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Avdelningen för omvårdnad

Abstrakt: Beroendesjukdom kan leda till signifikant funktionsnedsättning eller lidande. Syftet med 
denna studie var att belysa betydelsen av vårdpersonalens attityder mot personer med 
beroendesjukdom. För att svara på syftet utformades två specifika frågeställningar: vilka attityder 
har vårdpersonalen mot personer med beroendesjukdom och vilka faktorer påverkar personalens 
attityder gentemot personer med beroendesjukdom. Metoden som användes var en systematisk 
litteratur översikt, där data analyserades från 16 artiklar. Resultatet visade att vårdpersonalens 
attityder var övervägande negativa. Attityden hos vårdpersonalen hade betydelse för patienter med 
beroendesjukdom, det kunde bland annat göra skillnad på vilken omvårdnad patienten fick. 
Slutsatsen i studien är att vårdpersonalen behöver få mer utbildning om beroendesjukdomar för att 
slippa känna sig obekväma och osäkra i arbetet med personer med beroendesjukdom. Utbildning 
har även visat sig ge en positivare attityd som resulterade i en bättre omvårdnad.   

Nyckelord: beroendesjukdom, omvårdnad, vårdpersonalens attityder
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Att behandla personer med beroendesjukdom är något som de flesta inom vården kan få uppleva. I 

dagens samhälle är det inte ovanligt att illegala droger förekommer och på grund av detta är vården 

av patienter som använder olagliga droger vanligt i det dagliga omvårdnadsarbetet (Ford, Bammer 

& Becker, 2009). För att kunna ge patienter den vård som de behöver och har rätt till krävs det att 

personalen har ett öppet sinne och inte dömer patienter på förhand. Enligt Forrest (1989) är 

omvårdnad först och främst en mental och emotionell närvaro som utvecklas från känslor för 

patienters erfarenheter. I en studie av Lin och Tsai (2010) framgår det att sjuksköterskor som deltog 

i studien ansåg att det var viktigt att respektera patienter, detta gjordes genom att sjuksköterskor 

vårdade hela människan och inte enbart sjukdomen. För att kunna respektera personer med 

beroendesjukdom krävs det att sjuksköterskor inte låter sin egen attityd komma i vägen för 

omvårdnaden. Att ge vård till patienter med beroendesjukdomar är komplext och krävande (Ford et 

al., 2009).

Enligt Tornstam (2005, s.103) består attityd av flera delar, vilka föreställningar en person har om 

någonting, känslan för eller om någonting, oavsett om det är en positiv eller negativ känsla. Även 

hur en person handlar när denne kommer i kontakt med vad Tornstam (2005, s.103) kallar attityd 

objekt, som i denna studie är personer med beroendesjukdom. Även Selleck och Redding (1998) 

beskriver ordet attityd, attityden influeras av olika faktorer. Dessa faktorer inkluderar tidigare 

erfarenheter, kunskap om problemet och befolkningen samt egna övertygelser. Enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, 1982:763) är ett av målen med sjukvården att ge vård på lika villkor åt alla. 

Vårdpersonalens attityder är associerade med patienternas uppfattning och resultat (Howard & 

Chung, 2000). 

Enligt en studie av Neale, Tompkins och Sherad (2008) skämdes en del deltagare så mycket över 

sitt missbruk att de valde att inte uppsöka vård även om de behövde hjälp. En av orsakerna att de 

inte sökte vård när de behövde var att de var rädda för att få negativa reaktioner. Det var svårt för 

personer med drogmissbruk att få hjälp, många läkare ville inte registrera dem på sin vårdcentral för 

att personer med drogmissbruk hade ett rykte om att bara vara ute efter att få tag i mediciner (Neale 

et al., 2008). En vanlig bild av personer med beroendesjukdom, är stereotypen om att alla personer 

med beroendesjukdom är störande och våldsamma (Peckover & Chidlaw, 2007). En stereotyp är en 

mental ram som innebär att egenskaper tilldelas en hel grupp med människor (Ferns & Chojnacka, 

2005). Stereotypa föreställningar kan till exempel leda till att kvinnor inte får den hjälp de behöver 
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för att vårdpersonalen inte tänker att de kan missbruka alkohol. Detta kan leda till att kvinnorna får 

en behandling som fungerar sämre (Wilson et al., 2002).

Personer med beroendesjukdom kan få en betydande påverkan på hjärnan som är kroppens mest 

komplicerade organ. Signalerna mellan hjärnans celler sköts av kroppsegna kemikalier som kallas 

signalsubstanser tillexempel dopamin, serotonin och noradrenalin. Signalsubstanserna är centrala 

för hjärnans funktion. När människan tillför kroppen droger blir signalöverföringen i hjärnan 

påverkad (Agerberg, 2004, s. 26). Agerberg (2004, s. 47) beskriver att det finns ett system i hjärnan 

som kallas för mesokortikolimbiska dopaminsystemet (hjärnans belöningssystem). Detta system får 

oss att äta dricka och fortplanta oss. Vid frisättning av dopamin blir aktiviteterna lustfyllda och får 

oss att vilja upprepa dem. Alkohol, narkotika och nikotin verkar genom detta system. Påverkan från 

dessa droger kan bli mer koncentrerat och mer intensivt än om det varit en naturlig påverkan. Dessa 

ämnen kan även frisätta dopamin och skapa en känsla av eufori. Ett upprepat bruk av droger bygger 

om hjärnan och drogen tar över det naturliga stimuli, missbrukaren kan bli överkänslig för vissa 

delar av drogens effekter och får svårare att motstå drogen (Agerberg, 2004, s. 48, 49, 51). 

Drogerna styr det system i hjärnan som hjälper oss att prioritera. Personens långsiktiga intressen 

och rationalitet har ingen makt när den drogade hjärnan gör sina val. På grund av detta så är det 

svårt för den som använder droger att sluta trots att de vill. Den ombyggda hjärnans effekter 

försvinner inte bara för att personen slutar med droger, förändringarna kvarstår länge och för en del 

är de kvar livet ut (Agerberg, 2004, s. 52). Ärftlighet står för hälften av risken för att bli beroende 

av alkohol, men även uppväxtmiljön, tillgången, priset på drogerna, umgänget, filmer, reklam med 

mera kan ha betydelse för om en person utvecklar ett beroende (Agerberg, 2004, s. 70). Riskbruk 

beskrivs som alkoholanvändning med risk att glida över till ett missbruk eller beroende. Missbruk 

har att göra med bestämda situationer eller perioder i livet medan beroende utvecklas om ett 

missbruk pågår under en längre tid (Agerberg, 2004, s. 37). 

