förekommer dock fördomar gentemot dessa personer. Uppsatsförfattarna vill 

därför ta reda på vilka attityder sjuksköterskor utan specialistutbildning har gentemot personer 

med alkohol- och/eller narkotikaproblem.   

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors attityder gentemot patienter med 

alkohol- och/eller narkotikaproblem. 

Frågeställning 

• Vilka attityder har sjuksköterskor gentemot patienter med alkohol- och/eller 

narkotikaproblem? 
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METOD 

Design  

Studien har genomförts som en litteraturstudie.  

Urval av litteratur 

Databaser som har använts var Cinahl och PubMed. Genom att kombinera sökorden nurs* och 

attitudes med alcohol, misus* och drug abuse på olika sätt har uppsatsförfattarna fått fram 

artiklar som är relevanta för det valda ämnesområdet. Urvalet av artiklar skedde genom 

granskning av titel och abstrakt och utifrån detta gjordes en bedömning av relevans för 

frågeställningar och syfte. Slutligen ingick 12 artiklar i resultatet. Artiklarna som litteraturstudien 

byggde på omfattade både kvalitativa (n = 4), kvantitativa (n = 6) samt mixed method (n = 2) 

studier. Sökstrategin av artiklar till litteraturstudien presenteras närmare i tabell 1. 

Inklusionskriterier 

Artiklarna som användes var vetenskapligt granskade, skrivna på engelska eller svenska, berörde 

alkohol- och/eller narkotikaproblem och var publicerade mellan år 1995 och 2009. 

Exklusionskriterier 

Artiklar som ej fanns tillgängliga i fulltext, samt de som hade låg kvalitet (se analys) 

exkluderades. 
 

Tabell 1. Sökstrategi av artiklar om sjuksköterskans attityder gentemot patienter med alkohol- 

och/eller narkotikaproblem 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal 

artiklar till 

resultatet 

Cinahl 

 

misus*  

misus* AND nurs* 

misus* AND nurs* AND attitudes 

2546 

424 

54 

0 

1 

12 

0 

1 

2 
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 alcohol  

alcohol AND nurs* 

alcohol AND nurs* AND attitudes 

21051 

1791 

192 

0 

0 

21 

0 

0 

4 

 drug abuse 

drug abuse AND nurs* 

drug abuse AND nurs* AND attitudes 

9683 

778 

101 

0 

0 

21 

0 

0 

3 

PubMed misus* 

misus* AND nurs* 

misus* AND nurs* AND attitudes 

1542 

65 

11 

0 

2 

2 

0 

0 

0 

 alcohol  

alcohol AND nurs* 

alcohol AND nurs* AND attitudes 

60553 

458 

50 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

 drug abuse 

drug abuse AND nurs* 

drug abuse AND nurs* AND attitudes 

16816 

230 

49 

0 

0 

9 

0 

0 

2 

 

Tillvägagångssätt 

Uppsatsförfattarna har sökt artiklar enskilt, och har sedan analyserat de utvalda artiklarna 

tillsammans och gemensamt bestämt vilka som skulle inkluderas i studien utifrån syfte och 

frågeställningar. Uppsatsförfattarna har skrivit uppsatsen tillsammans för att underlätta arbetet 

och för att båda ska vara lika insatta i alla inkluderade artiklar.  
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Analys 

För att analysera de vetenskapliga artiklarna användes två kvalitetsgranskningsmallar, en för 

kvalitativa (se bilaga 1:1) och en för kvantitativa studier (se bilaga 1:2), med 25 respektive 29 

kvalitetskriterier. Granskningsmallarna var modifierade efter förlagor av Forsberg och 

Wengström (2008) och William, Stoltz och Bahtsevani (2006). Ett ja-svar i granskningsmallen 

gav ett poäng, ett nej-svar gav noll poäng. För kvalitativa studier gällde att 20 poäng gav hög 

kvalitet och 15 poäng gav medelgod kvalitet, artiklar under 15 poäng var av låg kvalitet och 

valdes därför bort. För kvantitativa studier gällde att 23 poäng gav hög kvalitet och 17 poäng gav 

medelgod kvalitet, artiklar under 17 poäng var av låg kvalitet och valdes därför bort. De 12 

artiklar som inkluderades i denna litteraturstudie har analyserats utefter frågeställningen om vad 

sjuksköterskor har för attityder gentemot patienter med alkohol- och/eller narkotikaproblem. 

Analysen av de inkluderade artiklarna resulterade i följande teman: fördomar, bristande respekt, 

rädsla, positiva attityder samt ovilja att vårda. Dessa teman presenteras vidare i resultatet. 

Etisk granskning 

Eftersom detta var en litteraturstudie behövdes inget etiskt tillstånd. Uppsatsförfattarna strävade 

dock efter att förhålla sig så objektiva som möjligt till artiklarnas innehåll, genom att 

sanningsenligt återge resultaten i uppsatsen utan förvränga eller utesluta vissa delar i de 

inkluderade artiklarna.  
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RESULTAT 

Resultatdelen inkluderade 12 artiklar från följande länder: Australien (n = 4), Sverige (n = 2), 

Storbritannien (n = 3), Irland (n = 1) och USA (n = 2). Artiklarna var publicerade mellan åren 

1995-2009. Sex artiklar var kvantitativa, fyra kvalitativa och två av mixed method. Sju av 

artiklarna var av medelgod kvalitet och fem var av hög kvalitet. Artiklarna hade mellan 6 och 

3241 deltagare. För vidare detaljer av de artiklar som är till grund för denna litteraturstudie, se 

tabell 2. Nedan följer en tematiserad presentation av sjuksköterskors attityder gentemot patienter 

med alkohol- och/eller narkotikaproblem. 

