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Abstrakt 

Personer med alkohol- och/eller drogproblem är en patientgrupp som 
sjuksköterskor kan möta i dagligt arbete. Syftet med denna litteratur-
studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med 
personer som har drog- och/eller alkoholproblem. Innehållsanalys med 
manifest ansats genomfördes av 22 internationellt publicerade veten-
skapliga artiklar och resulterade i fyra kategorier: Viktigt, men svårt 
och känsligt att bedöma förekomst av drog- och/eller alkoholproblem 
Vilja förstå en person i sin livssituation, Brist på kunskap och utbild-
ning och Negativa attityder försvårar. Resultatet visade att sjukskö-
terskor i allmänhet hade negativa attityder mot droganvändare, vilket 
ofta relaterades till kunskapsbrist, sämre omvårdnad, bemötande och 
behandling. 

 

Nyckelord: Screening, Negativa attityder, Kunskapsbrist, Känsligt 
ämne, Globala hälsoproblem 
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I de flesta samhällen är det allmänt vedertaget och lagligt att dricka alkohol för att skaffa sig 

konstgjorda humörändringar samt ändra sin iakttagelseförmåga i olika situationer. Detta är ett 

behov som vi människor tycks ha haft i alla tider och generationer. Alkoholdrickande ses även som 

en del av den mänskliga naturen i de flesta länder. Trots alkoholens popularitet och de fördelar den 

kan ge våra liv, ska det inte förglömmas att alkohol är vår farligaste drog som är ansvarig för mer 

skada över hela världen än någon annan psykoaktiv substans (Heather, 2001, s. 2-3). På grund av 

dess skadlighet leder alkoholdrickandet till många personers alkoholberoende. Förutom alkohol 

förekommer fler beroendeframkallande substanser i samhället, bland annat tobak och olagliga 

droger som hasch, amfetamin och heroin. Enligt World Health Organisation (WHO) rankades år 

2000, användandet av alkohol, tobak och olagliga droger som ledande riskfaktorer för att utveck-

la sjukdomar och åsamka skada i hela världen. Enbart i Europa förorsakade alkohol 55000 döds-

fall bland ungdomar (Saraceno & Monteiro, 2000). Sambandet mellan alkoholanvändande och 

risken för att utveckla en alkoholrelaterad sjukdom är multifaktoriell. Livsstilsfaktorer, som rök-

ning och allmän hälsostatus kan även de påverka den egentliga effekten av alkoholen, men det 

ska poängteras att inga könsskillnader förekommer (Diaz, Montero, González-Gross, Vallejo, 

Romeo & Marcos, 2002).  

Trauman, psykisk ohälsa och kardiovaskulära problem kan öka alkoholkonsumtionen, likväl som 

det konstateras att risken för hjärt- och kärlsjukdomar ökar. (Klatsky, 2001, s. 205-206; Vehviäi-

nen, Kumpusalo & Takala, 1999). Alkoholförtäring kan ge olika symtom, sjukdomar och alko-

holskador utan att en person därför är alkoholist. Alkohol har korttidseffekt på centrala nervsy-

stemet, men vid längre tids användning menar Knight (2001, s. 129) att alkohol kan orsaka för-

ändringar i hjärnan. Användandet ger också betydande förändring på kroppens slemhinnor, pank-

reas och levern, enligt Seitz och Homann (2001, s. 149), vilket i sin tur ökar risken för cancer, 

magsår, malnutrition och diarré.  

WHO deklarerar att alkohol- och drogberoende är när en persons användande av ett ämne 

blir ett övergrepp gentemot personen själv. Missbruk är när personen använder så mycket 

av ämnet att kroppen blir fysiologiskt beroende av det. De värderingar och prioriteringar 

som tidigare varit viktiga för en person kommer i andra hand, även om detta resulterar i fy-

siskt och mentalt förfall såväl som personens förmåga att fungera normalt i samhället (Sa-

raceno och Monteiro, 2000). Alkoholrelaterade problem är resultatet av ett samspel mellan 

individuellt användande av alkoholdrycker och samhällsaspekter såsom kultur, ekonomi, 
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miljö, politik och socialt sammanhang (Rehn, 2004, s. 2). Drogproblemen har enligt Moos, 

Nichol och Moos (2002) liknande sammansatta samspel som alkoholproblemen. 

Till olagliga droger räknas substanser, som används i ett icke-medicinskt syfte. Fokus i tidigare 

forskning har legat på droger som administreras med injektioner av amfetamin och opiater inbe-

gripande kokain och heroin. Andra olagliga droger som ecstasy och cannabis har inte blivit klar-

lagda, med avseende på hälsorisker. Användning av dessa droger är för de mesta dold och därför 

är det svårt att uppskatta utbredning och förekomst av skadliga hälsokonsekvenser. Olagliga dro-

ger orsakar betydande sjukdomsbelastningar och användningen ökar i många länder. Det mest 

riskfyllda mönstret finns bland användare som injicerar droger dagligen eller nästan dagligen 

över perioder av år. Detta mönster är sammankopplat med en ökad generell mortalitet, som orsa-

kas av HIV/AIDS, överdos, självmord och trauma samt hepatitsjukdomar (Rogers, 2002). Männi-

skor som injicerar olagliga droger utsätter sig, enligt Kral, Bluthenthal, Erringer, Lorvick, och 

Edlin (1999), för större risk att smittas med infektionssjukdomar såsom HIV/AIDS, Hepatit B 

och Hepatit C, genom att använda varandras injektionsutrustning. Människors olagliga drogan-

vändning utgör ett stort hälsoproblem då det kan ge symtom som förväxlas med varierande tho-

raxsjukdomar. Dessa symtom kan vara olika för olika droger, och variera med olika administra-

tionssätt (Gotaway et al, 2002) 

van der Stel och Voordewind (1998, s. 11, 12) menar att det är svårt att förebygga de allvarliga 

sociala skador som drog- och alkoholmissbruk kan medföra. Det finns ett stort glapp mellan den 

ökande kunskap som finns om förekomsten av substansberoende och riskgruppsformation å ena 

sidan och den praktiska kunskap som finns inom hälso- och sjukvård om existerande drogpro-

blem å andra sidan. I Nilssens och Coves (1994) studie beskriver sjuksköterskor att de upplevde 

det viktigt att kunna identifiera dessa problem för att hjälpa patienterna att undvika de medicins-

ka och de sociala konsekvenserna.  

Babor och Higgins-Biddle (2000) beskriver screening som ett skeende i att upptäcka personer 

som har, eller är i riskzonen, för att få en medicinsk åkomma. Adekvat screening och korta inter-

ventioner har enligt Kaner, Look, Heather, McNamee och Bond (2003) visat sig vara effektiva 

verktyg för att reducera hälso- och sociala problem samt minska risken för ett ökat drickande.  

I sjuksköterskors etiska kod ingår fyra grundläggande ansvarsområden: Att främja hälsa, att före-

bygga sjukdom, att återställa hälsa och att lindra lidande. Inom dessa ansvarsområden ska sjuk-

sköterskor visa respekt för de mänskliga rättigheterna, vilka innefattar människors rätt till ett liv i 
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värdighet och att bli behandlade med respekt. Sjuksköterskor ska ge en god omvårdnad till alla 

patienter oavsett hudfärg, sjukdom eller kön (ICN, 2000).  

Många människor, även sjuksköterskor, upplever att drog- och alkoholproblem är ett känsligt och 

tabubelagt ämne. Därmed uppkommer svårigheter för sjuksköterskor att hjälpa och handleda per-

soner ut ur sitt beroende. I sjuksköterskans arbetsuppgifter ingår att synliggöra ett dolt problem 

eller stödja personer som är beroende av droger och alkohol men även att stödja deras närstående. 

