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Abstrakt 

Substansbrukssyndrom är vanligt förekommande i hela samhället och patienter med          
substansbrukssyndrom möter sjuksköterskan inom både öppen- och slutenvården. Syftet med          
denna litteraturstudie var att sammanställa kunskap om sjuksköterskors upplevelser av att           
vårda patienter med substansbrukssyndrom. Studien utfördes i form av en kvalitativ           
innehållsanalys med manifest ansats där 7 vetenskapliga artiklar inkluderades och granskades,           
vilket resulterade i tre huvudkategorier; Att stöd, förståelse och delaktighet främjar           
återhämtning, att bristande kunskap, misstro och brist på tillit är hinder för att bedriva en               
god vård samt att inse att drogen är både patientens bästa vän och värsta fiende. Resultatet                
visade att faktorer som medkänsla och förståelse hos sjuksköterskan är resurser för att bedriva              
en god vård som främjar patientens återhämtning. Resultatet visade även att sjuksköterskor            
upplever ett behov av mer kunskap och erfarenhet gällande substansbrukssyndrom för att            
överkomma hinder i vården. Sjuksköterskor påverkades av mötet med patienter med           
substansbrukssyndrom då detta är en komplex sjukdom med många sidor. I relationen mellan             
sjuksköterska och patient finns omvårdnadens kärna och relationen behöver därför ses som            
det centrala och grundläggande för att främja en god vård. Genom större kunskap om              
substansbrukssyndrom och en medvetenhet i form av reflektion av det egna förhållningssättet            
i relation till patienten kan vården förbättras.  
 

 

Nyckelord: Kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie, omvårdnad, sjuksköterska, 

substansbrukssyndrom, upplevelse 
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I sjuksköterskans profession och inom huvudområdet omvårdnad ingår möte och vård av en 

stor mängd olika individer med varierande bakgrund, egenskaper och behov.  Det ställer höga 

krav på den enskilda sjuksköterskan att besitta kompetens inom flertalet områden för att en 

god och säker omvårdnad ska kunna bedrivas, säkras och regleras. Detta är inte enbart ett 

önskvärt förhållningssätt och en arbetsbeskrivning för den legitimerade sjuksköterskan, utan 

regleras även av lagar, förordningar och styrdokument (Ohlsson, 2009). 

 

Det är verksamhetschefen inom de olika områdena i hälso- och sjukvården som ansvarar för 

att säkerställa att sjuksköterskan har den kompetens som krävs för arbetsplatsen i fråga.  I 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) 

framgår sex stycken kärnkompetenser med riktlinjer som baseras på den etiska koden 

framtagen av International Council of Nurses (2012). Dessa upprättades som ett stöd för både 

verksamhetschef och sjuksköterska och innefattar personcentrerad vård, samverkan i team, 

evidensbaserad vård, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker vård och informatik, 

samt för ledarskap och pedagogiska insatser i omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskan ska främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan ska även visa 

respekt för mänskliga och kulturella rättigheter i relation till både liv och död (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). I examensbeskrivning för Sjuksköterskeexamen som fastställs i 

Bilaga 2, Kap. 4 i Högskoleförordningen (SFS 1993:100) ingår bland annat krav att visa 

självkännedom och empatisk förmåga, ta hänsyn till etiska aspekter, se till hela människan 

samt att visa ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och närstående. Hälso och 

sjukvårdslagen (2017:30), patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) samt patientlagen (SFS 

2014:821) reglerar i sin helhet även ovanstående faktorer som är grundstenarna i 

sjuksköterskans arbete.  

 

Sjuksköterskans ska inte enbart besitta kunskap om hur omvårdnadsarbetet ska bedrivas i 

teori och praktik, utan det ställs även krav på att kunna tillämpa kunskapen på ett 

personcentrerat sätt (Horton, Tschudin & Forget, 2007). Att möta varje enskild individs behov 

samt förutsättningar och erbjuda en jämlik vård beskrivs i Diaz (2009) som en av de stora 

utmaningarna inom hälso- och sjukvården då detta ofta tenderar att brista. Detta tar sig i 

uttryck genom att bemötande och vård som kan variera beroende på vem som är patient. 

Sjuksköterskans roll innefattar att verka vårdande för patienten som själv befinner sig i en 
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beroendesituation kopplad till sjuksköterskans sakkunnighet och handlingar (Snellman, 

Gustafsson & Gustafsson, 2012). Ojämlikhet i vården återfinns även gällande patienter med 

substansbrukssyndrom (Socialstyrelsen, 2015) 

 

Dahlberg och Segesten (2010)  beskriver att sjuksköterskan möts av dagliga etiska 

ställningstaganden där strävan att behandla varje enskild patient på ett jämlikt sätt prövas och 

där sjuksköterskan dessutom har moraliskt ansvar för handlingar och beslut. Den stora 

variationen av patienters kön, etnicitet, sexualitet, socioekonomiska status, hälsa och livsstil 

ger ett brett spektrum av behov. Socialstyrelsen (2015) presenterar i sin rapport att just 

patienter tillhörande lägre socioekonomiska grupper och socialt utsatta grupper generellt får 

annorlunda eller sämre vård än grupper med hög socioekonomisk och social status. Dessa 

sociala grupperingar innefattar utbildningsnivå, yrke och inkomst. Att låg socioekonomisk 

grupptillhörighet samt social utsatthet har ett starkt samband till sämre hälsa och många 

sjukdomstillstånd fastställs också av Diaz (2009).   

 

Det finns flera termer och definitioner som beskriver skadliga och komplicerade förhållande 

till alkohol och narkotika. Dessa kan variera beroende på vilken yrkesgrupp och verksamhet 

som det rör. I Sverige används främst den internationella sjukdomsklassifikationen 

International statistical classification of diseases and related health problems (ICD) och 

Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM). ICD och DSM använder sig av 

diagnoserna (termerna) skadligt bruk och beroende. DSM använder sig även av diagnosen 

substansbrukssyndrom som ett kontinuum, där skalan löper från lätt till svårt. Termen 

missbruk bör om möjligt undvikas inom hälso- och sjukvård eftersom den ej är specifikt 

definierade och kan uppfattas som stigmatiserande. Inom socialtjänsten i Sverige och i 

juridiska sammanhang betecknas all typ av användning som missbruk, oavsett om det avser 

ett beroende eller ej (Socialstyrelsen, 2017). I denna litteraturstudie kommer termen 

substansbrukssyndrom att användas. 