Attityder gentemot patienter med alkohol- och eller narkotikaproblem 

Fördomar 

Morgan (2006) konstaterade att det förekom fördömande attityder från sjuksköterskor gentemot 

narkotikamissbrukare, bland annat hade sjuksköterskorna sagt att missbrukarna endast var ute 

efter att få droger och någonstans att sova. Ford, Bammer och Becker (2008) fann ett samband 

mellan sjuksköterskors ogillande av narkotika och deras attityder till patienter som använde 

narkotika. De sjuksköterskor som ogillade narkotika mest hade även de mest fördömande 

attityderna. I en studie av Brooker, Peters, McCabe och Short (1999) ansåg sjuksköterskor att det 

var svårt att inte döma patienter med alkoholproblem. 

 

En sjuksköterska på en beroendeavdelning i Australien berättade att de vanliga föreställningarna 

hos sjuksköterskor om alkohol- och narkotikaberoende patienter var att de var hemlösa, att de stal 

och gjorde hemska saker för att kunna hantera deras beroendeproblem. Detta var i själva verket 

oftast en felaktig syn, eftersom de flesta alkohol- och/eller narkotikaberoende patienter hade 

arbete och familj, även om det kanske inte fungerade så bra i alla lägen (Lovi & Barr, 2009). 

 

Sjuksköterskor som arbetade på en avdelning med alkohol- och/eller narkotikaberoende patienter 

beskrev att det förekom fördomar gentemot dessa patienter hos sjuksköterskor som inte arbetade 

särskilt med den patientgruppen. Vidare berättade beroendesjuksköterskor att om sjuksköterskor 

från andra avdelningar kom till beroendeavdelningen för att vikariera, kom de in med fientliga 

attityder gentemot patienterna. Sjuksköterskor på beroendeenheter trodde att bristande utbildning 
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i grundutbildningen vad gäller alkohol och narkotikafrågor kan ha bidragit till att 

allmänsjuksköterskor hade fördömande attityder gentemot patienter med alkohol- och/eller 

narkotikaproblem (Lovi & Barr, 2009). En sjuksköterska som arbetade speciellt med alkohol- och 

narkotikarelaterade problem berättade att hon upplevde att sjuksköterskorna på andra avdelningar 

inte var lika empatiska gentemot dessa patienter som sjuksköterskorna på hennes avdelning 

(Happell & Taylor, 1999). 

Bristande respekt 

Narkotikamissbrukarna i en studie av Morgan (2006) förväntade sig negativa reaktioner från 

sjuksköterskor på grund av deras tidigare erfarenheter från vården. De beskrev att 

sjuksköterskorna inte visade dem respekt. Patienterna förklarade att sjuksköterskorna pratade 

över huvudet på dem och hade opassande ansiktsuttryck när de tittade på missbrukarna. De 

berättade att de kände sig bortstötta av vissa sjuksköterskor och att det inte fanns tid för dem.  

Rädsla 

En studie gjord i Sverige visade att sjuksköterskorna ansåg att alkohol- och/eller 

narkotikaberoende patienter var oförutsägbara och farliga för andra (Björkman, Angelman & 

Jönsson, 2008).  

 

En sjuksköterska berättade att hon blev rädd och ville inte gå till jobbet när en avdelning för 

alkohol- och narkotika kom till sjukhuset som hon arbetade på eftersom hon aldrig hade haft 

någonting att göra med alkohol- och narkotikapatienter. Sjuksköterskor ansåg att avdelningar för 

patienter med alkohol- och/eller narkotikarelaterade problem inte hörde hemma på sjukhuset. 

Detta ansågs som typiskt hos sjuksköterskor som inte hade erfarenhet av denna patientgrupp 

(Happell & Taylor, 1999). 

 

Sjuksköterskor som arbetade på alkohol- och narkotikaavdelningen hade uppfattningen om att 

sjuksköterskor som inte arbetade på en sådan avdelning trodde att patienter med alkohol- 

och/eller narkotikaproblem var aggressiva och manipulativa. Sjuksköterskorna på 

missbruksavdelningen medgav att det stämde i vissa fall, men inte i lika stor omfattning som 

sjuksköterskorna som inte arbetade på en missbruksavdelning verkade tro (Happell & Taylor, 

1999). Enligt en studie av Kelleher och Cotter (2009) tyckte sjuksköterskor att alkohol- och 
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narkotikamissbrukare var obehagliga att arbeta med, och vissa ansåg att patienterna var svåra att 

hantera. 

 

Narkotikamissbrukare upplevde att sjuksköterskor hade en straffande attityd gentemot dem och 

att de till exempel var tvungna att vara mycket trevliga för att få någon smärtlindring av 

sjuksköterskor, eftersom sjuksköterskor var rädda att smärtlindra tillräckligt på grund av 

beroendeproblematik med sådana läkemedel (Morgan, 2006).  