Alkoholkonsumtionen ökar stadigt i Sverige, detta har pågått sedan 1990- talet. Trots att 

konsumtionen har ökat är Sverige ett av de länder som har lägst konsumtion i hela Europa 

(Socialstyrelsen, 2009, s.311).  I dagens läge är det mycket forskat kring missbruk i allmänhet, 

utvecklingen går framåt och i dag klassas missbruk (beroende syndrom) som en kronisk sjukdom 

(Agerberg, 2004, s.43). Världshälsoorganisationen (WHO, 2007) beskriver i diagnossystemet 

International Classification of Diseases (ICD-10) att beroendesyndrom är kluster av beteende, 
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kognitiva och fysiologiska fenomen som utvecklas efter upprepad droganvändning och som 

vanligtvis inkluderar en stark önskan att ta drogen. Detta medför svårigheter att kontrollera dess 

användning och fortsatt användning har skadliga effekter, användning av narkotika börjar 

prioriteras högre än andra aktiviteter och förpliktelser, detta kan resultera i ökad tolerans och ibland 

sämre fysiskt tillstånd (WHO, 2007). Enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM-IV-TR) kan missbruk leda till klinisk signifikant funktionsnedsättning eller lidande, vilket tar 

sig uttryck i minst ett av följande kriterier under en tolvmånadersperiod: 1. upprepat substansbruk 

som leder till att individens arbete, skola och/eller privatlivet blir negativt påverkat som till exempel 

kan leda till avsked, reglering från skolan och vanskötsel av barn. 2. substansbruk som kan leda till 

fysisk skada till exempel vid bilkörning. 3. upprepade substansrelaterade problem med lag och 

ordning till exempel arresterad för substansrelaterat störande beteende. 4. fortsatt substansbruk trots 

återkommande sociala eller mellanmänskliga problem (American Psychiatric Association, 2000, 

s.84).

I Phillips och Bournes (2008) studie framkommer att personal som arbetar inom beroendevården 

och är öppna för förändringar får mer positiva behandlingsresultat, än den personal som hade en 

konservativ syn på hur behandlingen skall ske. I en studie av Neale et al. (2008) visade det sig att 

personer med beroendesjukdom ofta upplevde att läkarnas attityder var fientliga och dömande, detta 

visade sig genom att läkare samt övrig vårdpersonal var otrevliga. De hade även upplevt att läkaren 

hade sagt att deras hälsoproblem var deras eget fel, hotat med att dra in medicineringen samt vägrat 

att träffa dem. Neale et al. (2008) menar att personer med missbruk hade känt sig ovärdiga att ta 

emot hjälp och att de slösade bort sjukhusets resurser, samt att det visade sig att personer med 

missbruk upplevde att de fick en annorlunda och sämre vård än andra patienter.

Det finns stora kunskapsluckor angående omvårdnadspersonalens bemötande av patienter med 

beroendesjukdom. Därför är det mot denna bakgrund viktigt att ta reda på vårdpersonalens attityder 

mot personer med beroendesjukdom. I denna översikt avses med beroendesjukdom alkohol- och 

drogberoende.

Syftet i denna studie var att genom en systematisk litteraturöversikt belysa vårdpersonalens attityd 

mot personer med beroendesjukdom. 
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Specifika frågeställningar

Vilka attityder har vårdpersonal mot personer med beroendesjukdom?

Vilka faktorer påverkar vårdpersonalens attityder gentemot personer med beroendesjukdom?

Metod 

I denna studie användes systematisk litteraturöversikt som metod. I en systematisk litteraturöversikt 

kan både kvalitativa och kvantitativa studier användas (Holopainen, Hakulinen-Viirtanen & 

Tossavainen, 2008). Att använda data från olika typer av studier förstärker helhetssynen av ämnet 

som studeras (Whittemore & Knafl, 2005). Resultatet presenteras i relation till frågeställningarna, i 

slutet av varje frågeställning kommer en innovativ syntes, där resultatet presenteras sammanfattat 

på ett kärnfullt sätt. 16 artiklar som svarade mot studiens syfte valdes ut, av dessa var 14 

kvantitativa, en var kvalitativ och en var av blandad metod. I detta arbete har studier som 

uttryckligen beskrivit vårdpersonalens attityder valts ut. 

Litteratursökning och kvalitetsgranskning av artiklar 

Enligt Holopainen et al., (2008) består en systematisk litteraturöversikt av olika moment. Dessa 

moment är att definiera syftet, utföra litteratursökning, kvalitetsgranska och göra analys av 

materialet. Syftet består av en frågeställning som skall vara bred, utifrån den breda frågeställningen 

formuleras specifika frågeställningar som skall kunna svara på studiens syfte. Litteratursökningen 

var en viktig och tidskrävande del av arbetet, om detta inte sker korrekt kan hela studiens 

trovärdighet falla. Efter att materialet har sökts fram skall forskarna kvalitetsgranska det för att 

bestämma om det passar in med studiens syfte. Förutbestämda inklusions- och exklusionskriterier 

skall användas vid genomgång av materialet. I denna studie var inklusionskriterierna artiklar som 

handlade om vårdpersonalens attityder mot personer med alkohol- och/eller drogberoende samt att 

artiklarna skulle vara på engelska, i detta arbete exkluderades artiklar som handlade om 

vårdpersonal som arbetade inom missbruksvård. Detta för att vårdpersonal inom missbruksvården 

oftare möter personer med beroendesjukdomar, vilket kan medföra att deras attityder skiljer sig från 

övrig vårdpersonal. För att undvika cirkelresonemang exkluderades översiktsartiklar. Analys av 

materialet skedde efter kvalitetsgranskningen. Det är viktigt att dokumentera dessa moment 

noggrant, för att kunna påvisa studiens validitet. 

Första litteratursökningarna gjordes breda för att sedan smalna av dem mot de förutbestämda 
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frågeställningarna, enligt syftet med studien. Utifrån de valda frågeställningarna utformades sökord 

för att kunna söka i de olika databaserna Cinahl och Pubmed. Frågeställningen som var strukturerad 

användes som bas för databassökningen (Wilman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 56). De sökord som 

användes i denna översikt var mesh termerna substance related disorders och professional patient 

relations, fritext orden som användes var attitude, nursing, drug addicts, drug abuse, alcohol abuse, 

illict substance use, alcohol, sökorden har använts tillsammans med den booleska operatoren AND, 

samt att frisökning har använts. För att få fram ytterligare material, kontrollerades referenslistorna i 

artiklarna funna med hjälp av sökorden, se tabell 1.

Tabell 1. Litteratursökning
Pubmed, Limits: English, Humans

Sökning    ¤ Sökord Antal träffar Antal valda 

1 MSH Substance related disorders (MT*) 242099

2 MSH Professional patient relations (MT*) 48276

3 1 and 2 174 3

4 FT Nurses attitude toward substance abuse 58 2

CINAHL, Limits: Peer reviwed, English

5 FT Alcohol Abuse 2292

6 FT Attitude 24475

7 5 and 6 112 1

8 FT Drug Abuse 842

9 6 and 8 49 1

10 FT Drug addicts 106 1

11 FT Illict substance use 73 2

12 FT The substance abuse attitude survey 7 1

13 FT Working with drug users 22 1

14 FT Nursing 19724

15 FT Alcohol 3913

16 14 and 6 and 15 24 1

17 Från referenser i artiklar, funna med sökorden. 3
¤ MSH – Mesh termer i databasen Pubmed, FT – Fritext sökning. 
*MT – Major topic
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Efter att artiklar som svarade på studiens syfte valts ut, skedde en kvalitetsgranskning av dessa. 