Kunskap och insikt om alkohol- och droganvändning ger sjuksköterskor trygghet och säkerhet 

för att lättare identifiera patienter som befinner sig i denna situation.  

Att studera sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med människor som har drog och alkohol-

problem är viktigt, då det kan ge kunskaper om hur omvårdanden kan vidareutvecklas inom detta 

område. Compton (2002) beskriver att vinsten av forskning för sjuksköterskor är att få förståelse 

för detta tabubelagda område och att få en positiv känsla av att kunna hjälpa och stötta dessa 

människor att minska komplikationerna av droganvändning. I begreppet drogproblem inkludera-

de vi både alkohol och droger, då det är vanligt med blandmissbruk. Studiens syfte var därför att 

beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med personer med drog- och/eller alkoholpro-

blem. 

Metod 

Litteratursökning  

För att nå syftet söktes vetenskapliga artiklar med hjälp av sökorden: alcohol*, drug*, nurs*, 

care*, medical care, prevention, intervention, approach, screening, attitudes, knowledge, detect, 

alcohol-related disorders, patient, experience och qualitative i olika kombinationer. Databaser 

som vi använde var: Academic Search, Psychinfo, Cinahl, SWEMED+, Medline/Pubmed, Google 

scholar samt Eira. I sökningarna har barn under 18 år uteslutits. På en del sökmotorer länkade vi 

oss vidare till liknande artiklar. Detta resulterade i flera hundra träffar av vilka ca 300 abstrakt 

lästes, vilket resulterade i 22 användbara artiklar (tabell 1), sex kvalitativa och 16 kvantitativa 

som ingick i analysen. På grund av att det fanns lite kvalitativ forskning inom området hade vi 

mest kvantitativa artiklar. Alla artiklarna lästes igenom och granskades för att bedöma om de 

motsvarade syftet. 



 6

Analys  

Termen innehållsanalys har enligt Polit och Hungler (1999, s. 209, 251) traditionellt blivit an-

vänd som en redogörelse för att beskriva kvaliteter i upplevda berättelser. Forskaren analyserar 

berättelsens innehåll för att kunna fastställa teman eller mönster. Insamlade data är av berättande 

karaktär. Burnard (1991) framhåller att forskare som använder sig av en kvalitativ metod, är an-

modade att vara uppmärksamma, systematiska och öppna inför arbetsuppgiftens svårigheter med 

att förstå andra människors varseblivning. 

Vi har inspirerats av två metoder, Burnard (1991) och Graneheim och Lundman (2004). I både 

Downe-Wamboldts (1992) och Graneheims och Lundmans (2004) artiklar redogörs att det mani-

festa innehållet är de synliga och de självklara komponenterna av en kommunikation som beskri-

ver textens innehåll. För att kunna nå detta innehåll har vi stegvis genomfört följande process: 

Som första steg lästes och översattes artiklarna. Sedan markerades de textenheterna (N=237), 

som motsvarade syftet med överstrykningspenna och numrerades (kodades) i stigande numrering, 

för att därefter klippas ut. För att förkorta textenheterna kondenserades de (cf. Graneheim & 

Lundman, 2004), men samtidigt behölls dess grundläggande kärna. (Cf. Holloway & Wheeler, 

2000, s. 240) med täta återblickar på originaltexten för att behålla helhetssynen på textens ur-

sprung. De kondenserades textenheterna kategoriserades stegvis för att reducera antalet kategori-

er och skapa av kategorier som beskrev kärnan i de valda textenheterna (cf. Graneheim & Lund-

man; 2004). Analysen resulterade i fyra kategorier (tabell 2). 

Tabell1. Översikt av analyserade artiklar (n =23)  

Författare, år Typ av studie Deltagare Datainsamlingsme-
tod/Analysmetod 

Huvudfynd 

Andréasson et al. 
(2000)  

Kvantitativ  53 allmän läkare och 
55distriktssjuksköter-
skor 

Baselineintervjuer 
per telefon, Uppfölj-
ningsfrågeformulär 

/Statistiska analyser 

 

Sjuksköterskor hade mer negativa 
attityder än allmänläkarna. Allmän-
läkare och sjuksköterskor accepterar 
alkoholister som deras ansvar, men 
alkoholfrågan var man inte beredd 
att ta upp om inga kliniska fynd 
finns. Sjuksköterskor behövde mer 
träning och motivation än allmänlä-
karna.  
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Tabell1. Översikt av analyserade artiklar (n =23), forts. 

Författare, år Typ av studie Deltagare Datainsamlingsme-
tod/Analysmetod 

Huvudfynd 

Bendtsen et al. 
(1999) 

Kvantitativ  19 allmän läkare och 
30 sjuksköterskor 

Frågeformulär med 
fyrgradig Likertska-
la/Statistiska analyser 
 

Sjuksköterskor hade mindre in-
blandning i tidig upptäckt och inter-
ventioner än allmänläkare. 
Sjuksköterskor och allmänläkare 
behövde kontinuerlig utbildning i 
screening och interventionsmetoder 
till alkoholberoende patienter. 
Sjuksköterskor och allmänläkare 
hade en positiv attityd till tidig upp-
täckt och interventioner hos patien-
ter med överdriven alkoholkonsum-
tion. 

Brooker et al. 
(1999) 

Kvantitativ 
Kvalitativ 

645 Sjuksköterskor  CAGE frågeformulär, 
SF-36 frågeformulär, 
SAAPPQ (The alco-
hol attitude and prob-
lems scale perception 
questionnaire), djup-
intervjuer, Semistruk-
turerade intervju-
er/Innehållsanalys 
Etnografiska analys 
 

Sjuksköterskor fick större förståelse 
för sin roll med patienter med över-
driven alkoholkonsumtion efter ut-
bildning. 

Carrol  
(1993) 
 

Kvantitativ 
 

82 Allmän sjukskö-
terskor, 39 Psykiatri-
sköterskor, 52 Fäng-
else-sjuksköterskor, 
54 Kuratorer och 20 
socialarbetare. 
 

Personliga intervjuer, 
Likert skala  
/One-way analysis 
 

De professionellas attityder mot 
droganvändare skiljde de sig åt mel-
lan de olika rollerna, socialisering 
samt kontakten med klienten. Be-
kantskapen med droganvändare, 
speciellt de med en HIV infektion, 
var associerad med positiva attity-
der bland de professionella. 
 

Deehan et al. 
(2002) 
 

Kvantitativ 82 Sjuksköterskor Semistrukturerade in-
tervjuer, Frågeformu-
lär  
/T-test 

Sjuksköterskor blev gärna utbildade 
inom alkoholområdet så länge som 
de praktiska hindren försvann och 
att utbildningen hade en klar kopp-
ling till deras praktik och att det 
gagnar den allmänna hälsan. 
 

Deehan et al. 
(1998) 
 

Kvantitativ 4 467 Allmänsjuk-
sköterskor 
 

Strukturerade fråge-
formulär/ 
Multipel regressions-
analys 

Allmänsjuksköterskans roll var 
livsviktig i rollen som hälsofrämjare 
och behöver träning inom alkohol-
missbruksområdet. 
Viktigt att alkoholscreening skulle 
bli etablerad inom primärvården. 
 