Positiva attityder 

Det är viktigt att sjuksköterskor inte låter vården av patienter med alkohol- och/eller 

narkotikaproblem påverkas av eventuella fördomar gentemot dessa (Clancy, Oyefeso & Ghodse, 

2006). Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att det ingick i deras yrkesroll att vårda patienter 

med alkohol- och/eller narkotikaproblem (Ford et al, 2007). Sjuksköterskor inom primärvården 

ansåg att de hade ett huvudansvar i att upptäcka och främja förebyggande vård gentemot patienter 

med hög alkoholkonsumtion (Johansson, Bendtsen & Åkerlind, 2002). Sjuksköterskorna beskrev 

i en studie av Morgan (2006) att de var tvungna att tänka på sina egna reaktioner då de vårdade 

narkotikamissbrukare. 

 

En sjuksköterska angav att hon var glad över att kunna hjälpa alkoholpåverkade patienter. Det var 

både hennes personliga och professionella åsikt. En annan sjuksköterska berättade att hon inte 

gjorde någon skillnad på patienter, en patient är alltid en patient (Brooker et al., 1999).  

 

Sjuksköterskorna i en studie av Gerace, Hughes och Spunt (1995) ville hjälpa patienter som hade 

problem med alkohol och/eller narkotika, och var frustrerade över att alkohol- och 

narkotikaproblem var vanligt bland patienterna på sjukhuset. De var upprörda över att ingenting 

gjordes för att hjälpa patienter med alkohol- och/eller narkotikamissbruk där de arbetade. 

 

Sjuksköterskorna i en studie av Kelleher och Cotter (2009) ansåg att alkohol- och 

narkotikamissbruk var en sjukdom som gick att bota, trots att patienten hade fått återfall ett flertal 

gånger. De tyckte inte heller att det gick att avgöra genom utseendet om personen var 

missbrukare eller ej. Majoriteten av sjuksköterskorna inom primärvården tyckte att vem som 

helst kunde drabbas av alkoholrelaterade problem (Johansson et al., 2002). 



  13        

Ovilja att vårda 

I flera studier vittnar sjuksköterskor som inte arbetar på en missbruksavdelning att de hade en 

motvilja att vårda alkohol- och/eller narkotika missbrukare. I en studie av (Björkman et al., 2008) 

beskrev exempelvis allmänna sjuksköterskor att de upplevde patienter med alkohol- eller 

narkotikaberoende som annorlunda jämfört med andra patienter och att det var svårt att prata med 

patienter som hade alkohol- och/eller narkotikaproblem. På liknande sätt vittnade en annan studie 

om att drygt hälften av sjuksköterskorna inom primärvården hade en ovilja att vårda patienter 

med hög alkoholkonsumtion då de ansåg att denna patientgrupp var en påfrestande grupp att 

vårda (Johansson et al., 2002). I ytterligare en studie visade det sig att vissa sjuksköterskor på en 

akutavdelning ansåg att det var extra jobb att fråga patienter om alkoholvanor/alkoholproblem, 

och att alkoholproblem inte var något som personal på akutavdelning skulle arbeta med (Brooker 

et al., 1999).  

 

Enligt beroendesjuksköterskorna ansåg sjuksköterskor utan specialistutbildning att alkohol- och 

narkotikaberoende patienter inte borde få någon hjälp från sjukhuset för att bli nyktra eftersom de 

själva hade skapat sitt problem (Lovi & Barr, 2009). I en studie av Morgan (2008) bekräftades 

detta av narkotikamissbrukare, som kände att sjuksköterskorna inte ville göra sig något besvär för 

att hjälpa de missbrukande patienterna, eftersom sjuksköterskorna ansåg att patienterna själva 

hade orsakat sina problem.  

 

De flesta sjuksköterskor i en studie av Kelleher och Cotter (2009) tyckte att alkohol- och 

narkotikamissbrukare enbart skulle behandlas av specialister inom området. Även sjuksköterskor 

i en studie gjord av Owens, Gilmore och Pirmohamed (2000) tyckte att patienter med 

alkoholrelaterade problem skulle vårdas på specialistavdelningar i första hand. Kontakten mellan 

medicinsk-kirurgiska avdelningar och specialistavdelningen handlade främst om att 

sjuksköterskorna på de medicinsk-kirurgiska avdelningarna ville att patienten skulle förflyttas till 

specialistenheten. I många fall var en förflyttning av patienten opassande på grund av dennes 

medicinska tillstånd. Istället för att flytta patienten ansåg specialistsjuksköterskorna att de kunde 

ge sjuksköterskorna på de medicinsk-kirurgiska avdelningarna professionella råd (Happell & 

Taylor, 2001).  
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En sjuksköterska som arbetade på en avdelning för patienter med alkohol- och narkotikaproblem 

berättade att sjuksköterskor på allmänna vårdavdelningar ringde till dem på en gång det kom in 

en patient som till exempel hade brutit benet men också använde narkotika. 

Allmänsjuksköterskorna ville att patienten direkt skulle förflyttas till alkohol- och 

narkotikaavdelningen, även om narkotikaanvändningen inte var anledningen till att patienten kom 

till sjukhuset. Detta för att allmänsjuksköterskorna ansåg att patienterna som använde narkotika 

var svåra att hantera eftersom de inte var vana att arbeta med patienter som hade den här sortens 

problem. Önskan om att förflytta patienterna från de vanliga avdelningarna till alkohol- och 

narkotikaavdelningen, och därmed inte vårda patienterna själva, sågs som ett direkt tecken på de 

negativa attityderna som allmänsjuksköterskorna hade gentemot denna patientgrupp. Önskan om 

förflyttning var också ett tecken på att de hade bristande kunskaper att vårda patienter som hade 

alkohol- och/eller narkotikarelaterade problem (Happell & Taylor, 1999).  