Kvalitetsgranskningen utformades efter protokoll G och H av Wilman et al. (2006, s.154-157) om 

kvalitetsgranskning för kvalitativa och kvantitativa artiklar, dessa protokoll anpassades efter 

studiens metod. Resultatet av kvalitetsgranskningen visas i tabell 2. Under kvalitetsgranskningen 

besvarades flertalet ja och nej frågor och utifrån dessa räknades procenten ut. Kvaliteten graderades 

i tre nivåer, Grad I, hög 80-100 %, grad II, medel 70-79 % och grad III, låg 60-69 %. 

Tabell 2. Artikel översikt och kvalitetsgranskning
Författare/År Typ av 

studie
Deltagare Metod

Datainsamling/analy
s

Huvudfynd Kvalitet

Aalto, M., Pekuri, 
P., & Seppä, K.
(2001)

Kvantitativ 338 
sjuksköterskor 
fick enkäten 167 
svarade.

150 Läkare fick 
enkäten 84 
svarade. 

Enkätundersökning/ 
Deskriptiv statistik

Läkarna hade bättre attityder och 
kunskaper om personer som 
dricker för mycket alkohol samt 
om hur en kort intervention skall 
utföras. Både sjuksköterskorna 
och läkarna ansåg att mer 
utbildning inom detta område 
var nödvändigt. 

Grad III

Barry, K. R., 
Tudway, J.A., & 
Blissett, J.
(2002)

Kvantitativ 144 fick 
enkäten, 98 
svarade. 

Enkätundersökning/
Deskriptiv statistik

Den kvalificerade 
vårdpersonalen hade större 
kunskap än den okvalificerade 
personalen. Samt att attityden i 
det stora hela var icke 
bestraffande. 

Grad III

Foster, J. H., & 
Onyeukwu, C.
(2003)

Kvantitativ 90 fick enkäten, 
63 svarade. 

En enkät skickades 
ut, denna enkät var 
en substance abuse 
attitude survey 
(SAAS)/
Deskriptiv statistik

Sjuksköterskornas attityder var 
inte optimala. Endast en punkt 
på SAAS var på en optimal nivå, 
detta var på frågan om tolerans 
alla andra var på en icke optimal 
nivå. 

Grad III

Gilchrist, G., 
Moskalewicz, J., 
Slezakova, S., 
Okruhilca, L., 
Torrens, M., 
Vajd, R., & 
Baldacchino, A.
(2011)

Kvantitativ 866 deltagare, 
slumpmässigt 
utvalda  i ett 
bekvämlighets 
urval i åtta 
europeiska 
länder. Oklart 
bortfall.

Multicenterstudie, 
enkäter skickades ut 
till deltagarna/ 
Deskriptiv statistik 

Viljan att arbeta med 
drogmissbrukare var konsekvent 
lägre än för andra 
patientgrupper. Att arbeta med 
personer som har alkohol- 
drogproblem, anses ha en lägre 
status. 

Grad III

Happell, B., 
Carta, B., & 
Pinikahana, J.
(2002)

Kvantitativ 378 fick 
enkäten, 134 
svarade. 

Ett frågeformulär om 
sjuksköterskors 
kunskap, attityder, 
övertygelser och 
praxis rörande 
missbruksproblem 
delades ut till 
sjuksköterskor/
Deskriptiv statistik

Det fanns luckor i bedömningen 
och hanteringen kring drog och 
alkoholproblem, den 
övergripande kunskapsnivån var 
dock tillräcklig. Trots den 
positiva attityden behöver 
vårdpersonalen mer utbildning, 
för att öka kompetensen, 
hanteringen och bedömning av 
missbruksrelaterade sjukdomar. 

Grad III
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Forts. Tabell 2. Artikel översikt och kvalitetsgranskning
Författare/År Typ av 

studie
Deltagare Metod

Datainsamling/analys
Huvudfynd Kvalitet

Happell, B., & 
Taylor, C.
(2001)

Kvantitativ Slumpmässigt 
urval, 200 
sjuksköterskor 
på ett privat 
sjukhus. 106 
svarade.

Ett frågeformulär med 
50 påståenden som 
skulle besvaras på en 
6-gradig skala, 
skickades till 
deltagarna/ 
Deskriptiv statistik

Studien visade en liten 
skillnad mellan de som 
använde sig av hjälp från en 
specialistenhet. Det visade sig 
att de som använde hjälpen 
fick mer kunskap om drog- 
och alkoholmissbruk.

Grad II

Howard, V., & 
Holmshaw, J.
(2010)

Kvantitativ/K
valitativ

Kvantitativ del: 
270 fick 
enkäten, 84 
svarade. 

Kvalitativ: 10 
deltagare, inget 
bortfall. 

Denna har en blandad 
metod. Den har en 
enkätdel samt en 
intervjudel. 
Deskriptiv 
statistik/tematisk ram 
(thematic framework)

Personalen som hade fått 
utbildning visade på en bättre 
attityd mot personer med 
missbruk. Mer än hälften 
ansåg att de hade en mer 
avlägsen roll när de arbetar 
med personer som missbrukar 
illegala droger. 

Kvantitativ
: Grad III
 

kvalitativ: 
Grad I

Kelleher, S., & 
Cotter, P.
(2009)

Kvantitativ 145 fick 
enkäten, 66 
svarade. 

Data samlades in 
genom en anpassad 
kartläggnings enkät 
samt SAAS enkäten 
användes/ 
Deskriptiv statistik

Resultatet indikerar att 
deltagarnas nuvarande nivå 
av kunskap är 
tillfredsställande.

Grad III

Natan, M. B., 
Beyil, V., & 
Neta, O.
(2009)

Kvantitativ 200 fick 
enkäten, 
135svarade. 

En enkätstudie, där 
forskaren även vill 
utforska vilka 
begränsningar som 
finns om man 
använder teoretiska 
och metodologiska 
tillvägagångssätt 
genom att använda 
TRA (theory of 
reasoned action)/
Deskriptiv statistik

Vårdpersonalen hade måttligt 
negativ attityd mot 
drogmissbrukare. 

Grad III

Pinikahana, J., 
Happell, B., & 
Carta, B.
(2002)

Kvantitativ 378 fick 
enkäten, 173 
svarade.