 

En stor andel av individerna med svårt substansbrukssyndrom tillhör socialt utsatta grupper i 

samhället och synen på individer med substansberoende är ofta stigmatiserad av samhället. I 

en studie av van Boekel, Brouwers, Weeghel och Garretsen (2013) framkom att olika 
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yrkesgrupper vården hade bristande motivation generellt till att vårda dessa patienter samt tog 

och visade mindre hänsyn till dem. Enligt Goffman (2011) förklaras stigma genom den 

uppfattning, social kategorisering och stereotypa skildringar, som samhället har gällande (den 

från normen avvikande) gruppen i fråga. Skadligt bruk/missbruk och beroende benämns som 

ett karaktärsstigma.   

 

Skadligt bruk/missbruk beskrivs som en återkommande och hög konsumtion av substanser 

som skadar individens hälsa. Skadan kan vara fysisk, psykisk, social eller juridisk, men utan 

att innefatta ett fysiologiskt beroende. Beroende innebär att användningen av substansen har 

resulterat i en anpassning i hjärnan som leder till ett förändrat beteende och ett fysiologiskt 

beroende, vilket resulterar i en oförmåga att styra och kontrollera intaget av substansen i 

sådan omfattning att fysiska funktioner, beteende och socialt liv påverkas negativt 

(Socialstyrelsen, 2017).   

 

Vid intag av alkohol och narkotika aktiveras hjärnans belöningssystem. Signalsubstansen 

dopamin frigörs vilket resulterar i en känsla av vällust och tillfredsställelse. 

Belöningssystemet ger oss dessa positiva känslor även vid våra mest basala behov, såsom 

intag av mat och dryck, men även vid sex. Det fungerar därav som en viktig motivator till att 

upprepa beteendet. Upprepad tillförsel av alkohol och narkotika leder till att hjärnan triggas 

att regelbundet frigöra onormalt höga halter dopamin, som är både högre och starkare än vid 

de “naturliga” belöningarna. Effekten blir att hjärnans egen normala produktion successivt 

minskar. Vid upprepat och långvarigt bruk innebär den låga dopaminproduktionen att vi 

hamnar i en i konstant depression. Det i sin tur skapas ett starkt begär efter de substanser som 

åter kan öka på dopaminhalterna och det hela rör sig alltså om en förändring av själva hjärnan 

(Agerberg, 2004).  

 

Det finns ingen enkel förklaringsmodell till den utbredda förekomsten av 

substansbrukssyndrom i samhället. De bakomliggande orsakerna är många, svåra och 

komplexa. Genetiska och sociala faktorer är dock viktiga för att förklara uppkomsten av ett 

substansbrukssyndrom. De genetiska faktorerna handlar om vad som är ärftligt och de sociala 

faktorerna härleds till en socialt utsatt situation (Socialstyrelsen, 2017). Sher, Grekin och 
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Williams (2005) menar att de bakomliggande orsakerna även innefattar sårbarhetsfaktorer 

såsom biologiska och psykologiska. 

 

Enligt Socialstyrelsens alkoholindex, som baseras på Socialstyrelsens statistiska 

sammanställningar och analyser av ICD, vårdas 20 000 personer varje år med anledning av 

skadligt bruk av alkohol. Under åren 2009–2011 genomfördes en statlig översyn av 

missbruks- och beroendevården i Sverige. I denna studie uppskattades att omkring 780 000 

individer över 18 år har ett skadligt bruk eller beroende av alkohol. Antalet individer med 

skadligt bruk eller beroende av narkotika skattades till 55 000 personer (Socialstyrelsen, 

2017). I Missbruksutredningen (SOU 2011:35) skattades 1,1% av befolkningen mellan 16 och 

64 år uppfylla kriterierna för skadligt bruk eller beroende av 

läkemedel. Substansbrukssyndrom är därav ett utbrett problem i hela samhället och 

följaktligen är förekomsten av patienter inom sjukvården med substansbrukssyndrom också 

stort. 

 

Alkohol och narkotika kan orsaka ett stort antal olika sjukdomstillstånd. Enligt Rehm et al. 

(2017) är alkoholkonsumtion helt relaterad till över 40 olika sjukdomstillstånd, och för många 

andra är alkohol en bidragande orsak. De vanligaste alkoholrelaterade åkommorna är hjärt- 

och kärlsjukdomar, leverskador, inflammation i bukspottskörteln, diabetes, cancer, 

hjärnpåverkan och psykisk ohälsa. Problem med skadligt bruk och beroende av alkohol och 

narkotika påträffas därför inte enbart inom psykiatrin och beroendekliniker, utan förekommer 

även i den somatiska vården. Patienter med substansbrukssyndrom återfinns inom både 

öppen- och slutenvården. Både allmänsjuksköterskan och specialistsjuksköterskan möter i sin 

profession dessa personer. 

 

Monks, Newell och Topping (2012) beskriver i sin studie hur patienter inlagda för 

substansbrukssyndrom kopplat till narkotika upplevde en negativ attityd från 

sjuksköterskorna. Patienterna beskrev hur de upplevde brist på kunskap hos sjuksköterskan 

gällande både narkotika och deras specifika behov, vilket de uppfattade som ett direkt hot mot 

deras säkerhet. För personer med substansbrukssyndrom kan negativa känslor av utanförskap, 

kontrollförlust, skuld och skam samt stigmatisering vara vanligt förekommande (Thorkildsen, 

Eriksson och Råholm, 2015). Det råder ett behov av mer kunskap och förståelse i det 
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mellanmänskliga mötet från både samhälle och sjukvård vid substansbrukssyndrom.  Ett sätt 

att göra detta är att belysa sjuksköterskans perspektiv. Genom denna skildring kan en ökad 

förståelse erhållas. 

 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter med substansbrukssyndrom. 

 

 

Metod 

Denna litteraturstudie genomfördes för att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter med substansbrukssyndrom. Analysen har skett genom kvalitativ innehållsanalys 

med induktiv ansats baserad på Graneheim och Lundman (2004). Denna metod valdes 

eftersom litteraturstudiens syfte var att beskriva mänskliga upplevelser. Kvalitativ metod 

lämpar sig här bra då litteraturstudien syftar till att beskriva, förklara och fördjupa förståelsen 

för just mänskliga upplevelser (Willman, Stoltz & Bahtesevani, 2011).  

 

Kvalitativ innehållsanalys kan utföras med deduktiv eller induktiv ansats. Deduktiv ansats 

innebär att analysen utförs utifrån ett kodningsschema eller mall som baseras på teori. 

Induktiv ansats innebär att en teori utvecklas efterhand. Graneheim och Lundman (2004) 

beskriver att en innehållsanalys kan utföras på två olika nivåer. Dessa nivåer är manifest och 

latent. Den manifesta nivån beskriver det synliga och uttalade innehållet medan den latenta 

nivån tolkar det underliggande och dolda innehållet. I denna litteraturstudie görs analysen av 

artiklarna på en manifest nivå. 