 

Tabell 2. Sammanställning av artiklar gällande attityder gentemot patienter med alkohol och/eller 

narkotika problem   
 

Författare 
År 

Land 
Titel Syfte 

Design 
Data-

insamlings
metod 

Urval Resultat/Slutsats Kvalitet 

Björkman, T., 
Angelman, T., & 
Jönsson, M., 
2007 
Sverige 

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

Att undersöka 
attityder till mental 
sjukdom och 
personer med 
mental sjukdom, hos 
omvårdnadspersona
l som arbetar inom 
psykiatrisk eller 
somatisk vård. 

Kvantitativ 
Cross-
sectional 
design 
Enkätunders
ökning 

65 
sjuksköterskor 
och 55 
underskötersko
r 

Attityder bland 
omvårdnadspersonal var i 
flera avseenden 
jämförbara med den 
allmänna meningens, 
avseende mental sjukdom 
och personer med mental 
sjukdom. 

 
 
 
 
Medel 
23/29 
 
 
 

Brooker, C., 
Peters, J., 
McCabe, C., & 
Short, N. 
1998 
Storbritannien 

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

Att visa att patienter 
med alkoholproblem 
kan bli identifierade 
på en akutavdelning, 
att bestämma 
resultatet av kort 
rådgivning till 
patienter med 
alkoholproblem som 
har blivit hänvisade 
till en 
specialistsjuksköters
ka. Syftet var vidare 
att undersöka 
attityderna gentemot 
patienter med 
alkoholproblem hos 

Mixed 
method 
Enkätunders
ökning, 
semistruktur
erade 
djupintervjue
r 

17 
sjuksköterskor 

Sjuksköterskor tyckte att 
det var extra jobb att fråga 
patienter om 
alkoholvanor/alkoholprobl
em, och att 
alkoholproblem inte var 
något som personal på 
akutavdelning skulle 
arbeta med. 

Medel 
22/29 



  15        

sjuksköterskor som 
jobbar på en 
akutavdelning, där 
sjuksköterskorna fick 
genomgå en kort 
utbildning 

Clancy, C., 
Oyefeso, A., & 
Ghodse, H. 
2007 
Storbritannien  

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

Att undersöka 
faktorer som 
påverkar rekrytering 
och bevarande av 
beroendeomvårdnad
, samt stegen och 
kännetecknen i 
rollförvärvandet och 
personliga kvaliteter 
som är viktiga i den 
rollen. 

Kvalitativ 
Fokusgrupp
er 

26 
beroendesköte
rskor  

Det var viktigt att 
sjuksköterskor som valde 
att arbeta inom 
beroendevård inte hade 
fördomar gentemot 
patienter med 
beroendeproblem. De 
skulle också ha personliga 
kvaliteter som bra tålamod 
och tolerans. De fem 
stegen i rollutvecklingen 
hos beroendesköterskor 
identifierades. 

Hög  
21/25 

Ford, R., 
Bammer, G., & 
Becker, N. 
2007 
Australien 

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

Att undersöka den 
avgörande faktorn 
för allmänna 
sjuksköterskors 
terapeutiska attityd 
gentemot patienter 
som använder 
illegala droger, och 
att stimulera till 
initiativrikt arbete. 

Kvantitativ 
Cross-
sectional 
survey 
(enkätunder
sökning) 

3241 
sjuksköterskor  

Sjuksköterskor kämpade 
för att ge bra vård för 
denna patientgrupp. 
Sjuksköterskors 
omvårdande roll gentemot 
patienter som använde 
illegala droger var  
komplicerad och 
krävande. Det fanns ett 
samband mellan 
sjuksköterskors ogillande 
av narkotika och deras 
attityder till patienter som 
brukar narkotika 

Hög 
28/29 

Gerace, L. M., 
Hughes, T.L. & 
Spunt, J. 
1995 
USA 

Improving 
Nurses´ 
Responses 
Toward 
Substance-
Misusing 
Patients: A 
Clinical 
Evaluation 
Project 

Syftet inkluderade 
(1) Höja nivån av 
sjuksköterskors 
kunskap och kliniska 
förmåga i alkohol- 
och andra 
drogmissbruk. 
(2) Samla 
information om 
sjuksköterskans 
vårdande roll med 
missbrukande 
patienter. 
(3) Utvärdera 
effekten av 
utbildning genom att 
jämföra kunskaper, 
attityder och kliniska 
förmågor före och 
efter utbildning. 

Mixed 
method 
Fokusgrupp
er och 
enkätunders
ökningar 

32 
sjuksköterskor 

Studien visade att 
utbildning hade betydelse 
när det gällde att höja 
sjuksköterskors 
självförtroende i vården av 
patienter med alkohol- 
och/eller 
narkotikaproblem. 
Sjuksköterskorna fick 
bättre medvetenhet och 
acceptans och lyhördhet 
gentemot dessa patienter 
efter utbildningen än vad 
de hade innan.  

Medel 
19/29 
 

Happell, B. & 
Taylor, C. 
1999 
Australien 

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

Att tydliggöra de 
specifika 
färdigheterna hos 
sjuksköterskor som 
arbetar speciellt med 
alkohol och 
narkotika på sjukhus 
i Austalien. 