Ett frågeformulär om 
kunskap, skicklighet, 
attityd och utövandet 
sändes till psykiatri 
avdelningar/
Deskriptiv statistik 

Personalen inom psykiatrin 
hade en positiv attityd mot 
drogmissbruk. De hade även 
en positiv syn på 
interventioner och behandling 
och ansåg att det var en 
behandlingsbar sjukdom. 

Grad III

Raeside, L.
(2003)

Kvantitativ 70 fick 
enkäten, 50 
svarade. 

En enkät skickades ut 
till deltagarna/ 
Deskriptiv statistik

Kunskapen i gruppen var låg, 
sjuksköterskorna hade en 
negativ attityd. De som hade 
mest negativ attityd var 
sjuksköterskor med mer än 
5års erfarenhet.

Grad III
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Forts. Tabell 2. Artikel översikt och kvalitetsgranskning
Författare/År Typ av 

studie
Deltagare Metod 

Datainsamling/analys
Huvudfynd Kvalitet

Richmond, I. C. 
& Foster, J.
(2003)

Kvantitativ 103 fick 
enkäten, 56 
svarade. De 
använde sig av 
ett 
bekvämlighets 
urval av 
vårdpersonal 
inom 
psykiatrin i en 
yttre del av 
London

Använde SAAS 
enkäten, för att få svar 
om attityd/Deskriptiv 
statistik

Vissa skillnader mellan 
utbildnings nivåerna visade sig, 
och de som hade en högre 
utbildning hade en mer positiv 
attityd än de med lägre 
utbildning, dock inte inom alla 
områden som SAAS enkäten 
täcker. Vårdpersonalen inom 
psykiatrin hade en övervägande 
tolerant attityd mot personer 
med missbruk, de gick inte efter 
olika stereotyper vid mötet med 
denna patientgrupp.

Grad III

Ryrie, I., & 
McGowan. J.
(1998)

Kvantitativ 20 deltagare 
inget bortfall 

Data insamlingen 
bestod av retrospektivt 
kontrollera patient 
journaler, samt att 
enkäter skickades ut 
till vårdpersonalen/ 
Deskriptiv statistik.
 

Personalen kände att de inte var 
rätt utrustade för dessa patienter, 
de välkomnade även 
möjligheter att utveckla sin 
kunskap inom området. 

Grad III

Selleck, C. S., 
& Redding, 
B.A.
(1998)

Kvantitativ 392 fick 
enkäten. 
Oklart bortfall. 

En beskrivande studie 
där data samlas in från 
ett lämpligt urval av 
sjuksköterskor/ 
Deskriptiv statistik

Sjuksköterskorna visade sig ha 
en begränsad kunskap om 
ämnet, missbruk och dess 
effekter. De hade även attityder 
som var mer bestraffande och 
negativa än positiva eller 
stödjande gentemot kvinnor 
som missbrukar droger under 
den perinentala perioden (innan, 
under och efter förlossningen).

Lägre än 
grad III

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

Kvantitativ 536 fick 
enkäten, 335 
svarade.

En enkät med 47 
punkter utvecklades 
och postades till 
deltagarna/ deskriptiv 
statistik.

Majoriteten av personalen ansåg 
att det var svårhanterat att 
arbeta med denna grupp än 
andra patientgrupper.

Grad III

Vargas, D., & 
Luis, M.A.V. 
(2008)

Kvalitativ 10 deltagare 
inget bortfall 

Kvalitativ studie, där 
forskarna använde sig 
av intervjuer/
innehållsanalys

Sjuksköterskorna var toleranta 
till medelmåttigt bruk av 
alkohol, men tog avstånd från 
alkoholism. De ansåg att 
alkoholism var en sjukdom. 

Grad I
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Analys

Analysen utgick från Whittemore och Knafls (2005) beskrivning och den kompletterats med 

matrismetoden för att ge en ökad överblick över data som samlats in (Polit & Beck, 2010). 

Matrismetoden innebär att data som svarar på syftet placeras i en tabell. Enligt Whittemore och 

Knalf (2005) är det viktigt att vara noggrann under analys fasen då denna fas är extra sårbar för 

bias. Dataanalys i forskningsöversikter kräver data från primära källor, som kodas, kategoriseras 

och sammanfattas till en enhetlig och integrerad slutsats om forskningsproblemet. Målet för 

dataanalys är en grundlig och objektiv tolkning av primära källor tillsammans med en innovativ 

syntes. För att undvika fel bör en systematisk analysmetod identifieras innan man börjar med 

översikten. Inledningsvis jämförs extraherad data, post för post så att liknande data kategoriseras 

och grupperas tillsammans. Därefter jämförs dessa poster med ytterligare analys och 

syntesprocesser. I en integrerade översikt kan denna typ av dataanalys användas vilket medför att 

forskaren kan använda uppgifter från olika metoder. Metoden består av data reduktion, att visa data, 

jämföra data, dra slutsatser och verifiering (Whittemore & Knafl, 2005). 

Analysen i denna översikt bestod av att gå igenom all insamlad data, båda författarna läste igenom 

de utvalda artiklarna för att kontrollera att de svarade mot syftet.101 poster som svarade på studiens 

specifika frågeställningar togs ut och reducerades ner. Data som svarade på frågeställningarna lästes 

igenom av båda författarna. Nästa steg var att sortera den data som liknade varandra och som 

svarade på de specifika frågeställningarna tillsammans, detta gjordes med hjälp av matriser för att 

underlätta och för att ge en bättre översikt över data som svarade på frågeställningarna. Efter det 

gjordes ytterligare matriser, där data som belyste liknande fenomen grupperades tillsammans. 

Resultat

Vilka attityder har vårdpersonal mot patienter med beroendesjukdom? 

Det framkom i studier att attityder mot personer med alkohol -drogmissbruk var mer negativa i 

jämförelse med attityder mot personer med andra sjukdomar (Foster & Onyeukwu, 2003; Siegfried, 

Ferguson, Cleary, Walter & Rey, 1999; Natan, Beyil & Neta, 2009). Raeside (2003) visade i sin 

studie om vårdpersonalens attityder gentemot gravida kvinnor med missbruksproblem att 76 % var 

arga på kvinnorna för att de hade använt droger under graviditeten. Sjuksköterskornas attityder mot 

gravida kvinnor med missbruksproblematik var mer bestraffande och negativa än positiva och 
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stödjande (Selleck & Redding, 1998; Raeside, 2003). Inom den perinatala vården visade det sig 

tydligt att personalens attityd var mer negativ mot de kvinnor som hade alkohol –drogmissbruk än 

kvinnorna utan ett missbruk (Raeside, 2003). 