 

Litteratursökning 

Litteratursökning genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL. Dessa två databaser är 

stora och välkända inom ämnet medicin och hälsa. Enligt Backman (2008, s. 193) är dessa 

databaser relevanta för litteraturstudier inom omvårdnad. Litteratursökningen gjordes utifrån 

litteraturstudiens syfte (Willman et al., 2011, s.67–68) 
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Vid en kvalitativ innehållsanalys hämtas artiklar som beskriver, förklarar (ej orsaksförklaring) 

och fördjupar förståelsen för människans upplevelser. Vikten här ligger alltså ej på mängden 

olika artiklar, utan på dess innehåll (Willman et al., 2011, s. 52).  

 

Med hjälp av en pilotsökning i databaserna skapades en bild av kunskapsläget och den 

vetenskapliga litteratur som fanns tillgänglig. Under pilotsökningen definierades även 

sökorden.  Med hjälp av Svensk MeSH (https://mesh.kib.ki.se/) ämnesordlista med sökord 

gjordes sökningen av artiklar. Dessa sökord benämns som MeSH-termer och användes i 

PubMed. I CINAHL användes motsvarigheten, CINAHL headings. Avgränsningar som 

användes var engelsk text, publicerade efter år 2008 samt artiklar som var peer reviewed 

(endast i CINAHL). Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle beröra allmän- eller 

specialistsjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med substansbrukssyndrom 

kopplade till narkotika, alkohol eller läkemedel.  Manuellt exkluderades kvantitativa artiklar 

och artiklar som enbart utgick ifrån patienters- eller, sjuksköterskestudenter i urvalet. 

Sökorden som användes i CINAHL var; substance use disorder, nursing, experience, 

nurse-patient relations, nurse attitudes och attitude of health personnel. Sökorden som 

användes i PubMed var; Substance-related disorders, nursing, experience, nurse-patient 

relations, nurse attitudes, attitude of health personnel och qualitative. Booelska sökoperatörer 

som OR och AND användes vid sökningen för att utöka eller förena olika söktermer. 

 Willman et al. (2011, s. 72–74) beskriver att Booleska sökoperatorer kan användas för att 

antingen bredda eller avgränsa sökningen. Sökoperatorn AND användes för att kombinera 

olika söktermer och avgränsa sökningen till ett mer specifikt område. Sökoperatorn OR 

användes för att bredda sökningen då den visar någon av eller samtliga söktermer. Enligt 

Östlundh (2012, s. 73–74) måste resultatet av sökningen analyseras och revideras ett flertal 

gånger. Den slutgiltiga sökningen gav totalt 57 träffar i databasen CINAHL och 73 i PubMed. 

Litteratursökningen redovisas i Tabell 1. 
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Tabell 1. Översikt litteratursökning 
Syftet med litteratursökning: Att sammanställa beskrivningar av sjuksköterskors upplevelser 
av att vårda patienter med substansbrukssyndrom. 
CINAHL 2018 09 27 Begränsningar: English language, Publication date 2008-2018, Peer 
Reviewed 

Söknummer *) Sökord Antal 
träffar Granskade Valda 

1 CH Substance use disorder 9742   
2 FT Nursing  169805   
3 FT Experience        105850   
4 CH Nurse-patient relations 7307   
5 FT Nurse attitudes  10059   
6 CH Attitude of health personnel 11195   
7 1 AND 2  314   
8 4 OR 5 OR 6  27380   
9 7 AND 3  38   
10 7 AND 8  27   
11 9 OR 10  57 3 3 

 PubMed 2018 09 27 Begränsningar: English language, Publication date 2008-2018 

1 MSH Substance-related disorders 78513   
2 FT Nursing 236517   
3 FT Experience 276320   
4 MSH Nurse-patient relations 8859   
5 FT Nurse attitudes 55   
6 MSH Attitude of health personnel 59948   
7 FT Qualitative 128610   
8 1 AND 2  2651   
9 4 OR 5 OR 6  65253   
10 8 AND 3  213   
11 8 AND 9  371   
12 10 OR 11  532   
13 12 AND 7  73 4 4 
*MSH – MeSH termer i databasen PubMed, CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, 
FT – fritextsökning 
 

Då sökningen var genomförd lästes samtliga titlar och abstrakt varpå artiklar som ansågs 

svara på syftet valdes ut. Totalt valdes 10 artiklar utifrån abstrakt. Dessa sju artiklar lästes 

sedan i sin helhet för att vidare kunna identifiera och förfina valet av artiklar. Totalt valdes 7 

artiklar som svarade mot syftet samt uppsatta inklusions- och exklusionskriterier ut för senare 
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kvalitetsgranskning och analys. En översikt av artiklar som ingår i analysen presenteras i 

tabell 2. 

 

Kvalitetsgranskning 

Då de 7 artiklarna hade valts ut utfördes en kvalitetsgranskning med hjälp av 

granskningsprotokoll för kvalitativa studier (Willman et al., 2011, s. 175) . 

Granskningsprotokollet anpassades inför att passa de utvalda artiklarna varpå frågor har 

modifierats för att vara relevanta (Willman et al., 2011, s. 107).  

 

Frågorna i granskningsprotokollet berörde innehållet i artiklarna samt utgick från hur tydligt 

syftet och metodval var formulerat. Granskningsprotokollet berörde även frågan om studien 

har ett etiskt resonemang, samt om urvalet för studien var relevant. Även datainsamlings- 

samt analysmetod behandlades, följt av frågor om resultatet var logiskt, om data- eller 

analysmättnad uppnåtts, om resultatet redovisats på ett tydligt sätt och om det redovisades i 

förhållande till teoretisk referensram och en teori genererades. Granskningsprotokollet 

avslutas med att huvudfynd i studien redovisades och en slutlig bedömning av kvaliteten 

gjordes (Willman et al., 2011, s. 108).  

 

Samtliga artiklar lästes och bedömdes separat. Granskningprotokollets frågor besvarades med 

ja, nej, vet ej eller ej tillämplig. Besvarades frågan ja tilldelades den 1 poäng, om frågan 

besvarades nej eller vet ej tilldelades den 0 poäng. När samtliga frågor besvarats räknades 

poängen ihop för varje enskild studie. Poängen omvandlades därefter till procent utifrån antal 

ja, enligt Willman et al (2011, s.108). Låg kvalitet = 60-69 %, medel kvalitet = 70-79 % och 

hög kvalitet = 80-100% (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 95-96). De inkluderade 

studiernas kvalitet varierande mellan medel och hög. 