Kvalitativ 
Semistruktur
erade 
intervjuer 

6 
sjuksköterskor 

Ett samarbete mellan 
allmänna vårdavdelningar 
och specialistavdelningen 
kunde minimera negativa 
upplevelser som ofta 
uppstod när allmänna 
sjuksköterskor vårdade 
patienter med alkohol- och 
narkotikarelaterade 
problem. 
Specialistsjuksköterskorna 
upplevde att det fanns 
negativa attityder bland 
allmänna sjuksköterskor 
gentemot patienter med 
alkohol- och/eller 
narkotikaproblem. 

Medel 
18/25  
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Happell, B. & 
Taylor, C. 
2001 
Australien 

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

Att ta reda på om 
det är en skillnad på 
attityder, 
självförtroende och 
upplevd kunskap 
hos sjuksköterskor 
gentemot patienter 
med 
alkoholrelaterade 
problem, mellan 
sjuksköterskor som 
har kontaktat 
specialistavdelningar 
för alkohol och 
droger och de som 
inte har gjort det.  

Kvantitativ 
Enkätunders
ökning 

106 
sjuksköterskor  

Sjuksköterskor i studien 
som hade kontaktat 
specialistenheten visade 
sig ha något bättre 
attityder, kunskap och 
självtillit i sitt arbete med 
patienter som hade 
alkohol- och 
narkotikaproblem, till 
skillnad från 
sjuksköterskor som inte 
hade tagit kontakt. 

Medel 
22/29 

Johansson, K., 
Bendtsen, P., & 
Åkerlind, I. 
2002 
Sverige 

Early 
Intervention for 
Problem 
Drinkers: 
Readiness to 
participate 
among General 
Practitioners 
and Nurses in 
Swedish 
Primary Health 
Care 

Att undersöka 
huruvida attityder 
och praktiska 
färdigheter skiljer sig 
bland läkare och 
sjuksköterskor 
gällande 
identifikation av 
alkoholproblem samt 
vid kort rådgivning. 
Vidare undersöker 
studien färdigheten 
och begränsningar 
vid genomförandet 
av förebyggande 
åtgärder.   

Kvantitativ 
Enkätunders
ökning 

64 läkare och 
141 
sjuksköterskor 

Både sjuksköterskor och 
läkare tog oftare 
alkoholanamnes när de 
misstänkte 
alkoholproblem, än om de 
inte misstänkte det. 
Generellt sett var attityden 
från deltagarna positiv till 
tidig identifikation av 
alkoholproblem och tidigt 
insatta åtgärder.  
Sjuksköterskor var oroliga, 
i högre grad än läkare, 
över att patienter skulle 
reagera negativt vid 
samtal kring deras 
alkoholvanor. 

Hög 
22/29 
 

Kelleher, S., & 
Cotter, P. 
2008 
Irland 

A descriptive 
study on 
emergency 
department 
doctors’ and 
nurses’ 
knowledge and 
attitudes 
concerning 
substance use 
and substance 
users 

Att undersöka 
kunskaper och 
attityder hos läkare 
och sjuksköterskor 
på akutavdelningar 
gentemot 
drogproblem och 
personer som 
använder droger. 

Kvantitativ 
Enkätunders
ökning 

66 
sjuksköterskor 
och läkare på 
akutavdelninga
r  

 
Nästan hälften av läkarna 
och sjuksköterskorna 
tyckte att alkohol- och 
narkotikamissbrukare var 
obehagliga att arbeta 
med, och vissa tyckte att 
patienterna var svåra att 
hantera. Det fanns ett akut 
behov av 
utbildningsprogram och 
standardprotokoll/riktlinjer 
för att kunna identifiera 
och hantera patienter som 
använde droger och 
befann sig på 
akutavdelningar. 

Medel 
23/29 

Lovi, R., & Barr, 
J. 
2009 
Australien 

Stigma 
reported by 
nurses related 
to 
those 
experiencing 
drug and 
alcohol 
dependency: A 
phenomenologi
cal 
Giorgi study 

Att beskriva 
erfarenheten hos 
legitimerade 
sjuksköterskor som 
arbetar på en 
beroendeenhet. 

Kvalitativ 
Djupintervju
er 

6 
sjuksköterskor 

Beroendesköterskorna 
angav att sjuksköterskor 
som kommer från andra 
avdelningar ofta har 
fördomar mot patienter 
med 
beroendeproblematik. 
Beroendesköterskorna 
upplevde att de fick 
försvara sina patienter 
mot andra. De upplevde 
det också som att 
sjuksköterskor från 
vanliga avdelningar 
saknade kunskap om 
beroendeproblematik. 

Hög  
24/25 
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Morgan, B.D 
2006 
USA 

Knowing How 
to Play the 
Game: 
Hospitalized 
Substance 
Abusers’ 
Strategies for 
Obtaining Pain 
Relief 

Att identifiera och 
undersöka 
erfarenheter som 
patienter med 
alkohol- och/eller 
narkotikamissbruk 
har, när de söker 
smärtlindring för 
medicinska problem 
under 
sjukhusvistelsen, 
samt hur deras 
perspektiv är 
gällande hur 
samspelet mellan 
sjuksköterska och 
patient fungerar vid 
smärtlindring.   