Graham et al.. 
(2004) 
 

Kvalitativ 
 

24 Sjuksköterskor Semistrukturerade in-
tervjuer, Öppna frå-
gor  
/Innehållsanalys  
 

Majoriteten av sjuksköterskor valde 
att arbeta inom substansmissbruks 
området därför att det fanns ett in-
tresse för området och patientgrup-
pen. 
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Tabell1. (forts). Översikt av analyserade artiklar (n =23). 

 
Författare, år 

 
Typ av studie 

 
Deltagare 

Datainsamlingsme-
tod/Analysmetod 

 
Huvudfynd 

Happell et al. 
(2002) 
 

Kvantitativ 302 Sjuksköterskor Frågeformulär/ 
Beskrivande statistisk 
 
 

Sjuksköterskorna hade både kun-
skap och problemlösande färdighe-
ter beträffande drog- och alkohol-
användande. 
Sjuksköterskorna ansåg sig själv ha 
grundläggande teoretisk och prak-
tisk kunskap av drog- och alkohol-
användande, abstinensbesvär, drog-
intoxikation, heroinöverdos och al-
koholberoende. 
 

Happell et al.. 
(1999) 
 

Kvalitativ 6 Sjuksköterskor Semistrukturerade in-
tervjuer/ 
Thematic analysis 
 

Sjuksköterskeutbildningen gav för 
lite kunskap om drog- och alkohol-
missbruk. Detta borde inkluderas i 
sjuksköterskespecialistutbildning-
arna. 
Utbildade sjuksköterskor fann brist 
på förberedelse inom drog- och al-
koholområdet. 
 

Happell et al. 
(1999) 
 

Kvalitativ 12 Sjuksköterskor Semistrukturerade in-
tervjuer  
/Thematic analysis 
 

Allmänsjuksköterskor har ingen 
trovärdighet och respekt för specia-
listernas roll och färdigheter inom 
drog- och alkoholområdet. 
Specialistsjuksköterskornas kun-
skap och resurser utnyttjas inte av 
allmänsjuksköterskorna.  
 

Herring et al. 
(1999) 

Kvantitativ 20 Sjuksköterskor Utforskande intervju-
er  
/Intervjuschema  
 

Sjuksköterskor på akuten tog beslut 
att inte ingripa vid alkoholrelaterade 
problem pga. brist på tid, ingen tid 
att bygga upp förtroende, begränsad 
back-up och patienterna är onåbara 
pga. intoxikation. 
Personer med alkoholproblem re-
mitterades till specialistenhet. 
 

Johansson et al. 
(2002) 
 

Kvantitativ 65 allmän läkare och 
141 sjuksköterskor 

Frågeformulär, 5-
gradig Likertskala/ 
Statistiska analyser  
 

Sjuksköterskor frågade mer sällan 
än allmänläkare om alkoholkon-
sumtion. 
Deltagarna ansågs sig ha bättre kun-
skap om identifiering av alkohol-
problem än om interventionsmeto-
der. 
 

Lewis et al. 
(2003) 
 

Kvalitativ 4 allmänläkare,  
4 allmän sjukskö-
terskor och 18 lek-
män 

Semistrukturerade in-
tervjuer 
/Thematic analysis 
 

Deltagarna hade lättare att bestäm-
ma kostnader än att bestämma pati-
enters behandling. 
 
 

Lightfoot et al. 
(1986) 
 

Kvantitativ 24 psykiatri- sjuk-
sköterskor och 24 
social arbetare 

Semistrukturerade in-
tervjuer  
/Statistisk analys 
 

Sjuksköterskorna uttryckte mer sig-
nifikant positiva terapeutiska attity-
der mot drickare än socialarbetare.  
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Tabell1. (forts).Översikt av analyserade artiklar (n =23).  

 
Författare, år 

 
Typ av studie 

 
Deltagare 

Datainsamlingsme-
tod/Analysmetod 

 
Huvudfynd 

Lock et al. 
(2004) 
 

Kvantitativ 128 allmän sjukskö-
terskor 

Frågeformulär/ 
Chi-square test 
 

Det fanns behov av att förbättra 
korta interventioner inom primär-
vården för att patienter ska få upp-
leva välgörande effekter av dessa.  
 

Lock et al. 
(2002) 
 

Kvalitativ 24 sjuksköterskor Semistrukturerade in-
tervjuer/ 
Komparativ analys 
 

Sjuksköterskor kände att alkoholin-
terventionsarbetet var en legitim del 
av deras roll samt passade bra in i 
deras hälsofrämjande livssyn. Vissa 
tyckte att alkohol hade en ökande 
vikt för primärvården. De flesta an-
gav brist på träning och färdighet 
som anledning till att alkohol ligger 
långt ner på sjuksköterskors priori-
teringslista.  
 

Ockene et al. 
(1997) 
 

Kvantitativ 14 läkare, 12 invåna-
re och 5 sjuksköters-
kor 

Frågeformulär/ 
T-test 
Envägsanalys 
 

Efter genomfört träningsprogram 
med alkoholinterventioner, visades 
en betydligt högre färdighet i att ge 
råd. 
 

Owens et al. 
(1999) 
 

Kvantitativ 132 Allmän sjukskö-
terskor 

Frågeformulär  
/Statistisk analys 
 

Träning var efterfrågad av de flesta 
sjuksköterskor för att utarbeta scre-
ening och hälsofrämjande roller 
samt att bli involverad i skötseln av 
patienter med alkoholrelaterade 
problem i primärvården. Allmän-
sjuksköterskor kan vara en outfors-
kad och outnyttjad resurs i identifi-
kationen och vården av alkohol-
missbrukare. 
 

Parette et al. 
(1990) 
 

Fall studie 
Kvalitativ 

2 Geriatriska patien-
ter och sjuksköters-
kor 

Intervju vilken typ av 
intervju? 
/One-way analysis 

Sjuksköterskor tenderar att ha mer 
positiv attityd till alkoholism. 
Färre negativa attityder fanns bland 
de sjuksköterskorna som såg sig 
själva kompetenta och kapabla att 
ordna effektiva behandlingar till pa-
tienter med alkoholism. Teoretisk 
utbildning anses inte tillräcklig. Bör 
kompletteras med praktisk utbild-
ning på avdelning. 
 

Rowland et al. 
(1989) 
 

Kvantitativ 46 Sjuksköterskor Utvärderingsfråge-
formulär 
/Statistisk analys 
  

Tvivel bland sjuksköterskor om ef-
fekten av patientutbildning inom 
området men över hälften ansåg att 
effekt kunde fås om patienten från 
början var villig att ta emot infor-
mation om alkohol och hälsa hellre 
än att skedde rutinartat. 
 



 10

Tabell1. (Forts). Översikt av analyserade artiklar (n =23).  

Författare, år Typ av studie Deltagare Datainsamlingsme-
tod/Analysmetod 

Huvudfynd 

Sidley et al. 
(1996) 
 

Kvantitativ 107 Sjuksköterskor Utvärderingsfråge-
formulär  
/Statistisk analys 
 

Sjuksköterskor kunde ge omedel-
bart känslomässigt stöd till patienter 
som har tagit en drogöverdos. Pati-
enter som avsiktligt tar en överdos 
anses som onödigt uttömmande på 
sjukhusets resurser. Att arbeta med 
patienter som har tagit överdos 
gjorde sjuksköterskor deprimerade. 
 

Sullivan et al. 
(1987) 
 

Kvantitativ 1 026 Sjuksköterskor Tvådelat frågeformu-
lär 
4-gradig Likertskala  
/Statistisk analys 
 

Sjuksköterskor återgav tron att al-
koholism har antingen en psykolo-
gisk eller en fysisk genetisk orsak. 
Alkoholister borde bli behandlade 
för medicinsk sjukdom och med te-
rapeutisk stödjande omvårdnad. 
Sjuksköterskors tro om alkohol-
missbruk är mer positiv än tidigare 
rapporterat. 