En mindre del vetenskaplig litteratur påvisade en positiv attityd gentemot patienter med alkohol –

drogmissbruk, dessa var oftast gjorda bland vårdpersonal inom psykiatrin. Vårdpersonalens 

attityder var i det stora hela positiva, majoriteten av deltagarna visade sig vara positiva till 

behandling och interventioner samt att arbeta konstruktivt med dessa patienter (Happell & Taylor 

2001; Pinikahana, Happell & Carta, 2002; Richmond & Foster, 2003). Enligt Barry, Tudway och 

Blissett (2002) var vårdpersonalens attityder inte var bestraffande. Enligt Aalto, Pekuri och Seppä 

(2001) kan ett sätt att nå patienter vara att ta upp problemet med överkonsumtion av alkohol, 

samma studie visar på att 71 % av sjuksköterskorna hade en positiv attityd till att prata med 

patienter om deras alkoholkonsumtion. En studie visade att personal inom primärvården har sämre 

attityd än personal inom psykiatrin (Gilchrist et al., 2011).

Enligt Gilchrist et al. (2011) var vårdpersonal mindre villiga att arbeta med patienter som hade ett 

missbruk jämfört med patienter med diabetes eller depression. Det fanns även studier som visade 

skillnader mellan yrkeskategorier. Till exempel framkom att läkare hade en mer positiv attityd och 

bättre färdigheter i att prata med patienter om alkoholkonsumtion än sjuksköterskor (Aalto et al., 

2001). Foster och Onyeukwu (2003) gjorde en studie bland sjuksköterskor inom rättpsykiatrin, 

resultaten visade att kvinnor moraliserade mindre än män när de skulle ge omvårdnad till patienter 

med alkohol -drogmissbruk. Det kunde även skilja i attityderna mellan alkoholmissbruk och 

drogmissbruk. Vårdpersonal var mer positiv i sin attityd gentemot patienter med enbart 

alkoholmissbruk än mot patienter med drogmissbruk, vårdpersonal hade även mer distans till 

patienter som använde illegala droger (Howard & Holmshaw, 2010; Gilchrist et al.,2011). 

Studier visade att när vårdpersonalens attityder var mindre bra, reflekterades detta i vårdkvaliteten, 

det framkom att kvaliteten på vården var lägre för patienter med missbruk än för patienter utan 

missbruk (Foster & Onyeukwu, 2003; Natan et al., 2009). Vårdpersonal hade kunskap om att ge bra 

och lika vård till patienter, men verkligheten visade att personer med missbruksproblematik fick 

mindre vård (Foster & Onyeukwu, 2003; Natan et al., 2009). Det fanns sjuksköterskor som hade 

goda kunskaper om alkoholism och att det klassades som en sjukdom men såg det ändå inte som en 
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sjukdom (Vargas & Luis, 2008). Vårdpersonal som hade en mer negativ attityd ansåg att alkohol var 

ett gift som kunde förändra användarens beteende och personlighet (Pinikahana et al., 2002). 

Studier visade att en stor del av sjuksköterskor inte hanterade patienter med psykisk ohälsa och 

missbruk adekvat. Sjuksköterskor medgav även att de hade en bristande service och att 

omhändertagandet av denna patientgrupp var bristfällig (Happell, Carta & Pinikahana, 2002; 

Siegfried et al., 1999).

Innovativ syntes

Från de funna resultaten framkom att vården av patienter med beroendesjukdom påverkades utifrån 

vilken attityd vårdpersonal hade. Resultatet visade att det fanns både positiva och negativa attityder 

hos vårdpersonal gentemot personer med beroendesjukdomar, övervägande var dock de negativa. 

Bedömningen om en attityd ansågs vara positiv eller negativ gjordes i jämförelse med andra 

patientgrupper.  Detta visade sig genom att vårdpersonal inte behandlade patienter på lika villkor 

och gav dem inte den vård de hade rätt till. Omhändertagandet blev bristfälligt, och många gånger 

blev de inte hänvisade vidare till andra vårdinstanser även om deras tillstånd var i behov av det. En 

studie visade att sjuksköterskors attityd gentemot gravida kvinnor med beroendesjukdom kunde 

vara både bestraffande och negativa.  Resultatet pekade på att personal som själv valde att arbeta på 

en avdelning där det var vanligare att personer med beroendesjukdomar befann sig hade en mer 

positiv och optimistisk attityd mot dessa patienter. Ett fåtal av de vetenskapliga artiklarna kunde 

visa resultat där det framkom att vårdpersonal var positiva i sin attityd gentemot patienter med 

beroendesjukdom. Denna personal arbetade inom psykiatrin. 

Vilka faktorer påverkar vårdpersonalens attityder gentemot patienter med 

beroendesjukdom? 

Den vetenskapliga litteraturen visade att orsakerna kan vara många till att personal hade mindre bra 

attityder mot patienter med alkohol –drogmissbruk. Om personal arbetar där de sällan möter 

patienter med missbruksproblem så kunde det medföra att de kände otrygghet. En mindre del av 

personal kände sig obekväma och osäkra inför mötet med patienter som hade missbruksproblem 

(Natan et al., 2009; Siegfried et al. 1999). En annan anledning till att vårdpersonal kunde ha 

negativa attityder mot patienter med beroendesjukdom, var för att de ansåg att denna patientgrupp 

var mer svårhanterlig än andra patientgrupper, samt att vårdpersonal inte såg någon roll för dem 

själva i behandlingen av patienter med missbruksproblem (Siegfried et al., 1999). Studier visar att 
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vårdpersonal som arbetar utifrån stereotyper har en mindre bra attityd mot personer med alkohol- 

drogmissbruk, jämfört med personer som inte gick efter stereotyper (Foster & Onyeukwu, 2003; 

Pinikahana et al., 2002). Ett exempel på en stereotyp kunde vara att en man som är kortklippt och 

välrakad inte använde droger (Pinikahana et al., 2002). Resultat från studier visade att 

sjuksköterskor var optimistiska och ansåg att det var viktigt att behandla och upptäcka tidigt 

alkoholmissbruk, då de var behandlingsbara sjukdomar. Vårdpersonalen som hade högre utbildning 

var mer optimistiska när det gällde behandling av dessa patienter och de ansåg att de kunde 

motivera patienter att genomgå behandling (Aalto et al., 2001; Pinikahana et al., 2002; Richmond & 

Foster, 2003). Andra studier visade att vårdpersonal som satte sin attityd åt sidan och arbetar 

professionellt, kunde ge adekvat behandling (Aalto et al., 2001; Raeside, 2003). Enligt Pinikahana 

et al. (2002) utförde vårdpersonal den vård som var nödvändig för de som hade omvårdnadsbehov.