Kvalitativ 
Grounded 
Theory 
Semistruktur
erade 
Intervjuer 
 
Fokusgrupp 
 

18 patienter 
5 
sjuksköterskor 

Patienterna beskrev 
strategier de använde för 
att få tillräcklig 
smärtlindrig. De upplevde 
att sjuksköterskor hade 
bristande respekt för dem, 
och att de verkade ha 
bristande kunskap om 
alkohol och narkotika. 
Patienterna upplevde att 
sjuksköterskorna hade 
negativa attityder 
gentemot dem.  

Hög 
23/25 

Owens, L., 
Gilmore, I., & 
Pirmohamed, M. 
2000 
Storbritannien 

General 
Practice 
Nurses’ 
Knowledge of 
Alcohol use 
and misuse: a 
Questionnaire 
survey 

Att bestämma 
sjuksköterskors nivå 
av kunskap om 
alkoholkonsumtion 
och 
alkoholmissbruk, 
samt 
sjuksköterskornas 
attityder vid 
involvering i 
behandlingen av 
patienter med 
alkoholproblem. 

Kvantitativ 
Enkätunders
ökning 

132 
sjuksköterskor 

Sjuksköterskor ger fel råd 
till patienter, och tar inte 
alltid alkoholanamnes.  
Sjuksköterskor ansåg att 
patienter med 
alkoholrelaterade problem 
skulle vårdas på 
specialistavdelningar i 
första hand 

Medel  
19/29 
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DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultat  
Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors attityder gentemot patienter med 

alkohol- och/eller narkotikaproblem. Resultatet visade att sjuksköterskor hade fördomar 

gentemot patienter med alkohol- och narkotikaproblem (Lovi & Barr, 2009; Happell & Taylor, 

1999). Sjuksköterskor ansåg att patienter med alkohol- och/eller narkotikaproblem var 

oförutsägbara och farliga för andra (Björkman et al., 2008), och sjuksköterskor beskrev även en 

rädsla för dessa patienter (Happell & Taylor, 1999). En studie av Gerace, Hughes och Spunt 

(1995) visade att det även fanns positiva attityder hos sjuksköterskor, då de ville hjälpa patienter 

som hade problem med alkohol och/eller narkotika. Sjuksköterskor ansåg att det ingick i deras 

yrkesroll att vårda patienter med alkohol- och/eller narkotikaproblem (Ford et al., 2007; 

Johansson et al., 2002; Brooker et al., 1999; Gerace et al., 1995). Flera studier visade dock en 

ovilja hos sjuksköterskor att vårda denna patientgrupp, och sjuksköterskorna ansåg att patienterna 

enbart skulle vårdas av specialister (Happell & Taylor, 2001; Kelleher & Cotter, 2009; Owens et 

al., 2000).  

Resultatdiskussion  

Resultatet visade att sjuksköterskor hade fördomar gentemot patienter med alkohol- och 

narkotikaproblem (Lovi & Barr, 2009; Happell & Taylor, 1999) samt att de inte bemötte 

patienterna med respekt (Morgan, 2006). Majoriteten av de specialistutbildade sjuksköterskorna 

inom psykiatrin som deltog i en studie i Australien hade däremot generellt sett positiva attityder 

gentemot personer med alkohol- och/eller narkotikaproblem (Pinikahana, Happell & Carta, 

2002). Uppsatsförfattarna anser att detta tyder på att det är den bristande utbildningen hos 

allmänsjuksköterskor som påverkar attityderna. Flertalet studier har gjorts för att undersöka om 

sjuksköterskors attityder till patienter med alkohol- och/eller narkotikaproblem blir bättre om de 

får utbildning inom ämnet. En studie av Gerace et al. (1995) visade att utbildning inom alkohol 

och narkotika gjorde att sjuksköterskor blev mer positiva till att beroende var ett behandlingsbart 

tillstånd och de fick en större vilja och kunnighet att vårda patienter med alkohol- och/eller 

narkotikaproblem. Sjuksköterskorna sa att de kände sig mindre dömande gentemot beroende 

patienter och att de kände sig mer bekväma med att förstå beroende som en sjukdomsprocess. I 
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en studie av Vadlamudi, Adams, Hogan, Wu och Wahid (2008) fick sjuksköterskestudenter och 

erfarna sjuksköterskor en fyra timmar lång utbildning om alkoholproblem. Utbildningen visade 

sig ge bra resultat. Deltagarna hade mer positiva attityder och tankar kring alkoholmissbrukare 

efter än före utbildningen. Det var särskilt deltagare som hade bristande yrkeserfarenhet av 

patientgruppen som påverkades positivt av utbildningen. Studier visade också att utbildning om 

alkohol och narkotika uppskattades av sjuksköterskor (Grupp, 2004). 

 

I dagens samhälle finns fördomar gentemot personer som har problem med alkohol och/eller 

narkotika (Melin & Näsholm, 2006). Utan vidare utbildning och information menar 

uppsatsförfattarna att sjuksköterskor behåller samhällets syn och därmed även de negativa 

attityderna. Enligt Lena Hed på Högskoleverket (personlig kommunikation, 19 januari 2010) 

finns inga riktlinjer för hur många undervisningstimmar som ska beröra ämnena alkohol och 

narkotika i sjuksköterskeutbildningen, och utbildningsnivån inom området kan därför variera 

mellan olika skolor. Uppsatsförfattarna anser därför att utbildning om alkohol- och 

narkotikaproblem alltid bör ges inom sjuksköterskeutbildningen för att ha möjlighet att påverka 

sjuksköterskors attityder i positiv riktning. Både sjuksköterskestudenter, allmänsjuksköterskor 

och sjuksköterskor som arbetade särskilt med patienter som hade alkohol- och/eller 

narkotikaproblem ansåg att sjuksköterskeutbildningen inte var tillräcklig för att arbeta med dessa 

patienter (Rassool et al., 2006; Ford et al., 2007; Lovi & Barr, 2009). En studie av Rassool och 