 

Resultat 

Analysen resulterade i fyra kategorier (tabell 2), som beskrivs i brödtexten och styrks med citat 

från artiklarna. 

Tabell 2 översikt av kategorier (n=4)  

Kategorier 

Viktigt, men svårt och känsligt att bedöma förekomst av drog- och/eller alkoholproblem 

Vilja förstå en person i sin livssituation 

Brist på kunskap och utbildning 

Negativa attityder försvårar 

Viktigt, men svårt och känsligt att bedöma förekomst av drog- och/eller alkoholproblem 

Att screena och göra bedömningar betraktades vara av ökande vikt, speciellt inom primärvården 

då drogproblem ökade enligt Lock, Kaner, Lamont och Bond (2002). I Rowland och Maynard 

(1989) beskrev sjuksköterskor att vissa personers bruk av alkohol och droger var lättare att ur-

skilja. De som upplevdes svåra att urskilja hade symtom på medicinska tillstånd, t.ex. förvirring, 

som försvårade bedömningen.  
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För att kunna upptäcka droganvändare användes bedömningsintervjuer och frågeformulär som 

huvudverktyg vilket framkom i Deehan, Templeton, Taylor, Drummond och Strang (1998). I 

Rowland och Maynards (1989) forskning upplevde sjuksköterskor att screeningsformulären var 

lätta att förstå och fylla i. I fyra studier (Deehan, McCambridge, Ball & Strangs, 2002; Lightfoot 

& Orford, 1986; Lock et al. 2002; Rowland & Maynard, 1989) redogjorde sjuksköterskor för att 

vid nya registreringar togs tillfället i akt och de screenade rutinmässigt för förekomst av  alkohol-

problem. I Herring och Thoms (1999) studie angav sjuksköterskor att de endast skulle screena 

patienterna om det var relevant för patientens tillstånd, speciellt om det var en skallskada efter-

som effekten av alkohol och skallskada på medvetandet var svåra att särskilja. Sjuksköterskor i 

Johanssons, Bendtsens och Åkerlinds (2002) och Rowlands och Maynards (1989) studier upp-

levde att de mycket sällan ställde frågor om alkoholkonsumtionen om inte hälsostatus var påver-

kad.  

Många sjuksköterskor i ett par studier fann det betydelsefullt att utföra efterforskning under ka-

mouflage Taktfullhet och en positiv attityd upplevde sjuksköterskor som viktiga vid samtal om 

alkohol. I studierna av Lock et al. (2002) och Herring och Thom (1999) betonade sjuksköterskor 

hur viktigt det var att fråga taktfullt och använda tillfället till att så ett frö till tankar om de möjli-

ga ogynnsamma konsekvenserna av drickandet..  

If we're seeing patients with blood pressure problems then that's one of the things 
we'll always ask early on, how much alcohol you drink (Lock et al. 2002, s. 337). 

 

Sjuksköterskor i en studie uttryckte oro över överdriven alkoholkonsumtion och såg ofta särskil-

da mönster av riskkonsumtion så som råsupande, helgdrickande, regelbunden stor konsumtion 

och drickande i hemmet De intervjuade sjuksköterskorna tyckte att de var mer ointresserade av 

överdrivet drickandet inom särskilda patientgrupper såsom medelklasspatienter, gifta par och 

medicinstudenter (Lock et al., 2002)..  

I en studie av Andréasson, Hjalmarsson och Rehnman (2000) upplevde sjuksköterskor att patien-

ter tyckte de hade rätt att ställa frågor om alkoholkonsumtionen. Det var dock inte alltid lätt att ta 

upp ett sådant känsligt och svårt ämne. Sjuksköterskor i Locks et al. (2002) studie hade upplevt 

extrema reaktioner från patienter vid frågor om alkohol, t.ex. aggression, förlägenhet, brist på in-

tresse och apati, men även mer positiva svar där patienterna var rimligt raka att diskutera ämnet. 

Rowland och Maynard (1989) beskrev att flera sjuksköterskor kände att stordrickare var mer de-

fensiva vid samtal om alkohol. 
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Vilja att förstå personer i sin livssituation 

I tre studier framgick att hälsofrämjande arbete och holistisk omvårdnad var ett genomgående 

synsätt för merparten av de intervjuade sjuksköterskorna (Brooker, Peters, McCabe & Short, 

1999; Deehan et al. 2002; Lock et al. 2002). Vidare framhöll Lock et al. (2002) att sjuksköterskor 

upplevde att arbetet med alkoholinterventioner svarade bra mot deras hälsofrämjande livssyn. Ett 

fåtal sjuksköterskor saknade känslan av entusiasm för alkoholinterventioner pga. svåra upplevel-

ser, som när berusade patienter hotade andra personer i väntrummet. 

Betydelsen av patientens autonomi underströks i två artiklar (Grafham, Matheson & Bond; 2004;  

Lewis, Robinson & Wilkinson 2003). Vikten av att tillåta patienter ta sitt ansvar för omvårdna-

den samt och sina val. I Happell och Taylors (1999) studie beskrev sjuksköterskor hur de använ-

de sina kommunikationsfärdigheter för att utveckla en terapeutisk relation med patienten. Ett steg 

för att kunna bevara patientautonomi var att tillåta dem att verbalisera, utan att ta kontroll över 

konversationen eller att som sjuksköterska tala om för patienter vad de skulle göra åt sin situa-

tion. Detta beskrevs som en nödvändig och avgörande färdighet, vilken sjuksköterskorna upplev-

de svår att uppnå. Även en flexibel inställning ansågs som viktig, eftersom alla situationer var 

olika och varje patient skulle bemötas individuellt. Denna inställning främjade interaktioner mel-

lan patienter, i t.ex. gruppverksamhet, så att de individuellt och kollektivt kunde förvärva bättre 

insikt i sin situation.  

Asking the right questions or saying the right thing so that it encourages them to 
talk and express their feelings... that’s what they need to do... they need someone 
who can listen in a nonjudgmental fashion and act like a sounding board, be sup-
portive and be positive, but not take over the conversation and not say what you 
thin (Happell & Taylor, 1999, s. 26). 

Att bistå patienter med att ändra sina alkoholintag värderades högt av sjuksköterskor i Ockenes, 

Wheelers, Adams, Hurleys och Heberts (1997) forskning. Få intervjuade enbart skulle göra något 

om patienten inte själv begärde hjälp. Detta pga. behovet av att bygga upp förtroende var pres-

sande och svårt att uppnå på kort tid. Över hälften av sjuksköterskorna i artikeln av Rowland och 

Maynard (1989) var positiva till alkoholutbildning för patienterna.  

Många sjuksköterskor kände att alkohol och droganvändare skulle få bättre vård på en specialist-

enhet än inom den allmänna sjukvården (Carroll, 1993; Owens, Gilmore & Pirmohamed, 1999). 

Men studien av Deehan et al. (1998) visade att få sjuksköterskor hänvisade droganvändare till 

specialistvård. 



 13

Brist på kunskap och utbildning  

Efterfrågan på mer utbildning för att utveckla screening och hälsofrämjande arbete med alkohol-

relaterade problem eftersöktes av sjuksköterskor i flera studier (Deehan et al. 2002; Owens et al. 