 

Totalt granskades 7 artiklar varpå 7 valdes ut till analysen. 
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Tabell 2. Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=7) 
 

Författare 
(År) 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagar
e 

 Metod 
Datainsamling/Analys 

Huvudfynd Kvalite
t 

Abram  
(2018) 
USA 
 

Kvalitati
v 

9 
deltagare 
7 kvinnor 
2 män 
 

Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Colaizzianalys 
(Fenomenologisk)  

Sjuksköterskorna som vårdade 
patienter med 
substansbrukssyndrom inom 
beroendevården upplevde en 
föråldrad roll med snäva gränser 
och utan koppling till en nutida 
professionell 
sjuksköterskeidentitet. 

Hög 

Cleary, 
Jackson, 
Woods, 
Kornhaber, 
Sayers & 
Usher 
(2017) 
USA 

Kvalitati
v 

9 
deltagare 

Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Deskriptiv-/tematisk 
innehållsanalys 

Att ge vård till patienter 
påverkade av metamfetatmin 
upplevs med komplexitet och är 
resurskrävande. Behov av mer 
kunskap och information lyfts 
fram. 

Hög 

Gray 
(2014) 
Frankrike 
 

Kvalitati
v 

14 
deltagare 
(10 
kvinnor 
4 män) 
 

Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Etnografisk analys 
 

Fyra teman presenteras utifrån 
sjuksköterskors perspektiv 
gällande patienters 
drogberoende; synen på 
patienten som en självständig 
individ, begränsningar i 
relationen mellan sjuksköterska 
och patient, att överträdelser mot 
behandlingen är normalt och 
förändringen i hur patientens tid 
disponeras utan 
substansbrukssyndrom. 

Hög  

Johansson 
& 
Wiklund-Gu
stin  
(2013) 
Sverige 
 

Kvalitati
v 

6 
deltagare 
(4 
kvinnor 
2 män) 
 

Gruppdialoger/ 
Induktiv 
innehållsanalys 
 

Sjuksköterskorna hade en 
önskan om att ge god vård och 
besatt en medvetenhet om 
patienternas sårbarhet. De 
upplevde samtidigt en 
vaksamhet mot patienternas 
beteende samt deras egen 
reaktion mot dem.   
 

Hög 
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Författare 
(År) 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagare  Metod 
Datainsamling/Analys 

Huvudfynd Kvalite
t 

Morgan  
(2014) 
USA 
 

Kvalitati
v 

14 
deltagare 
(12 
kvinnor 
2 män) 
 

Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Grounded theory 
 

Sjuksköterskornas attityder 
gällande patienter med 
substansbrukssyndrom var 
beroende av faktorer som 
bakgrund, erfarenhet och 
utbildning. Sjuksköterskorna 
upplevde ofta dessa patienter som 
krävande och kände svårigheter 
att acceptera patientens beteende. 

Medel 

Ortega & 
Ventura   
(2013) 
Chile 
 

Kvalitati
v 

6 deltagare 
(kvinnor) 
 

Intervju med öppna 
frågor/ 
Fenomenologisk 
analys 
 

Studien visar på tre viktiga 
fenomen utifrån 
sjuksköterskornas upplevelser; att 
tala om den substansberoende 
patienten, att ge vård i en negativ 
miljö och att skingra rädslan för 
att motta vård. 

Medel 

Pauly, 
McCall, 
Browne, 
Parker & 
Mollison 
(2015) 
USA 
 

Kvalitati
v 

 Djupgående 
intervjuer/ 
Etnografisk analys 
 

Tre olika tematiska 
konstruktioner framträdde 
gällande upplevelser av patienter 
med substansbrukssyndrom; 
droganvändning som ett 
personligt misslyckande, 
droganvändning som en kriminell 
handling och droganvändning 
som följd av ett 
substansbrukssyndrom. 

Hög  

 

 

Analys 

Med en induktiv ansats menas en process som innebär att generella regler växer fram, 

utvecklas ur enskilda fall eller observationer av fenomen, varpå ny kunskap kan utvecklas 

(Polit & Beck, 2012, s. 11, 337). Att skapa olika kategorier är kärnan i den kvalitativa 

innehållsanalysen. Vid kvalitativ innehållsanalys ligger fokus på att beskriva variationer. 

Detta görs genom att hitta skillnader och likheter i textens innehåll. Dessa skillnader och 

likheter sammanställs i underkategorier och kategorier. En kategori ska kunna svara på frågan 

”vad?” och återge innehållet på en beskrivande nivå (Graneheim & Lundman, 2004).  
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Innehållsanalysen har utförts enligt Graneheim och Lundman (2004). Inledningsvis lästes 

artiklarna upprepade gånger. Först lästes texten för att få en översiktlig bild av innehållet och 

därefter lästes den mer noggrant och fördjupat. Meningsenheter extraherades sedan ur 

artiklarnas resultat som svarade mot litteraturstudiens syfte. Varje meningsenhet märktes med 

en sifferkod för att lättare kunna gå tillbaka till originalkällan. Totalt extraherades 135 

meningsenheter. Dessa översattes och kondenserades sedan genom att förkortas men 

fortfarande ha kvar själva kärnan i innehållet. De kodade kondenserade texterna grupperades 

sedan utifrån likheter och skillnader för att bilda underkategorier genom abstraktion. 

Kategorisering kan ses som ett huvudsakligt uttryck för det manifesta innehållet i texten och 

kategorisering genom abstraktion är enligt Graneheim och Lundman (2004) en beskrivning 

och tolkning på en högre analytisk nivå. Underkategorierna som skapades täckte samtliga 

meningsbärande enheter och gjordes exkluderande, vilket innebär att en meningsbärande 

enhet enbart passar in i en kategori. Analysen fortsatte genom att underkategorier med 

gemensamt innehåll sorterades ihop och skapade kategorier, vilket utfördes i flera steg och 

medförde en allt högre abstraktionsnivå. Slutligen återstod tre slutgiltiga kategorier (Tabell 4). 

 

Resultat 

Resultatet av litteraturstudien bygger på 7 artiklar av kvalitativ metod. Under analysen 

identifierades 3 kategorier som redovisas i tabell 3. Kategorierna som skapats av artiklarna 

som ingår i analysen beskriver sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med 

substansbrukssyndrom. Kategorierna beskrivs nedan i brödtext och illustreras med citat. 

 

Tabell 3. Översikt av kategorier (n=3) 

Kategorier 

Att stöd, förståelse och delaktighet främjar återhämtning 

Att bristande kunskap, misstro och brist på tillit är hinder för att bedriva en god vård 

Att inse att drogen är både patientens bästa vän och värsta fiende  

 

Att stöd, förståelse och delaktighet främjar återhämtning 

Sjuksköterskor upplevde att ett stöd till patienten möjliggörs genom att finnas där och även 

agera som en sorts livlina för patienter i dåligt fysiskt och psykiskt skick. En viktig del av 
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organisationskulturen uppfattades dessutom som strävan att vilja hjälpa marginaliserade 

patienter. (Ortega & Ventura, 2013; Pauly, McCall, Browne, Parker & Mollison, 2015). 