Rawaf (2008) visade att sjuksköterskestudenter som fått utbildning om alkohol- och 

narkotikamissbruk kände att de fick större självtillit efter utbildningen. De kände att de skulle 

kunna ge en bättre vård, få lättare att prata med patienter om alkohol- och narkotikaproblem samt 

att ta upp alkohol och narkotika i anamnesen. Att utbildning har betydelse för attityderna visade 

även en studie som inkluderade patienter med sexuella och reproduktiva hälsoproblem. Studien 

visade att de sjuksköterskor som fått utbildning i sexuell hälsa visade mer positiva attityder 

gentemot de patienter som vårdades för sexuellt överförbara sjukdomar (Warenius et al., 2006). 

 

Sjuksköterskor ansåg att det ingick i deras yrkesroll att vårda patienter med alkohol- och/eller 

narkotikaproblem (Ford et al., 2007; Johansson et al., 2002; Brooker et al., 1999; Gerace et al., 

1995). Flera studier visade dock en ovilja hos sjuksköterskor att vårda denna patientgrupp, och 

sjuksköterskorna ansåg att patienterna enbart skulle vårdas av specialister (Happell & Taylor, 
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2001; Kelleher & Cotter, 2009; Owens et al., 2000). Uppsatsförfattarna tror att deras ovilja att 

vårda beror på sjuksköterskors negativa attityder samt deras bristande kunskap inom ämnet. Detta 

kan vara en anledning till att sjuksköterskor hellre ser att patienter med alkohol- och/eller 

narkotikaproblem vårdas på specialistavdelningar istället för att själva vårda denna patientgrupp. 

På liknande sätt beskriver Happell och Taylor (1999) en ovilja hos sjuksköterskor att vårda 

patienter med alkohol- och/eller narkotikaproblem. För att förbättra sjuksköterskors attityder till 

patienter som använder narkotika föreslog Ford et al. (2007) utbildning om narkotika på 

arbetsplatsen i kombination med att sjuksköterskor skulle få ett stöd i deras yrkesroll, det vill 

säga att sjuksköterskorna skulle känna att de alltid hade någon att rådfråga på arbetsplatsen.  

 

Möjligen är det så att enbart utbildning inom alkohol och narkotika inte alltid hjälper 

sjuksköterskor att få mer positiva attityder gentemot patienter med alkohol- och/eller 

narkotikaproblem. Utöver utbildning kan det också vara så att personliga egenskaper hos 

sjuksköterskor är viktiga vid vården av patienter med alkohol- och/eller narkotikaproblem. En 

studie av Clancy et al. (2006) bekräftade att sjuksköterskor inom beroendevården ansåg att det 

var viktigt att ha de rätta personliga kvalitéerna för att arbeta med dessa patienter. 

Sjuksköterskorna behövde ha ett stort tålamod och fick inte låta vården påverkas av eventuella 

fördomar. Personliga egenskaper som en sjuksköterska inom beroendevården borde besitta var att 

de skulle vara bestämda och robusta samt strikta och rättvisa. Att kunna tänka snabbt och vara 

flexibel och kunna tala för sig ansågs också vara viktiga egenskaper hos sjuksköterskor. Blyghet 

och naivitet ansågs vara en nackdel, då flera av patienterna kunde vara vågade i sitt språk och 

uppförande. Det ansågs som viktigt att sjuksköterskorna kunde se bortom beroendet, och se 

patienterna som enskilda individer (Clancy et al., 2006).  

Metoddiskussion 

Syftet med en litteraturstudie är att få en kunskapsöversikt över ett visst område, exempelvis över 

sjuksköterskors attityder gentemot patienter med alkohol- och/eller narkotikaproblem såsom i 

föreliggande studie. Hade syftet varit att få fördjupade kunskaper om sjuksköterskors attityder 

gentemot patienter med alkohol- och/eller narkotikaproblem hade en intervjustudie varit mer 

lämplig.  
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Val av databaser och sökord är viktiga för resultatet i en litteraturstudie. De databaser som 

användes för att söka artiklar till denna litteraturstudie var PubMed och Cinahl eftersom dessa till 

stor del innehåller omvårdnadsforskning.  

 

Litteraturstudien syftade från början till att undersöka sjuksköterskors attityder gentemot 

patienter med alkohol- och/eller narkotikamissbruk. För att få fram relevanta sökord översattes 

orden ”missbruk” och ”attityder” på Svensk MeSH. Begreppet ”Attitude of Health Personnel” 

användes därefter i sökningar i de ovan nämnda databaserna. Dessa sökningar genererade dock i 

artiklar där all vårdpersonal inkluderades. Därför valde uppsatsförfattarna att använda orden 

”nurs*” och ”attitudes” istället, för att endast få fram artiklar som berörde sjuksköterskors 

attityder. Dock framkom det ändå fyra artiklar som utöver sjuksköterskor även omfattade annan 

vårdpersonal. Uppsatsförfattarna valde att inkludera dessa artiklar då de till största del ändå 

bestod av sjuksköterskor. Sökning i Svensk MeSH på ordet ”missbruk” gav inget sökord som 

uppsatsförfattarna ansåg vara relevant för studiens syfte. Missbruk översattes därför i ett 

översättningsprogram till orden ”misuse” och ”abuse”. Då uppsatsförfattarna ville undersöka 

artiklar som berörde både alkohol- och narkotikamissbruk användes sökorden ”drug” och 

”alcohol”. Då sökningar på ”drug” AND ”nurs*” AND ”attitudes” främst resulterade i artiklar 

som berörde endast läkemedel i stort och inte missbruk av dessa ändras sökordet till ”drug 

abuse”. Många av artiklarna som hittades berörde både missbruk och beroende. 