1999). Sjuksköterskor upplevde det som viktigt att fortbilda sig, vilket skulle öka engagemanget 

och därigenom känslan att bli mer involverade i frågor om drogproblem. Dessutom stärktes deras 

redan erhållna kunskap. Utbildning kändes viktig för professionell utveckling. Happell och Tay-

lor (1999) fann att den pågående utvecklingen sågs av sjuksköterskorna som ett betydelsefullt 

och efterfrågat hjälpmedel för att utveckla och bibehålla färdigheterna, i stället för att som tidiga-

re öka sina färdigheter enbart genom arbetslivserfarenhet. 

I think we have to look at professional development for ourselves (Happell & Tay-
lor, 1999, s. 183). 

Lock et al. (2002) beskrev hur sjuksköterskor rapporterade att de inte fått någon specifik utbild-

ning i alkoholfrågor. Brist på erfarenhet var en given orsak till att alkohol hamnade långt ner på 

prioriteringslistor. I Lock och Kaners (2004) forskning beskrevs, att sjuksköterskor som hade fått 

genomgå ett interventionsprogram mot missbruk och därigenom fått skrivna riktlinjer, utvecklade 

en mer lämplig omvårdnad av patienten.  

I fem studier (Andréasson et al. 2000; Grafham et al. 2004; Happell, Carta, & Pinikahana, 2002; 

Owens et al. 1999) upplevde sjuksköterskorna sig medelmåttiga i sitt kunnande i att identifiera, 

ge omvårdnad och råd till personer med drogproblem. Sjuksköterskor i Deehans et al. (2002) stu-

die pekade på att bristen på kunskap gjorde att de kände sig osäkra att arbeta med missbrukande 

patienter, samt att de inte visste vad de skulle göra, när de identifierat ett problem. Dessutom var 

sjuksköterskor osäkra i uppgiften att ge råd till sina patienter. Vikten av eget ansvar för den egna 

utvecklingen betonades av en sjuksköterska i Happell och Taylors (1999) studie.  

I’ve tried to pick up as much as I can do...reading, I’m currently doing a graduate 
diploma in drug and alcohol studies and I take myself to conferences....If you’re 
going to be in any area you’ve got to know what you’re doing... I love to take 
what I’m finding out with my course and bring it back here. We all do the same 
for each other. Anyone that’s got something educational can pass it on, and it’s 
well received within the group. (Happell & Taylor, 1999, s. 183). 

Negativa attityder försvårar  

Negativa attityder från sjukvårdspersonalen mot alkoholism och alkoholmissbruk kunde hindra 

bedömnings- och diagnosprocessen, eftersom sjuksköterskor med negativa attityder tenderade att 
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förbise alkoholismsymtom när de framträdde (Parette, Hourcade & Parette, 1990). I två studier 

(Lock et al. 2002; Rowland & Maynard, 1989) ifrågasatte sjuksköterskor validiteten av scree-

ningen. Tron att stordrickande patienter tenderade att ljuga om sin konsumtion gjorde att sjukskö-

terskorna övergick till att ge råd med mycket reservation.  

Det kändes viktigt för sjuksköterskor att identifiera och utveckla sina egna attityder inför kontak-

ten med alkoholister. En sjuksköterska upplevde att om sjuksköterskor inte tror att alkoholpro-

blem kunde bli övervunna eller att patienterna inte kunde bli hjälpta, var chanserna små till gynn-

samma behandlingseffekter (Herring & Thom, 1999; Parette et al. 1990). Happell och Taylor 

(1999) visade att sjuksköterskors negativa och dömande attityder hade uppkommit av bristen på 

tillfredställande sjukvård. De negativa attityderna mot personer med drogproblem gjorde att de 

sjuksköterskor som jobbade med dessa personer hade ett starkt behov av bekräftelse och trovär-

dighet i sitt arbete.  

Negativa attityder syns i sjuksköterskors sätt att vara och bemöta droganvändande, vilket fram-

kom i flera olika studier (Happell & Taylor, 1999; Herring & Thom, 1999; Parette et al. 1990; 

Sidley & Renton, 1996). Sjuksköterskor hade en tendens att ha mer negativa tankar mot drogan-

vändare. I vissa fall hade detta sätt att se på dessa personer resulterat i att de inte fått samma till-

syn och samma behandling och mottagande som övriga patienter. Det fanns sjuksköterskor som 

ansåg att droganvändare tär på sjukhusets resurser i onödan. En sjuksköterska som intervjuades 

av Brooker et al. (1998) ansåg att sjuksköterskebemanningen inte skulle vara så hög på helgerna 

om inte droganvändande personer höjde besöksstatistiken i stor utsträckning. Negativa attityder 

mot droganvändare märks även bland patienter (Happell & Taylor, 1999).  

There was a young woman who came in, I think she may have been on heroin and 
she was treated like a leper basically. I wasn’t caring for her, but the staff that 
was kept away from her so much that they didn’t realise she was dead. Her body 
was cold by the time that found her... cold, blue cold, so it had been quite a few 
hours since they had checked her (Happell & Taylor, 1999, s. 182). 

 One of the things when we first opened this unit, patients actually said, they 
couldn’t believe they had a nice place to be in... They always expected to be put in 
the dirtiest room, out of sight, not really cared for. They couldn’t believe they 
were actually going to be treated like normal human beings in the hospital. Isn’t 
that tragic? (Happell & Taylor, 1999, s. 183).  

I Carrolls (1993) rapport var allmänsjuksköterskor marginellt negativa i sina attityder. I två studi-

er (Brooker et al. 1998; Herring & Thom, 1999) visade det sig att sjuksköterskor på akutmottag-

ningen skulle behandla en skada, men ignorerade eller bara noterade förekomsten av alkohol. 
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Lock et al. (2002) hävdade att vissa sjuksköterskor förbiser mer överdrivet drickande hos äldre 

människor, eftersom det var för sent att bry sig om att alkohol skadar deras hälsa. 

Alcohol does not enter the picture the patient is there because of the injury and 
that’s it (Brooker et al. 1998, s. 37). 

Det fanns sjuksköterskor som kände sig deprimerade av att arbeta med droganvändare, medan 

andra tyckte det var frustrerande eller kände obehag av att arbeta med dessa personer. En inter-

vjuad sjuksköterska tyckte det var frustrerande att arbeta med patienter som tagit överdos (Sidley 

& Renton, 1996). Några sjuksköterskor i Herring och Thom (1999) uttalade misstro om värdet av 

remisser till specialistenheter med argumentet att om inte människor verkligen vill förändra sin 

livsstil var det ingen mening med en remiss. Tre sjuksköterskor i Lewis et al. (2003) studie upp-

levde det frustrerande att ge läkemedel, som lugnande, ångestdämpande och narkotiska preparat, 

till personer som inte var beredda på att anta en hälsosammare livsstil. De trodde inte att dessa 

patienter skulle fortsätta behandlingen. 

Positiva attityder hade sjuksköterskor som hade åstadkommit positiva sjuksköterske-patient-

förhållanden enligt Parette et al. (1990). I tre rapporter (Grafham et al., 2004; Sidley & Renton, 

1996; Happell & Taylor, 1999) redovisades att det finns sjuksköterskor som var intresserade av 

att jobba med droganvändare. Några sjuksköterskor upplevde arbetet med droganvändare givan-

de. Det fanns sjuksköterskor som tidigare varit i kontakt med droganvändare på vanliga avdel-

ningar och därigenom byggt upp intresset för området. 

Happy to treat drunken patients - this is my personal and professional view 
(Brooker et al. 1998, s. 37). 