Vidare beskrev sjuksköterskor hur de på olika sätt stöttar patienter i processen mot det 

drogfria livet, där patienten ofta upplevs som oerfaren på att hantera livet på livets villkor, 

utan droger. Sjuksköterskor vill stötta dem i det, och förbereda dem inför den nya utmaningen 

som kommer med ett drogfritt liv (Abraham, 2018). Genom att använda både sociala 

färdigheter och personliga strategier hanterade sjuksköterskan rent praktiskt patientens ångest 

och andra symptom som patienten uppvisade (Johansson & Wiklund-Gustin, 2016).  

“We need to learn how to be close to a patient. It is not because you talk to someone that you 

understand the way he feels about his illness” (Gray, 2014, s. 37) 

Sjuksköterskor beskrev att de upplevde att de behöver kunna vara nära patienten för att förstå 

sjukdomen och först då verkligen kunna stötta och hjälpa patienten. Sjuksköterskor i en studie 

beskrev även att de kunde stötta patienten i hens utsatthet för våld och rädsla genom 

kommunikation med patienten (Gray, 2014). 

 

Sjuksköterskor upplevde att faktorer som medkänsla, förståelse och empati bidrar till att 

kunna se bortom kriminalitet och krävande situationer i patientmötet. Detta upplevdes 

möjliggöras genom sjuksköterskors förmåga att sätta sig i patientens situation och specifika 

behov. Sjuksköterskor upplevde att substansbrukssyndrom kan drabba alla och behöver 

bemötas med förståelse och utrymme för en återhämtning som tar tid (Johansson & 

Wiklund-Gustin, 2016; Ortega och Ventura, 2013; Pauly et al., 2015).  

 

 “… Why is it that we all aren’t abusing drugs to, you know, avoid the traumas of life?” 

(Morgan, 2014, s. 171) 

Vissa patienter uppvisade en fasad, ofta bestående av ett negativt beteende, vilket uppfattades 

av sjuksköterskor som ett sätt för patienten att skydda sig själv. En sårbarhet bestående av 

brist på självkänsla, svårigheter att relatera till andra och gränssättning beskrevs. 

Sjuksköterskor i studierna beskrev ett behov av att förstå anledningen bakom ett negativt 

 beteende och varför det existerar. Stundtals uppfattades det av sjuksköterskan som en kamp 
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att parallellt kunna hantera både patientens negativa beteende och lidande (Johansson & 

Wiklund-Gustin, 2016). Sjuksköterskor beskrev att denna kamp underlättades av insikt i 

patientens livshistoria och de komplexa anledningarna bakom substansbrukssyndrom. Trots 

att sjuksköterskor upplevde detta som påfrestande för dem själva fanns även en 

grundläggande förståelse för att det är värst för patienten själv, och att det lidandet ej får 

förringas relaterat till svårigheter som sjuksköterskorna själv upplever  (Johansson & 

Wiklund-Gustin, 2016; Morgan, 2014; Pauly et al., 2015). Att ge omvårdnad med hjärtat och 

ha förståelse för att vissa händelser i livet, så som trauman, kan resultera i ett 

substansberoende, beskrevs av sjuksköterskor som viktigt att förstå och komma ihåg sett till 

patientens sårbarhet (Morgan, 2014). Sjuksköterskor beskrev upplevelser av en extra stark 

vilja till att hjälpa framförallt yngre patienter (Ortega och Ventura, 2013).  

 

“ Even the least capable person must have the opportunity to make some decision” Gray, 

2014, s. 39). 

 

Sjuksköterskor upplevde ett behov av att se patienten som kompetent och en vilja att 

uppmuntra till delaktighet i vården, oberoende av hur kapabel som patienten upplevs (Gray, 

2014; Johansson & Wiklund-Gustin, 2016). Sjuksköterskorna beskrev hur de anser det viktigt 

att tillvarata patientens egna resurser och att självbestämmande kan bidra till att minska 

manipulativt beteende och behovet att agera förmyndare till patienten. Relaterat till detta 

upplevdes tvång och oflexibla regler inte som ett hållbart sätt att förhindra återfall för 

patienten (Gray, 2014; Johansson & Wiklund-Gustin, 2016; Pauly et al., 2015). 

Begränsningar och medicinering upplevdes av sjuksköterskor som sämre alternativ till att 

främja återhämtning och de beskrev hur de i stället föredrog att arbeta efter regler som 

patienten själv förstod och accepterade. De olika verksamheterna beskrevs i studierna att ha 

som policy att aldrig neka någon vård, men själva beslutet att godta den och behandling är 

patientens eget ansvar och beslut (Johansson & Wiklund-Gustin, 2016; Pauly et al., 2015 ).  

 

“It is like that - you and the patients are very close. They usually tell about their personal life, 

problems at home; sometimes their family doesn’t look unstructured” (Ortega & 

Ventura, 2013, s. 1383) 
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I studierna framkom det att sjuksköterskorna upplevde att en god relation med patienterna 

med substansbrukssyndrom är högst väsentlig för att kunna se patienten som en individ, och 

genom ett relationsbyggande få förståelse och insikt i patientens livssituation och känslor. 

Kunskapen om och förhållandet till patienten uttrycktes därav mer betydelsefullt än 

akademikertitlar (Gray, 2014; Johansson & Wiklund-Gustin, 2016; Ortega & Ventura, 2013). 

Sjuksköterskan upplever det som lättare att skapa en relation med återkommande patienter 

(Cleary, Jackson, Woods, Kornhaber, Sayers & Usher, 2017). Gray (2014) beskriver hur 

sjuksköterskor berättar om vikten av att relationen sjuksköterskan bygger ska respektera både 

patient och sjuksköterska, och att gränser här behövs för att förebygga att patienten gör 

feltolkningar sett till relationen med sjuksköterskan. 

 

“Now I look at it from the standpoint that I’m not walking in their shoes … so I can not begin 

to judge them based on what their history is “  Morgan, 2014, s. 170). 

 

Sjuksköterskor upplevde att arbets- och livserfarenhet ger förståelse för patienten och 

möjlighet att kunna relatera till patientens livsvärld och behov sett till substansbrukssyndrom 

(Abraham, 2018; Morgan, 2014; Ortega & Ventura, 2013). Detta härleds även rent konkret i 

Morgan (2014) till hur sjuksköterskor som själv upplevt smärtproblematik har en större 

förståelse för patientens behov av smärtstillande läkemedel och behov av att bli betrodda utan 

misstänksamhet. I Ortega och Ventura (2013) framkommer detta genom hur sjuksköterskor 

med egna familjeproblem kan relatera till och beröras av patientens ibland svåra 

familjesituation. 