 

Studier visade att det fanns behov av att kontinuerligt utbilda personal, då det visade sig att personal 

som hade 10-20års erfarenhet var mindre angenäma att hjälpa patienter med missbruk, (Gilchrist et 

al. 2011; Foster & Onyeukwu, 2003). Personalen behövde mer träning, för att kunna ge stöd och ta 

hand om patienter, vårdpersonal med för lite utbildning påverkade vårdens funktion (Happell et al., 

2002; Howard & Holmshaw, 2010). I en studie visade Happell och Taylor (2001) att vårdpersonal 

som tog hjälp av specialistutbildad personal, hade en mer positiv attityd. Att använda denna hjälp 

visade sig även öka personalens kunskaper om missbruk (Happell & Taylor, 2001). En studie visade 

att vårdpersonal hade måttlig kunskap om att kunna identifiera personer som hade drog- eller 

alkoholmissbruk (Happell et al., 2002). Personal som hade arbetat i mindre än 10 år samt de som 

var specialistutbildade visade sig vara mer villiga att hjälpa patienter som hade alkohol- och 

drogmissbruk (Gilchrist et al., 2011). Studier visade att personal som själva ansåg att de hade bra 

kunskaper om missbruk, samt om interventioner för personer med missbruk (Aalto et al., 2001; 

Natan et al., 2009) I en studie av Kelleher och Cotter (2009) visade det sig att majoriteten av 

vårdpersonal inte hade gått någon specifik utbildning om alkohol och droger, dock hade de ändå 

goda kunskaper om alkohol och droger. Sjuksköterskors allmänna kunskap om det maximala 

alkoholintaget samt om läkemedelsmissbruk var mindre bra, sjuksköterskorna hade även en 

begränsad kunskap om vilka effekter missbruk gav (Happell et al., 2002; Kelleher & Cotter, 2009; 

Selleck & Redding, 1998). Studier visade att mer än 50 % av den vårdpersonal som deltog ansåg att 

de var i behov av mer utbildning eller att de inte var nöjda med den utbildning som de hade (Aalto 

et al., 2001; Raeside, 2003; Selleck & Redding, 1998). En studie visade att sjuksköterskor hade låg 
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kunskap, av de som hade mer negativ attityd gentemot patienter hade ungefär hälften försökt få 

ytterligare kunskap, genom att läsa själva och samtala med kollegor (Raeside, 2003). Flera andra 

studier visade att vårdpersonal som hade en högre utbildning var mer optimistiska och moraliserade 

inte, samt att de hade bättre kunskap om missbruk och en positiv attityd mot patienter med missbruk 

(Howard & Holmshaw, 2010; Richmond & Foster, 2003; Selleck & Redding, 1998). Vårdpersonal 

som ansåg sig ha tillräckligt med kunskap kände sig obekväma med att ta hand om patienter med 

drog- och alkoholmissbruk, medan de som hade mer kunskap kände sig säkra på att ta hand om 

denna patientgrupp (Natan et al., 2009; Siegfried et al., 1999). Dock visade studier på att en kort 

och intensiv utbildning inte hjälpte för att förändra den negativa attityden (Richmond & Foster, 

2003).

Vårdpersonal i flertalet studier angav att utbildning skulle göra skillnad i attityden mot patienter 

med missbruksproblem. Studier visade att vårdpersonal behövde mer utbildning om missbruk av 

läkemedel, alkohol och droger (Aalto et al., 2001; Foster & Onyeukwu, 2003; Happell et al., 

2002; Kelleher & Cotter, 2009; Ryrie & McGowan, 1998; Siegfried et al., 1999). Studier visade 

även att utbildning om hur vårdpersonal kunde upptäcka om patienter var på väg in i ett missbruk 

behövdes samt praktisk träning i omvårdnad (Aalto et al., 2001; Kelleher & Cotter, 2009; Ryrie 

& McGowan, 1998). Studier visade att vårdpersonal inte hade god kunskap om personer med 

dubbla diagnoser eller om kvinnor i det perinatala stadiet som var påverkade av droger och 

behövde därför mer utbildning om detta (Happell et al., 2002; Raeside, 2003). Studier visade att 

sjuksköterskor hade dåliga kunskaper om alkohol och alkoholism, samt att de hade behov av 

utbildning om alkohol, alkoholism, droganvändning och lagar. Utbildning kunde öka kunskapen 

samt hjälpa att utveckla kliniska färdigheter (Howard & Holmshaw, 2010; Vargas & Luis, 2008). 

Studier visade även att personal som fick bra resultat på tester om daglig alkoholanvändning, 

själva ansåg att de var kompetenta och hade kunskap att hantera patienter med missbruksproblem 

(Siegfried et al., 1999). Barry et al. (2002) menar att deras studie som gjordes på personal inom 

psykiatrin visade att en mer utbildad omvårdnadspersonal hade en mindre bestraffande attityd 

jämfört med personal som hade lägre utbildning. Det visade sig också att personal som fått öva 

sig på att arbeta med patienter som har ett missbruk hade en mer positiv attityd mot dessa 

patienter (Howard & Holmshaw, 2010). Studier visade även att vårdpersonal var motvillig att 

hänvisa dessa patienter vidare till andra instanser även om det skulle vara passande. De 

sjuksköterskor som använde sig av hjälp från ett specialistteam från missbruksenheten angav inte 
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varför den kontakten togs, eller kunde inte komma ihåg varför de behövde hjälpen (Foster & 

Onyeukwu, 2003; Happell & Taylor, 2001). Studier visade att det var viktigt att personalen fick 

den utbildning som de behövde, och att ökad drogmedvetenhet och igenkänning av personer med 

missbruk förbättrade vårdpersonalens attityder (Foster & Onyeukwu, 2003; Howard & 

Holmshaw, 2010).

Innovativ syntes

Attityden kunde skilja sig beroende på olika faktorer, till exempel utbildning och kliniskträning. 

För lite kunskap om beroendesjukdomar var troligen orsaken till att vårdpersonal hade negativa 

attityder. En stor del av vårdpersonalen i studierna, hade en förutbestämd mening om dessa 

patienter. Detta medförde att de gick efter stereotyper vid behandling av patienter istället för att 

se till de personliga behoven hos varje individ. Resultatet visade även på brister hos personal då 

de inte ansåg att det var viktigt att berätta varför de behöver hjälp med patienter som har en 

beroendesjukdom, samt att de inte kunde kommer ihåg varför hjälpen behövdes. Resultatet 

visade att vårdpersonal blev rådvilliga vid möten med dessa patienter, de blev obekväma i 

behandlingssituationer och ansåg att personer med beroendesjukdom var svårhanterliga. I 

resultatet framkom det att utbildning inom alkohol –drogmissbruk var bristfällig inom vården. 

Personal var i överlag villig att lära sig mer om patienter med beroendesjukdomar och 

omvårdnaden för dessa patienter. Utbildning var enligt de resultat som kom fram något som såg 

ut att förbättra attityden och på så sätt ge patienter en godare och säkrare vård. Resultaten visade 

att den negativa attityden kom från osäkerhet och okunskap omkring hantering av patienter med 

beroendesjukdom. En lösning på problemet kan vara kontinuerlig uppdatering av kunskaper hos 

all vårdpersonal. 