Många sjuksköterskor tyckte att personer som använder droger och som hade haft flera återfall 

kunde bli behandlade framgångsrikt. De ansåg också att droganvändare kunde bli rehabiliterade 

(Carroll, 1993). Sullivan och Hales (1987) redogjorde för att sjuksköterskor ansåg att droganvän-

dare skulle bli behandlade som människor och bli behandlade medicinskt. I Herrings och Thoms 

(1999) rapport uttalade sig sjuksköterskor om att de inte kunde erbjuda behandling och hjälp till 

patienterna, så skulle de remittera dem vidare till specialistvården. 

Sjuksköterskor inom den allmänna sjukvårdsomgivningen, tyckte de att utifrån sin erfarenhet 

personer med drogproblem inte generellt var bra behandlade av sjukvårdpersonalen (Happell & 

Taylor, 1999). De flesta sjuksköterskors menade att droganvändare var värda samma omvårdnad 

som andra, ”vanliga” patienter.  



 16

I really don’t mind - a patient is a patient (Brooker et al. 1998, s. 37). 

Diskussion  

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med personer som har 

drogproblem. Kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats användes och resultatet utmynnade 

i fyra kategorier: Viktigt, men svårt och känsligt att bedöma förekomst av drog- och/eller alko-

holproblem; Vilja förstå en person i sin livssituation; Brist på kunskap och utbildning; samt Ne-

gativa attityder försvårar 

 

I kategorin viktigt, men svårt och känsligt att bedöma förekomst av drog- och/eller alkoholpro-

blem kom det fram att sjuksköterskor tyckte screening efter drog- och alkoholrelaterade problem 

hade viktig och stor betydelse. Det kunde bli problem med genomförandet, som svårigheter med 

bedömningen pga. skallskador och förvirring. Betydelsen av på vilken avdelning sjuksköterskor 

arbetade hade enligt Riley (1996) inverkan på screeningen.  

Enligt Artur (1997) ska ett screeningformulär vara pålitligt, flexibelt och trovärdigt när sjukskö-

terskan använder formuläret. Det skall vara ett specifikt instrument för att förbättra de över-

gripande utvärderingsuppgifterna.  

På akutavdelningar kommer sjuksköterskor och annan personal i kontakt med patienter som har 

alkoholproblem. Att upptäcka dessa problem kan upplevas svårt, därför ville Huntley, Blain, 

Hood och Touquet (2001) undersöka om det gick att förbättra screeningen med Paddington Al-

cohol Test (PAT). Screeningen av personer med alkoholproblem fungerade bra. Sjuksköterskor 

upplevde att PAT var användarvänligt och lätt att fylla i. Genom att utföra ett sådant test ökas 

tillfällena för tidiga interventioner i behandlingen av droganvändning. Sjuksköterskor kände att 

de inte skulle var dömande utan istället vara uppmuntrande till att få personen att inse att de hade 

ett problem, vilket sågs som en förutsättning för att kunna hjälpa personen. 

I Thoms, Herrings och Judds (1999) studie beskrivs att det var viktigt att använda screeningin-

strument som kunde utföras snabbt och lätt kunde göras till en rutin på t.ex. en akutavdelning. 

Screeningsredskapet skulle vara så känsligt att det kunde identifiera farligt drickande hos bl.a. 

yngre människor. Ett sådan redskap skulle inte ta lång tid att använda, exempelvis tar ett AUDIT 

test ungefär två minuter att fylla i och PAT tar ungefär en minut. Det mest realistiska och lättill-

gängliga screeningsformuläret var dock, enligt Comton (2002) och Nilssen och Cove (1994), tes-
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tet CAGE som visade sig vara lätt att använda och var lätt att fylla i för patienten. Det bestod av 

fyra lättbegripliga frågor som besvarades med ja eller nej. Två positiva svar indikerade alkohol-

beroende. Detta frågeformulär var även ett hjälpmedel för sjuksköterskor att ställa de rätta frå-

gorna till patienterna. Testet eliminerade riskerna för upplevelsen av att kränka patienten med fel 

frågor. Det gick även att på ett mycket bra sätt väva in det vid förfrågan om mer naturliga saker 

som vanor med rökning eller mathållning som är mindre laddade frågor. Sjuksköterskor skulle 

kunna användas mer i screening än vad som sker och är outnyttjade resurser i screeningsproces-

sen, vilket visade sig i studien av Kaner et al. (2002). Enligt Ehnfors, Ehrenberg och Thorell-

Ekstrand (2000, s. 20-26) ingår bedömning, planering, genomförande och utvärdering i omvård-

nadsprocessen. Syftet med denna process är att sjuksköterskan vid genomförandet av en indivi-

dualiserad och god omvårdnad kan arbeta målinriktat, systematiskt och metodiskt. För att klara 

av det dagliga arbetet behöver sjuksköterskan inneha kunskaper och färdigheter i problemlösning 

och logiskt tänkande. Sjuksköterskors problemlösning innefattas av att samla in fakta, sedan be-

arbeta dessa och efter detta beslutar man vad som ska göras med patienten.  

Stimson, Fitch och Rhodes (1998, s. 25-26) har beskrivit att det krävs snabba bedömningar och 

responser för att kunna minimera och förebygga ogynnsamma hälsokonsekvenser som uppkom-

mit av missbruk. För att kunna uppnå detta måste det prioriteras utveckling av interventioner, 

preventionen och riskreduktioner för individer och befolkning. Sjuksköterskor som var i kontakt 

med patienterna över en längre period fick fler tillfällen att utveckla en terapeutisk relation och 

upplevde positivt partnerskap. Detta var en förutsättning för att, som i SBU-rapport nr 156 (2001 

s. 14-80) kunna genomföra korta interventioner, som innefattade skriftliga råd och, efter de första 

samtalen, några uppföljande besök.  

Enligt vår slutsats är det viktigt och betydelsefullt för sjuksköterskor att utföra drogscreening ef-

tersom det kan leda till att droganvändaren bryter sina ovanor och därigenom minskar följdsjuk-

domarna. Annan forskning visar att screening är en bra metod för att urskilja riskgrupper, för att 

minska insjuknandet av kroniska sjukdomar så som hög blodtryck, stroke, cancer och hjärtsjuk-

domar som kan uppkomma senare i livet. Särskilda livsstilar och personliga vanor kan vara bi-

dragande faktorer till sjukdomarna. Genom att tidigt upptäcka dessa riskfaktorer och med hjälp 

av sjuksköterskans interventioner kan insjuknandet sjunka markant (Allan, 1987). 

I kategorin vilja förstå en person i sin livssituation framkom det att hälsofrämjande arbete och ho-

listisk omvårdnad var ett synsätt som sjuksköterskor överlag hade. Sjuksköterskors kommunika-

tionsfärdigheter används för att exempelvis utveckla en terapeutisk relation med patienten, men 
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även till att låta patienten verbalisera och föra en konversation utan att ta över den. Denna färdig-

het upplevdes vara svår att uppnå men var avgörande. I kategorin visade det även att sjuksköters-

kor värderade högt att hjälpa patienterna att ändra sina beteenden vad gällde missbruket. I Hope, 

Kelleher och O’Conners (1998) studie ansåg sjuksköterskor att hälsofrämjande arbete ingick i de-

ras yrkesroll. De ansåg också att utbildning inom detta område skulle ges med betoning på alla 

professionella grupper.  