 

 Hoppet och glädjen i ett stundtals påfrestande  arbete upplevde sjuksköterskor fanns i att 

kunna hjälpa åtminstone någon till att nå återhämtning eller för en stund må bättre. Att få höra 

om en patient som vänt sig liv till något bättre (Abraham, 2018). 

 

Att bristande kunskap, misstro och brist på tillit är hinder för att bedriva en god vård 

“ If somebody has cancer, you’re going to find out what you can about cancer. If somebody’s 

got a hernia you’re going to find out what’s wrong … It’s something that people have 

and you need to be educated about it” (Morgan, 2014, s. 170). 
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I Morgan (2014) och Ortega & Ventura (2013) beskrev sjuksköterskor att de saknar kunskap 

och utbildning om substansbrukssyndrom. En skillnad i hur adekvat kunskap inhämtas av 

sjuksköterskor vid vård av andra sjukdomstillstånd men ej då det handlar om 

substansbrukssyndrom framkommer ur deltagarnas berättelser. Även brist på utbildning och 

hantering då det gäller specifika droger såsom psykoaktiva framkommer i Ortega & Ventura 

(2013). 

 

“..and you need to keep your eyes open” (Johansson & Wiklund-Gustin, 2016, s. 307). 

 

Sjuksköterskor beskrev att de ville skydda sig själv och andra från våld och manipulation av 

patienter med substansbrukssyndrom och såg manipulation som en del av patientens 

beroendepersonlighet samt för att få uppskattning av personalen. Misstänksamhet mot även 

ett gott beteende och uppfattningar om att patienter trodde att de behövde kontrollera andra 

ledde till ökad vaksamhet och misstro bland sjuksköterskorna. Trots att sjuksköterskor ansåg 

tilltro som viktigt ville de främst undvika att bli manipulerade av patienter och försökte 

hantera detta genom att vara “smart” och inte låta sig vilseledas (Abraham, 2018; Johansson 

& Wiklund-Gustin 2016). En nyexaminerad sjuksköterska som böjde sig ner för att få 

ögonkontakt med patienten fick sedan en skarp uppmaning av en äldre kollega att alltid stå 

med ryggen mot väggen, för att undvika farliga situationer, oavsett vad (Cleary et al., 2017). 

 

“I don't think it's well understood because I think people don't understand Substance Use 

Disorders well, I think there is still a whole lot of shame and blame.” (Abraham, 2018, 

s. 493). 

 

Att som sjuksköterska behöva hantera främst negativa åsikter från allmänheten och andra 

professioner om personer med substansbrukssyndrom beskrevs i Abraham. Det uppfattades 

som att det generellt finns mycket skuld och skam kopplat till synen på substansbrukssyndrom 

(2018).  Upplevelser av att både många människor i allmänhet, men även läkare, saknar 

förståelse och tilltro för patienter med substansbrukssyndrom, presenterades. Läkare som 

valde att ej ordinera smärtstillande läkemedel till patienter med svår smärta på grund av 

misstro påverkade sjuksköterskan starkt (Abraham, 2018; Morgan, 2014). 
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Sjuksköterskor upplevde att patienter med substansbrukssyndrom har behov av samma 

support och stöd som andra patienter men att förutsättningarna till att lyckas ge detta är svåra 

och begränsade.  I Johansson och Wiklund-Gustin (2016) framkom att sjuksköterskor 

dessutom upplever många patienter som krävande vilket ger frustration och vaksamhet mot att 

ej bli emotionellt dränerad. 

 

Ett holistiskt synsätt kan störas av beteenden och organisationsstruktur samt svårigheter som 

sjuksköterskor upplevde i att förstå patientens verklighet och liv. Många av patienterna 

beskrevs initialt ha ett behov av mycket ren medicinsk sjukvård, vilket kan flytta fokus från 

det holistiska synsättet där hela individen ses (Johansson & Wiklund-Gustin, 2016; Ortega & 

Ventura, 2013). Hinder och svårigheter i omhändertagandet av patienter med 

substansbrukssyndrom upplevdes vidare då patienter beskrevs behöva regler att förhålla sig 

till samtidigt som det ansågs kunna störa själva omvårdnaden, i kombination med att det 

sjuksköterskor upplevde att styrdokument för det praktiska omhändertagandet dessutom 

saknades (Johansson & Wiklund-Gustin, 2016; Ortega & Ventura, 2013). 

“They have very poor tolerance for the pain. They get very upset if you want to even 

approach them with something different. They just want the pill and they want it now” 

(Morgan, 2014, s. 169-170). 

Morgan (2014) beskrev en komplex uppfattning från sjuksköterskor gällande patienter med 

substansbrukssyndrom och läkemedel. Sjuksköterskor i studien berättade om svårigheter i 

vårdandet kopplade till en hög toleransnivå för smärtstillande läkemedel i kombination med 

svårigheter att administrera rätt dos till patienten. Dock framkom återkommande upplevelser 

av misstro för patienters smärtupplevelse då det finns ett känt substansbrukssyndrom, samt 

misstänksamhet mot att ge opiater, samtidigt som andra åtgärder än läkemedel för att lindra 

smärtan beskrevs att sällan accepteras. Uppfattningen om att patienter med 

substansbrukssyndrom som uttrycker smärta enbart gör ett försök till att få läkemedel 

framkom i Pauly et al. (2015).. 

Sjuksköterskor upplevde rent praktiska svårigheter i omhändertagandet av patienter med 

substansbrukssyndrom och där patienten fortfarande är påverkad av eller under vårdtiden 

fortsätter bruka olika substanser. Detta upplevdes genom hinder i att kunna förflytta 



18 

påverkade patienter från akuten till andra avdelningar, lokaler ej anpassade för vård av 

påverkade patienter samt osäkerhet kring förhållningssättet till huruvida patienter som 

injicerar narkotika bör förses med behållare för stickande/skärande för att minska risken för 

tillbud med kanyler (Cleary et al., 2017; Ortega och Ventura, 2013; Pauly et al., 2015). En 

sjuksköterska i Pauly et al. (2017) berättade hur hen trots komplexa känslor valde att ej 

beslagta kanyler från patienter eftersom hen uppfattade det som en risk till  att patienten då 

istället väljer att dela nål med någon annan.  

 

“In the 80s, it was only one or two drugs separately….He had just heroin or cocaine” (Gray, 

2014, s. 38). 

 

Sjuksköterskor berättade om upplevelser av hinder och utmaningar i omhändertagandet av 

patienter med substansbrukssyndrom kopplade till komplexiteten i hantering av 

utsättningssymptom. Sjuksköterskor  upplevde där osäkerhet och lidande samt 

kommunikationen med dessa patienter som utmattande relaterat till förekomsten av aggressivt 

beteende. Uppfattningen att många patienter brukade många olika droger samtidigt bidrog till 

svårigheter i vården och en ökad toxisk effekt (Ortega och Ventura, 2013).  