Diskussion 

Syftet i denna studie var att genom en systematisk litteraturöversikt undersöka betydelsen av 

vårdpersonalens attityd mot personer med beroendesjukdom. I resultatet framkom att det fanns både 

positiva och negativa attityder hos vårdpersonalen gentemot personer med beroendesjukdom. 

Attityderna var övervägande negativa i jämförelse med andra patientgrupper. Detta visade sig 

genom att vårdpersonalen inte hanterade patienter på ett adekvat sätt och inte gav dem den vård de 

hade rätt till. En stor del av vårdpersonalen i studierna, hade en förutbestämd mening om hur 

patienter med beroendesjukdom skulle vara. Detta medförde att de använde en stereotyp vid 
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behandling av patienterna istället för att se till de personliga behoven hos varje individ, detta ledde 

till att vårdpersonalens attityder fortsatte att vara negativa. Resultaten visade tydligt att det är för lite 

utbildning om beroendesjukdomar inom vården. Utbildning var överlag enligt de resultat som 

framkom, något som kan förbättra attityden hos vårdpersonalen och på så sätt ge patienten en 

godare och säkrare omvårdnad. En positiv attityd gentemot patienter med beroendesjukdom, kan 

utifrån de analyserade studiernas resultat tolkas vara en attityd som kan jämföras med attityden som 

vårdpersonalen har gentemot patientgrupper utan en beroendesjukdom. 

Resultatet visar att förutfattade meningar är vanligt inom vården, detta tolkas kunna bero på att 

beroendesjukdomar värderas olika. En studie av Olsen (1997) visar att deltagarna i studien ansåg att 

mannen som hade ett alkoholmissbruk hade kunnat förebygga det själv, medan de ansåg att kvinnan 

som var beroende av kokain måste ha haft en dålig barndom. Resultatet visar även att vårdpersonal 

som har mindre kunskap, blir mer osäkra och obekväma när de skall ta hand om personer med 

beroendesjukdomar. Osäkerhet är en faktor i livet och kan inte undvikas (Vaismoradis, Salsali & 

Ahmadi, 2011).  Deltagarna i en studie använde patientens ansvar för att förklara eller rättfärdiga 

det som vårdpersonalen uttrycker om patienterna (Olsen, 1997).

Det som kan tolkas utifrån resultatet i denna översikt är att sjuksköterskors osäkerhet i samband 

med behandling av personer med beroendesjukdom, beror till en del på deras kunskap om personer 

med beroendesjukdom. Att utveckla sin teknik och öka kunskapen gör att sjuksköterskornas 

sårbarhet av osäkerheten minskar. Självförtroendet skulle förbättras efter ett par år som 

sjuksköterska genom kontinuerlig utbildning och erfarenhet (Vaismoradis, Salsali & Ahmadi, 2011). 

Enligt Vaismoradis, Salsali och Ahmadi (2011), ansåg sjuksköterskorna som deltog i deras studie att 

det inte var möjligt att ta bort all osäkerhet från omvårdnaden. Samtidigt ansåg de att osäkerheten 

måste bearbetas. Inom sjukvården är uppgifter som kräver bedömning och beslutstagande en källa 

till osäkerhet (Cranley, Doran, Tourangeau, Kushniruk & Nagel, 2009; Vaismoradis, Salsali & 

Ahmadi, 2011). Attityder och omvårdnadsarbetet skulle förbättras om vårdpersonalen lyckas 

minska sin osäkerhet i mötet med personer med beroendesjukdom. Sjuksköterskorna som 

patienterna anser har kunskap om deras sjukdom, och har en väl utvecklad teknik kunde lindra 

patientens lidande och gjorde att de kände sig trygga och säkra (Kåvle & Bondevik, 2010). 

Patienterna ansåg att kunskap om deras sjukdomstillstånd var en grundkunskap som 

sjuksköterskorna skulle ha. Patienterna litade mer på sjuksköterskor som hade mer erfarenhet, de 

ansåg även att det är viktigt att sjuksköterskorna frågade läkarna om de inte kunde svara på deras 
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frågor (Kåvle & Bondevik, 2010).

För att kunna motivera varför utbildning är viktigt har studier (Linden, 2010; Silins et al., 2007) 

gjorts på omvårdnads- och medicinstudenter, för att se om utbildning gör någon skillnad. Dessa 

studier kommer fram till att inte enbart teoretisk utbildning behövs utan även praktisk utbildning, så 

som möten med patienter som har en beroendesjukdom. Studien visar på att det blev en stor 

förbättring av studenternas attityd mot personer med en beroendesjukdom efter att de hade fått 

utbildning där det även ingick att träffa patienter. Studenterna kände sig mindre obekväma att arbeta 

med dessa patienter efter att ha fått utbildning (Silins et al., 2007). Under sista året kände 

studenterna att de var betydligt bättre förberedda att diskutera beteenden som kan innebära en 

hälsorisk för patienterna (Silins et al., 2007).

Utbildning har visat sig vara en viktig del i vilken attityd vårdpersonalen har mot patienter med 

beroendesjukdom. Sjuksköterskor kämpar för att fullfölja sin skyldighet att ta hand om patienter 

som använder illegala droger, många nämner att det inte finns nog med drog och alkohol utbildning 

på arbetsplatsen (Ford, Bammer, & Becker, 2008). När det gäller utbildning kan man se att 

utbildning om beroendesjukdom ger i det stora hela en förändrad attityd mot det mer positiva, detta 

visar även forskning som gjorts på studenter. Linden (2010) kommer fram till att när studenterna 

kommer längre i sin utbildning och får vara med i verkligheten och träffa patienterna som har 

problem med beroende samt att de lär sig mer om detta så får det en positiv effekt på attityden. 

Linden (2010) kom även fram till att de som själv har använt illegala droger hade en mer positiv 

syn på behandling och de var mer optimistiska mot de behandlingsmetoder som finns. För att kunna 

motivera varför utbildning är viktigt har studier gjorts på studenter, för att se om det gör någon 

skillnad. Dessa studier kommer fram till att inte enbart teoretisk utbildning behövs utan även 

praktisk utbildning, så som möten med patienter som har en beroendesjukdom. Studien visar på att 

det blev en stor förbättring av studenternas attityd mot personer med beroendesjukdom efter att de 

hade fått utbildning där det även ingick att träffa patienter som hade en beroendesjukdom. 