Hyland (2002) redogjorde i sin studie om patienters autonomi och sjuksköterskors roll som pati-

entförespråkare. Att vara en förespråkare innebar att sjuksköterskor skapade en atmosfär som var 

öppen och stödjande för den individuella patientens beslut om omvårdnaden. Sjuksköterskor 

hade ansvar för att patienten hade tillräcklig information för att kunna behålla sin autonomi, dvs. 

att de hade kontroll över sitt liv De skulle respektera patienternas lagliga och moraliska rättighe-

ter. De skulle ges möjlighet att få förståelse för sin situation för att kunna avsiktligt planera, välja 

och fullfölja sina personliga mål. 

I Hylands (2002) forskning beskrevs även hur sjuksköterskan kunde uppleva sig komma i kläm 

mellan andra vårdprofessioner som förespråkare för patienten. Patienten kunde ibland vara rädd 

för att ställa en fråga, få mer information eller ta upp ett behov till läkaren, helst under läkarron-

den, här kom sjuksköterskor in som förespråkare för patienten. Det var dessutom ofta sjukskö-

terskan som fick förklara information från andra professioner för patienten.  

I mötet med patienter var det enligt vår konklusion viktigt att sjuksköterskan kunde lära känna 

patientens upplevda av situationen. Sjuksköterskor, enligt Jormin, Augustsson och Forsberg 

(2003), kunde möta patientens behov genom att etablera en mellanmänsklig relation. Till denna 

relation hade sjuksköterskor möjlighet att använda sig av tre verktyg vilka var kommunikation, 

terapeutisk förmåga och en målinriktad metod. Relationen var en successiv process. I första mö-

tet sågs det som viktigt att sjuksköterskor inte hade några förutfattade meningar om patienten, 

vilket ledde till att sjuksköterskan och patienten möttes som individer. Empati ansågs också vik-

tigt, bl.a. genom förmågan att känna igen sig i andras livserfarenheter men på så sätt väcktes även 

viljan att hjälpa patienten. Kommunikationens mål var att sjuksköterskor skulle kunna identifiera 

patientens behov samt att uppdaga de rätta åtgärderna för att hjälpa. För det krävdes aktivt och 

öppet lyssnande.  

Kommunikationen belystes även i SBU-rapport nr 156 (2001 s. 14-80) där den genomgående 

skulle vara av sådan karaktär att sjuksköterskan stödjer och vägleder patienten. Här exemplifiera-
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des hur ramarna i en intervention gynnades av en god kommunikation där sjuksköterskor gavs 

möjligheter att ge feedback och uppmuntra till självtillit och optimism om framgång till patien-

ten. Även information gavs till patienten utifrån dennes upplevelser, besvär och symtom. Enligt 

Arturs (1997) studie framkom att det antas att sjuksköterskor skulle godta de tidiga alkoholinter-

ventionsstrategierna som skulle urskilja de olika typerna av alkoholanvändning. Sjuksköterskor 

skulle erbjuda interventioner som upplevdes vara flexibla och som förändrades med patienten, 

exempelvis en kort motivationsintervju. För att detta skulle kunna utföras var det viktigt att sjuk-

sköterskor hade rätt kunskap, attityd, färdigheter samt en teoretisk bas inom området. I en studie 

av Compton, Monaham och Simmons-Cody (1999), beskrevs hur viktig en motivationsintervju 

mellan sjuksköterskan och droganvändaren är. Denna intervention går ut på att hjälpa patienten 

att identifiera och synliggöra beteenden kring missbruket och på det viset ge droganvändaren en 

möjlighet att kunna bryta och förändra mönstret. Vid samtalen är det även viktigt att det fram-

kommer vilka psykosociala och fysiska vinster som patienten skulle få vid ett minskat missbruk. 

Den terapeutiska förmågan återspeglas av sjuksköterskor i Åströms, Furåkers och Norbergs 

(1995), studie som upplevde att de bemötte och behandlade droganvändare som de själva skulle 

ha velat bli bemötta. I omvårdnaden av patienten använde sig sjuksköterskor av sina tidigare erfa-

renheter för att främja god omvårdnad samt vara medveten att anpassa omvårdnaden individuellt.  

Inom detta område uppkommer etiska problem som att fråga om personens droganvändning eller 

sociala situation men samtidigt inte kränka personens integritet. Att närma sig ett etiskt problem 

var förbundet med den personliga erfarenheten, är en komponent av det personliga kunnandet. 

Etiska beteenden var komplexa handlingar relaterade till erfarenhet, kognition, känslor och för-

hållanden.  

Det var viktigt enligt Norrish och Jooste (2001) att sjuksköterskor använde ett holistiskt närman-

de i omvårdnaden av alkoholberoende patienter, samt att de fick vägledning i detta. Det var vik-

tigt att sjuksköterskorna använde sig av en målinriktad metod i patientomvårdnaden. Sjukskö-

terskor skulle vara kunniga, bra tränade och inneha färdigheter att utvärdera omvårdnadsplanen 

för dessa patienter på ett holistiskt sätt. Sjuksköterskors roll skulle fokusera på avgörande aspek-

ter på omvårdnaden av patienter som exempelvis var på avgiftning.  

Resultatet i vår analys visade att sjuksköterskor upplevde svårigheter med att utveckla en tera-

peutisk relation och därmed genomföra huvudinterventionen att tillhandahålla råd och informa-

tion. I en annan studie (West, Barron & Reeves, 2004) var sjuksköterskorna medvetna om brist 
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på normer i omvårdnad som är speciellt viktiga för patienten. Sjuksköterskor kände sig utarbeta-

de och upplevde brist på tid att utföra essentiell omvårdnad, som att rikta sig till patienters oro, 

rädsla och funderingar, men även att ge patienter och anhöriga information. De kände även att de 

mötte aggressiva beteenden från patienten och anhöriga för att motverka dessa känslor efterlystes 

mer utbildning i sociala och interpersonella aspekter på omvårdnad. 

I kategorin brist på kunskap och utbildning visade det sig att det fanns en brist på utbildning vil-

ket resulterade i att sjuksköterskan kände osäkerhet i identifieringen och behandlingen av drogre-

laterade problem. Sjuksköterskor ansåg att utbildning skulle ha bidragit till upplevelsen av mer 

engagemang. Utbildningen borde leda till professionell utveckling istället för till känslan av att 

vara medelmåttiga i sitt kunnande i omvårdnad och rådgivning.  

Över hälften av personalen i Sverige hade, enligt Guggenbühl och Uchtenhagen (2000, s. 52-53), 

bristande utbildning i att behandla och vårda droganvändare. Eftersom missbruk av alkohol och 

droger har ökat i Sverige och globalt, har därmed också konsekvenserna ökat, både hälsomässigt 

och socialt. Kunskapsbristen inom detta område, menade Jormin et al. (2003), var ett tecken på 

att grundutbildningen för sjuksköterskor borde ändras. All utbildning borde inkludera hur attity-

der och fördomar påverkar människor negativt allt eftersom missbruket ökar. Det finns sjukskö-

terskor enligt Smith och Cusack (2000) med grundlig teoretisk förståelse inom alkohol- och 

drogområdet men de har svårt att tillämpa teorin i sina dagliga handlingar. 

Sjuksköterskorna i Smith och Cusacks (2000) studie arbetade på en specialistenhet för personer 

med drogproblem. Dessa sjuksköterskor upplevde att samarbete mellan personer med drogpro-

blem och samhället skulle underlättas av en stödjande omgivning genom att tillhandahålla per-

sonlig omvårdnad, utbildning, rekommendationer samt stöd för samhällshandlingar. Sjuksköters-

korna medverkade även i att utveckla och utföra allmän hälsopolicy för att minimera de skadliga 

effekterna av alkohol och andra droger i samhället. Detta arbete var krävande eftersom sjukskö-

terskor hade inneliggande patienter, telefonrådgivning och andra projekt pågående parallellt.  