 

Att  inse att drogen är både patientens bästa vän och värsta fiende  

Synen på patienter med substansbrukssyndrom beskrevs av sjuksköterskor som 

mångfasetterad. Komplexiteten av substansbrukssyndrom och inverkan på patienters liv 

påverkade sjuksköterskorna starkt. Många sjuksköterskor såg på substansbrukssyndrom som 

en produkt av livsförhållanden som är svåra att kontrollera, och att individer fattar beslut och 

handlingar inom begränsningarna för just sitt liv. Samtidigt uppfattade sjuksköterskor livet för 

patienter med ett svårt substansbrukssyndrom som kaotiskt och förknippat med sociala 

riskfaktorer. Hur svårigheter och möjligheter i att nå återhämtning existerar sida vid sida hos 

patienter upplevdes av sjuksköterskorna som centralt (Ortega & Ventura, 2013; Pauly et al., 

2015). 

 

“You're starting from square one. The drug has been removed, but now we're going to deal 

with the individual patient” Abraham, 2018, s. 493). 
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Patientens väg mot ett drogfritt liv beskrevs som väldigt utmanande och något nytt för 

patienten.  Sjuksköterskor bar på uppfattningen om att många patienter saknar kontext i livet 

till att fortsätta vara nyktra och att ett liv utan droger lämnar ett stort hålrum för patienten som 

då behöver fylla sin tid med något annat. Dock fanns uppfattningen av att denna leda även har 

positiva aspekter för patienten då den tillåter patienten att tänka och reflektera över framtiden 

(Gray, 2014; Johansson & Wiklund-Gustin, 2016). 

 

Då drogen ej längre intas beskrevs det enskilda arbetet med patienten påbörjas. Patienter med 

substansbrukssyndrom upplevdes behöva lära sig att hantera och härda ut livet utan droger. 

Att enbart fokusera på drogreduktion beskrevs ej vara nog. Att vissa patienter frångick 

behandlingsramen uppfattades av sjuksköterskan som positivt eftersom upproriska känslor då 

ej stillades med droger (Abraham, 2018; Gray, 2014; Johansson & Wiklund-Gustin, 2016). 

“…We receive patients from all types of socioeconomic status…” Ortega & Ventura, 2013, s. 

1382. 

Sjuksköterskor i studierna upplevde att de tar emot patienter från alla typer socioekonomisk 

status, men att vissa marginaliserade grupper i samhället i större utsträckning självmedicinerar 

psykiska problem med alkohol och droger. Tillgängligheten för droger och alkohol beskrevs 

tillsammans med en syn på en ökning av den psykiska ohälsan, och främst bland yngre 

patienter. Utbredningen av substansbrukssyndrom i samhället beskrevs även i relation till att 

det uppfattades som vanligt att flera individer i samma familj har komplicerade förhållande 

till alkohol och narkotika, vilket försvårar patientens väg mot återhämtning, då användningen 

av detta ses som något naturligt (Cleary et al., 2017; Gray, 2014 & Ortega och Ventura 2013). 

 

 “All the re-admissions, it's very discouraging some days, but then you have a good day and a 

good story, or you'll see an old patient come in to speak and that's encouraging to 

keep going you know that we are helping a small percentage of people” Abraham, 

2018, s. 495). 
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Den höga återfallsstatistiken bland patienter påverkade sjuksköterskorna. Återfall eller 

återhämtning inverkade på sjuksköterskans tillfredsställelse över sin roll och var även en källa 

till stress och oro. Frustration och en känsla av att ha misslyckats beskrevs då patienter 

drabbades av återfall (Abraham, 2018; Johansson och Wiklund-Gustin, 2016 & Ortega och 

Ventura, 2013). I Johansson och Wiklund-Gustin (2016) framkom även upplevelsen att en 

patients misslyckande dock sågs som personliga brister och faktorer hos patienten, och inte 

bristande insatser från sjuksköterskan.  

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter med substansbrukssyndrom. Analysen resulterade i tre slutgiltiga kategorier; Att 

stöd, förståelse och delaktighet främjar återhämtning, att bristande kunskap, misstro och brist 

på tillit är hinder för att bedriva en god vård samt att inse att drogen är både patientens bästa 

vän och värsta fiende. 

 

I enlighet med Travelbees mellanmänskliga omvårdnadsteori, Human-to-human-relationship, 

visade litteraturstudien att god vård kan uppnås med hjälp av förståelse, intresse och 

medkänsla för patienten bakom sjukdomen, och där själva relationen är det centrala. 

Travelbees teorin handlar om det mellanmänskliga synsättet och innebär att sjuksköterskan 

måste förstå vad som händer i mötet mellan patienten och sjuksköterskan. Att frångå sin roll 

som sjuksköterska och möta patienten som en individ är här grundläggande för att ömsesidigt 

förtroende och kontakt ska kunna byggas (Travelbee, 1971). Jag anser att en av 

sjuksköterskans viktigaste roller är att hjälpa patienten att förhindra och hantera sjukdom och 

lidande, samt att i motgång finna en mening. Utan en god och vårdande patientrelation 

utelämnas därför själva hjärtat i omvårdnaden till kall klinisk blick, styrd av enbart rutiner och 

rent praktiskt omhändertagande. Jag menar därför att sjuksköterskan har ett bestående ansvar i 

patientmötet i att alltid se individen bakom sjukdomen. Den goda och vårdande relationen är 

en stor resurs och förutsättning till att främja patientens återhämtning, och bör varken 

förringas eller bortprioriteras. Återhämtningen är en process som handlar om att börja må 

bättre, stärka förutsättningar till att kunna hantera livets villkor och motgångar samt att 

återerövra makten över sitt liv. Återhämtning handlar här ej om att vrida tillbaka tiden och bli 
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den man en gång varit, utan beskrivs snarare som en utvecklingsprocess som medför både 

erfarenheter och lärdomar (Topor, 2014). 