Studenterna kände sig mindre obekväma att arbeta med dessa patienter efter att ha fått utbildning 

(Silins, Conigrave, Rakvin, Dobbins, & Curry, 2007). Under sista året kände studenterna att de var 

betydligt bättre förberedda att diskutera beteenden som kan innebära en hälsorisk för patienterna 

(Silins et al., 2007).
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Det är viktigt att vara medveten om att även om vårdpersonalen får utbildning kan förändringar av 

deras attityder ta tid. Det är inte ovanligt med dömande och bestraffande attityder från vårdpersonal 

mot patienter med beroendesjukdom, för att kunna vara professionell i sin yrkesroll är det viktigt att 

förändra attityden gentemot patienter med beroendesjukdom. Bättre kunskap och öppenhet för 

förändringar hos vårdpersonalen leder i de flesta fall till en förändrad attityd mot personer med 

beroendesjukdom, följderna av en öppnare attityd innebär att patienter med beroendesjukdom får en 

bättre omvårdnad (Phillips & Bourne, 2008). Vilket innebär att patienterna får bättre resultat i att ta 

sig ur sitt beroende. Utbildning och praktik har en kraftfull effekt på vårdpersonalens attityd och på 

deras intresse och vilja till att behandla patienter med beroendesjukdom (Corse, McHuge & 

Gordon, 1995). Den ökade kunskapen innebär att vårdpersonalen kan ändra sitt sätt att tänka om 

personer med beroendesjukdom, sluta se dem som en grupp och se individen bakom sjukdomen. En 

patient är inte sin sjukdom de är en människa med individuella behov. Utbildning om 

beroendesjukdomar och dess behandling leder till viktiga förändringar i vårdpersonalens attityd, 

och detta ger en förbättrad vårdkvalitet (Corse et al., 1995).

Metoddiskussion 

Systematiska översikter ger en överblick om vad som tidigare tagits upp om ämnet och vad tidigare 

studier har fått fram om ämnet (Holopainen et al., 2008). För att en systematisk översikt skall kunna 

vara reliabel eller pålitligt krävs det att forskarna, noggrant utför arbetet, detta för att andra skall 

kunna följa forskningsprocessen (Holloway & Wheeler, 2010, s.299). Fördelar med att utföra 

systematiska översikter är att få en överblick om vad som är forskat på inom området, detta gör att 

om det finns kunskapsluckor så kommer dessa tydligt fram. Validiteten innebär att det skall gå att 

kontrollera om instrumenten mäter det som är tänkt, samt att forskaren och deltagarna håller sig till 

sanningen (Holloway & Wheeler, 2010, s.299). I denna översikt har urval skett bland ett stort antal 

artiklar som funnits tillgängliga i fulltext, detta kan ha påverkat validiteten eftersom ytterligare 

artiklar skulle ha kunnat användas i analysen. Detta kan ha påverkat resultatet då de artiklar som 

inte är använda kan ha påvisat andra resultat. Att kunna använda sig av olika typer av studier kan ge 

en ökad förståelse av ämnet, dock är analysprocessen en komplicerad och krävande uppgift 

(Whittemore & Knafl, 2005).

Begränsningar inom systematisk litteraturöversikt är att bias kan uppstå om forskaren inte har utfört 
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arbetet och beskrivit det på ett mycket noggrant sätt. Insamling och undersökning av tidigare 

forskning är en krävande process, detta på grund av att risken för bias är signifikant i en process där 

forskaren måste ta beslut och göra val i varje metod och analys steg (Holopainen et al. 2008). 

Bekräftbarhet innebär att stegen i forskningen skall kunna följas, detta för att kunna säkerställa att 

resultatet inte är forskarens tidigare antaganden och förutfattade meningar (Holloway & Wheeler, 

2010, s.303). Flertalet av artiklarna i denna studie fick ett lågt omdöme under 

kvalitetsgranskningen. Detta medför att det är svårare att generalisera utifrån de enskilda artiklarna, 

genom att resultaten inte blir helt tillförlitliga, dock ansåg forskarna i denna studie att dessa var 

relevanta för studiens innehåll. I en systematisk litteraturöversikt skall inte artiklar plockas bort på 

grund av att har låg kvalitet, flertalet artiklar i denna systematiska översikt visade på liknande 

resultat vilket styrkte deras trovärdighet. Överförbarhet eller generaliserbarhet innebär att resultatet 

skall kunna överföras till andra i liknande situationer (Holloway & Wheeler, 2010, s.303). Då denna 

studie är en systematisk litteratur översikt, kan resultatet inte generaliseras. Denna studie är en 

plattform för att visa vad som tidigare är forskat omkring i ämnet och utifrån denna översikt kan 

vidare forskning ske. Tillförlitlighet innebär att deltagarna skall känna igen sig i resultatet 

(Holloway & Wheeler, 2010, s.303). Då detta är en systematisk litteratur översikt, är denna punkt 

inte självklar då denna studie inte har några egna deltagare utan sammanfattar andra studier. 

Ytterligare forskning om vårdpersonalens attityder mot personer med beroendesjukdom är 

nödvändiga att utföra. Detta för att kunna få svar på varför deras attityder är negativa, men även 

varför vårdpersonal har positiva attityder för att kunna använda det för att utveckla vården. Detta för 

att alla människor skall få den vård de har rätt till utan att behöva känna att personalen ger dem 

sämre vård eller att de slösar på de resurser som finns. Det som kan tolkas i artiklarna som är ingår i 

denna studie är att detta ämne inte är prioriterat hos vårdpersonalen, detta för att svarsfrekvensen på 

enkäterna som de flesta studier har använt sig av har varit låg. Det fanns ett lågt antal artiklar inom 

detta område samt som tidigare nämnts var många artiklar som ingick i denna uppsats av låg kvalité 

vilket kan tolkas som att forskning i detta område inte prioriteras. Inga artiklar från Sverige ingår, 

på grund av att det inte fanns. 

Slutsatser
Resultatet från denna uppsats visade att det fanns både negativa och positiva attityder hos 

vårdpersonalen gentemot personer med beroendesjukdom. De negativa var dock övervägande. 

Slutsatsen i studien är att vårdpersonalen behöver mer kunskap om beroendesjukdomar och hur det 
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är att leva med dessa sjukdomar, detta genom utbildning. Resultatet visade att patienter med 

beroendesjukdomar oftast blev förknippade som sin sjukdom och inte som en individ med en 

beroendesjukdom. Utbildning skulle kunna hjälpa vårdpersonalen att utveckla ett professionellt 

bemötande där de känner sig trygga och kunniga i mötet med personer som har en 

beroendesjukdom och inte låta attityder påverka vården för att kunna ge dem en god omvårdnad.

Det behövs fler och större undersökningar om vårdpersonalens attityder mot personer med 

beroendesjukdom för att öka kunskapen om hur vården bedrivs. Även kvalitativa undersökningar 

behövs för att kunna ta reda på varför attityden mot personer med beroendesjukdom är mer negativ. 

Bemötande är en viktig del av omvårdanden, det finns i stort sett ingen forskning som handlar om 

bemötandet av personer med beroendesjukdom, vilket gör att detta är ett viktigt område att utforska 

för att vårdpersonalen skall kunna utvecklas till det bättre. Det finns även behov av kvalitativa 

studier ur ett patientperspektiv kring bemötande, detta för att se om det finns skillnader i hur 

vårdpersonal och patienter uppfattar bemötande. 
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