I vårt resultat framkommer att sjuksköterskor upplevde att de hade en brist på kunskap inom 

drogområdet eftersom det påverkade omvårdnaden och behandlingen av droganvändande perso-

ner. Detta kan ses i annan forskning också, där sjuksköterskor upplevde att HIV/AIDS informa-

tionen de fått var inadekvat samt att de hade en brist på kunskap i ämnet. Detta påverkade 

HIV/AIDS sjukvården samt patienternas omvårdnad. En bättre kunskapsnivå inom skulle leda till 
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att sjuksköterskor bättre kan hantera ledarskap, planera tillsynen och åtgärder för att få en bättre 

kvalité på omvårdnaden (Walusimbis & Okonskys, 2004). 

I kategorin negativa attityder försvårar visade resultatet att det var av yttersta vikt att sjuksköters-

kor hade klart för sig vilka attityder de själva hade till droganvändare innan de företog sig att 

hjälpa en droganvändare. Trodde de inte på vad de gjorde var det inget bra utgångsläge för pati-

enten. Dessutom hade de negativa attityderna hos sjuksköterskor en tendens att åsidosätta patien-

ter med drogproblem som därför hamnade långt ner på prioriteringslistan. Många sjuksköterskor 

trodde inte heller på vad patienterna sade vid samtalen, utan bemötte dem med skepsis.  

Swenson-Britt, Carrougher, Martin och Brackley (2000) visade att fastän sjuksköterskor höjde 

sina kunskapsnivåer förändrades inte attityderna till droganvändare markant. Turligt nog fanns 

det också positiva attityder till droganvändare och deras problem. Dessa sjuksköterskor hade 

lyckats etablera god kontakt med patienterna och därigenom fått positiv feedback. Att behandling 

kunde ske med bra resultat tvivlade de inte på. Kunde sjuksköterskor inte själva ge bra och god 

omvårdnad och behandling, ansåg de att skicka patienterna vidare till specialister var den bästa 

lösningen. I studien av Happell & Taylor (2001) beskrevs att det fanns övervägande positiva atti-

tyder till att arbeta med droganvändare och att sjuksköterskor kände sig trygga med sin erfarenhet 

och kunskap inom området med att kunna ge droganvändare god omvårdnad.  

Det finns bevis för att alkohol är ett betydande hot mot världshälsan. van der Stel och Voorde-

wind (1998, s. 19) menar att ytterligare behandlingsmetoder inom dessa områden måste bli mer 

utforskade. Att ge information var fortfarande en grundläggande komponent som kunde göra att 

människor tog förnuftiga beslut om att ändra deras beteenden. Det spelar ingen roll hur mycket 

sjuksköterskor önskar att patienterna skulle ta till sig av vår kunskap och information, eftersom 

det beror på patientens eget intresse, behov samt deras motivation till att bryta missbrukarmönst-

ret.  

I vårt resultat framkommer att sjuksköterskor upplever sina attityder mot droganvändare som ne-

gativa. Sjuksköterskors har negativa attityder inom andra områden, exempel på detta är Court-

neys, Tongs och Walshs (2000) studie, där många sjuksköterskor upplevde att de hade negativa 

attityder mot äldre personer. De sjuksköterskor som hade positiva attityder prioriterade att samta-

la med äldre personer var viktigt. Positiva och negativa attityder hos sjuksköterskor avspeglar sig 

i omvårdnadskvalitén. Attityden som sjuksköterskor har bedömer vi återspeglas i många om-
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vårdnadssituationer, speciellt inom vissa patientgrupper, så som patienter med dubbeldiagnoser, 

drogproblem, HIV/AIDS samt psykiska sjukdomar.  

Enligt vår konklusion är det viktigt att sjuksköterskor får en bra grundläggande attityd i grundut-

bildningen. Utveckling och underhåll av lämpliga attityder som sjuksköterskestudent erhålls bäst, 

enligt Dawson (1992), genom att få kontinuerlig klinisk feedback där frågor förklaras och hinder 

blir identifierade och ordnade. Detta kan ske i form av en dagbok, där studenten skriver ner sina 

erfarenheter. På detta vis kan studenten bli mer konstruktivt självkritisk och utveckla sin profes-

sionella identitet.  

Kunskap som vi förvärvat av denna studie kan presenteras på arbetsplatser både inom sjukhus-

sektorn och sociala sektorn och men också till andra studenter. I innehållsanalysen har vi använt 

oss av en manifest ansats, dvs. vi har inte tolkat texterna. Eftersom texterna inte haft svenska som 

originalspråk, kan en del nyanser av innehållet i texten ha förlorats i översättningen. Vissa eng-

elska uttryck var svåra att översätta, vilket även kan ha påverkat innehållet. Burnard (1991) beto-

nar vikten av att återgå och läsa originaltexten kontinuerligt för att inte missa något i texten.  

Efter att identifieringen av frågeställningarna som låg till grund för studien var förtydligade gjor-

des en inventering över tidigare forskning. I detta skede klargörs eventuella brister på studier 

inom området (Holloway & Wheeler, 2000 s.23). I vår studie uppdagades att det är brist på färsk 

forskning som inte är översikter eller kvantitativa studier vilket försvårade arbetet. I Polit & 

Hungler (1999, s.244) beskrivs hur den levda erfarenheten är ett verktyg för att bättre förstå och 

kunna närma sig en upplevelse eller känsla som någon upplevt i olika sammanhang. Det har varit 

svårt att hitta kvalitativa vetenskapliga artiklar inom detta ämne, därför anser vi att det behövs 

mer forskning inom detta område, framför allt om omvårdnadsinterventionsstudier.  

Det framkom i flera av studierna att missbrukarproblem är komplexa och att vi ska som sjukskö-

terskor se helheten, individen sociala möjligheter och problem, familjesituation, livshistoria osv. 

Det saknas, som vi ser det, samarbete mellan professionerna. Är det frågan om t.ex. övervikt blir 

en dietistkonsult inkopplad och ett samarbete mellan patient, läkare och dietist etableras. I de ar-

tiklar vi hittat har visserligen en remiss till någon specialistenhet varit möjlig men sedan tycks det 

vara slut med samarbetet. Varför kan inte socialvård och sjukvård arbeta mer tillsammans i dessa 

frågor, det skulle kunna vara en stor vinst för den drabbade, men även för samhället i övrigt. Hur 

vi som sjuksköterskor ska kunna bidra till att förbättra vården för personer med alkohol- och/eller 

drogproblem anser vi vara ämne för diskussion och forskning.  
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Det finns mycket forskat om hur viktig vårdmiljön är viktig för t.ex. cancersjuka människor och 

det tar vi sjuksköterskor till oss, men hur är vårdmiljön för droganvändare som kommer i på 

sjukhuset t.ex. för avgiftning eller risk för missbruksdelirium? Som Compton (2002), beskriver är 

det viktigt med gott stöd och bra omvårdnad samt medkänsla för situationen för att minimera 

symtomen. En lugn, avskild och varm miljö, trygghet så att sömn och vila är möjlig. Att sjukskö-

terskan kan stanna vid sängen om patienten vill, det kan vara många känslor som kommer till 

ytan och vi kan vara ett stöd. Undvik att sätta på tv eller radio som kan ha en negativ effekt på 

konfusion och ev. hallucinationer. Här finns det enligt oss hur mycket som helst att lära och fors-

ka om.  
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