Uppsatsförfattarna valde därför att inkludera både missbruk och beroende i litteraturstudien, och 

fick därmed ändra även syftet. För att finna artiklar som berörde enbart beroende kunde sökord 

som ”addictive” och ”dependency” ha använts, enligt Svensk MeSH. Uppsatsförfattarna var dock 

redan nöjda med de funna artiklarna eftersom de även berörde beroende. Sökningar i efterhand 

med sökorden ”addictive” och ”dependency” i de tidigare använda databaserna visade sig inte 

heller ge några ytterligare relevanta artiklar. Vid kontrollsökningar i andra databaser, såsom 

PsychINFO och Medline med samma sökord framkom ungefär samma sökresultat och 

uppsatsförfattarna valde därför att utesluta de två sistnämnda databaserna. 

 

Litteratursökningen begränsades från början till åren 2000-2009. Eftersom uppsatsförfattarna 

upplevde att det fanns luckor i uppsatsen utökades begränsningen till åren 1995-2009. Många 
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författare i de inkluderade artiklarna refererade till äldre artiklar, vilket uppsatsförfattarna ansåg 

tyda på att de äldre artiklarna fortfarande var relevanta.  

 

Litteraturstudien bygger på sex kvantitativa artiklar, fyra kvalitativa och två med mixed method. 

Att de flesta artiklar var kvantitativa kunde ses som en svaghet, eftersom uppsatsförfattarna 

förmodade att attityder beskrivs bättre i intervjuer än i enkätundersökningar. 

Enkätundersökningarna styr in deltagarna på valda ämnen, istället för att deltagarna själva ska få 

ta upp det som känns viktigt. Fördelen med de kvantitativa artiklarna var att de hade ett större 

antal deltagande sjuksköterskor än de kvalitativa, vilket gör att resultaten blir lättare att 

generalisera. Av de artiklar som användes i resultatet var sju av medelhög kvalitet och fem av 

hög kvalitet. Att inga inkluderade artiklar var av låg kvalitet innebar att resultatet byggde på en 

högre vetenskaplig grund. Alla artiklar berörde sjuksköterskor i industriländer (Australien, Irland, 

Storbritannien, Sverige, USA). Resultatet bör därför inte generaliseras för utvecklingsländer, då 

inga artiklar från dessa länder har använts i litteraturstudien. Resultaten bör dock kunna 

generaliseras för sjuksköterskor utan specialistutbildning i industriländer.  

Slutsats 

Resultaten visade att flera sjuksköterskor hade fördomsfulla attityder och bristande respekt 

gentemot patienter med alkohol- och/eller narkotikaproblem. Sjuksköterskorna kände även rädsla 

och hade viss ovilja att vårda patienterna. Vissa sjuksköterskor hade positiva attityder gentemot 

patienter med alkohol- och/eller narkotikaproblem och ville vårda dem. Sjuksköterskor som 

arbetade på missbruksavdelningar hade mer empatiska attityder gentemot patienterna. Utbildning 

inom alkohol och narkotika gjorde att sjuksköterskor fick mer positiva attityder till patienter med 

alkohol- och eller narkotikaproblem. Sjuksköterskor blev mindre dömande gentemot denna 

patientgrupp och fick en större vilja att vårda dem.  

Förslag till vidare forskning 

Uppsatsförfattarna föreslår vidare forskning i hur patienter med alkohol- och/eller 

narkotikaproblem upplever sjuksköterskors attityder gentemot dem, samt hur attityderna påverkar 

vården. För att undersöka detta bör kvalitativa studier genomföras där patienter med alkohol- 

och/eller narkotikaproblem får tala mer fritt om ämnet i intervjuer. 
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Projektets kliniska betydelse 

Det förekommer negativa attityder gentemot patienter med alkohol- och/eller narkotikaproblem, 

och en ovilja att vårda denna patientgrupp från sjuksköterskors sida. Det kan medföra att 

patienterna inte får den vård de har rätt till. Vidare utbildning och information om alkohol och 

narkotika bör därför ges till sjuksköterskor, både i grundutbildningen och på arbetsplatsen, för att 

förbättra sjuksköterskors attityder och därmed även vården till patienter med alkohol- och/eller 

narkotikaproblem. 
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Bilaga 1:1. 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 beksriven?   
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 av Willman, Stoltz &  Bahtsevani (2006)  och Forsberg & Wengström 
(2008) 
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Bilaga 1:2. 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?   

Summa:    
Maxpoäng:  29 
Erhållen poäng:  
Kvalitet:  låg medel hög 
Mallen är en modifierad version av Willman, Stoltz &  Bahtsevani  (2006) och Forsberg & 
Wengström (2008) 
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