 

Ejneborn-Looi (2015) beskriver en struktur för omvårdnadsarbetet som fokuserar på 

relationen, behov och åtgärder. Denna struktur skiljer sig från modellen där 

omvårdnadsprocessen ses som en problemlösningsmodell, med sitt huvudfokus på på 

datainsamling, diagnostik och omvårdnadsåtgärd. Ejneborn-Looi (2015) menar  att patientens 

individuella behov och förmågor, basala som abstrakta,  behöver identifieras och vägleda 

sjuksköterskan i valet av förhållningssätt samt val av åtgärd i varje patientrelation. Vägen till 

åtgärden är en föränderlig process som kan behöva modifieras, och som därav förutsätter ett 

reflekterande förhållningssätt med relationen som grund, för att främja patientens 

förutsättningar till återhämtning och välbefinnande. Detta kan uppnås då sjuksköterskan får 

stöd i att utveckla sin reflektiva förmåga, i form av exempelvis reflekterande handledning, och 

detta bedöms som ett ytterst betydelsefullt verktyg. Ett avgörande fokus i svåra och krävande 

situationer handlar här om att  som sjuksköterska ställa och få svar på frågorna om varför 

patienten beter sig som hen gör och varför jag som sjuksköterska reagerar som jag gör. 

Reflektionen bör ske både i den aktuella situationen som efteråt, för att komma fram till en för 

situationen och patienten lämplig åtgärd. Utveckling av den reflektiva förmågan möjliggörs 

då sjuksköterskan ges tid och stöd för att utveckla självkänsla och professionell trygghet. 

Detta möjliggör i sin tur en trygghet till att ifrågasätta regler och rutiner, och istället fokusera 

och utgå utifrån patientens unika behov och förmågor (Ejneborn-Looi, 2015). 

 

Halldorsdottir (2008) anser, i likhet med Travelbee (1971), att relationen mellan sjuksköterska 

och patient är nyckeln i omvårdnaden och även avgörande för det professionella vårdandet. 

Relationen beskrivs bygga på subjektiva upplevelser i större utsträckning än objektiva roller. 

git(2008) menar att relationen mellan sjuksköterska och patient gynnas av en ärlighet där 

sjuksköterskan visar sig som den människa hen är men samtidigt håller en respektfull distans 

till patienten. Halldorsdottirs teori beskriver den kontakten utifrån patientens perspektiv och 

då den fungerar som bäst även stärker patientens empowerment/egenmakt . Halldorsdottir 

(2008) menar att sjuksköterskans omsorg, visdom och kompetens är viktiga förutsättningar 

för att skapa den bro för relationsskapande kommunikation som symboliserar en samhörighet 
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mellan sjuksköterska och patient. Bron illustrerar den närhet men även det avstånd som skiljer 

relationen till patienten från relationer i sjuksköterskans privatliv. 

 

Halldorsdottir (2008) använder uttrycket ”The lifegiving nurse” utifrån patienters beskrivning 

av egenskaper vissa sjuksköterskor besitter och utstrålar. Detta syftar till hur patienter 

uppfattar sjuksköterskor som inger hopp, trygghet och förtroende i en vårdrelation. Jag anser 

det vara av stor vikt att som sjuksköterska vara medveten om den här möjligheten till positiv 

påverkan samt det ansvar den faktiskt innebär. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom även att många sjuksköterskor uppfattade patienter med 

substansbrukssyndrom negativt, relaterat till okunskap och stigman.  Travelbee beskriver att 

det är viktigare för sjuksköterskan att ta hänsyn till individens unika upplevelse av sin 

sjukdom och sitt lidande än till sjuksköterskans egen bedömning. Den klassiska relationen 

mellan sjuksköterska och patient bygger på att båda parter ofta ser varandra utifrån stereotypa 

uppfattningar. En människa-till-människa relation skiljer sig, enligt Travelbee (1971), genom 

att man ger en villkorslös och konsekvens vård som alltid ser till patientens behov.  

 

I en litteraturstudiens resultat beskrivs återkommande behov hos sjuksköterskorna av mer 

kunskap om och erfarenhet av substansbrukssyndrom. Sjuksköterskor har ett ansvar att följa 

kunskapsutveckling inom det egna området samt nyttja den senaste evidensen. I relation till 

detta uppfattar jag att många sjuksköterskor dessutom upplever att grundutbildningen har 

brister då den ej fokuserar på substansbrukssyndrom på ett sätt som svarar mot hur 

verkligheten ute i verksamheterna och hur vanligt förekommande substansbrukssyndrom är. I 

Fussell, McInerney och Patterson (2009) beskrivs att sjuksköterskor som har varit 

yrkesverksamma under en längre tid besitter mer praktisk kunskap än nyexaminerade. 

Nyutexaminerade beskrevs dock ha närmare till den teoretiska kunskapen som de lärt sig 

under utbildningen, men saknar den praktiska kunskap som kommer med åren som 

yrkesverksam. Att vårda komplexa patientgrupper, såsom patienter med 

substansbrukssyndrom, kräver att kunskap uppdateras och hålls aktuell, samtidigt som 

kunskap av det rent praktiska arbetet krävs och främjar en god vård (Fussell et al., 2009). 

Detta ser jag som en indikation på att kunskap om substansbrukssyndrom saknas inom både 

praktisk och/eller teoretisk omvårdnad, för olika sjuksköterskor. Detta anser jag vidare talar 
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för vikten av att tillhandahålla utbildning ute i verksamheterna men även arbeta för ett 

fungerande samarbete mellan erfarna och nyutexaminerade sjuksköterskor där både teoretiska 

och tips på praktiska utföranden kan utbytas.  

 

Litteraturstudiens resultat visar att många sjuksköterskor berörs av och upplever starka och 

komplexa känslor vid vården av patienter med substansbrukssyndrom, med insikten om att 

drogen både är patientens bästa vän och värsta fiende.  I Craigie, Drury, Francis, & Hegney 

(2015) beskrivs att dessa känslor, så som empati, medkänsla och stress, kan bli 

överväldigande och orsaka compassion fatigue - ett syndrom beskrevs som ett tillstånd av 

fysisk, emotionell och mental utmattning vid långvarig involvering i krävande vårdsituationer. 

Compassion fatigue beskrivs som ett utmattande tillstånd kopplat till depression, trötthet, 

ångest, frustration och ilska. Detta kan resultera i en sämre vårdkvalitet, ovilja till att vårda 

och svårigheter att etablera en relation med patienten. Studien belyser att compassion fatigue 

dock kan förebyggas genom en rad olika insatser. Socialt och kollegialt stöd, sjuksköterskans 

egen inställning gentemot patienten samt möjlighet att kunna erbjuda en god omvårdnad tas 

upp som skyddande faktorer mot compassion fatigue. Att förebygga compassion fatigue 

främjar både sjuksköterska och patient och i förlängningen även hela samhället. Därav finns 

det starka skäl till att fokusera och försöka tillgodose de olika behov som sjuksköterskor 

upplever i patientmöten som kan vara komplexa och krävande, såsom vid 

substansbrukssyndrom.  

 

Travelbee beskriver att sjuksköterskans förhållningssätt och omtanke om patienten är en 

avgörande faktor (Travelbee, 1971). Genom ett arbete som utgår utifrån de faktorer som i 

litteraturstudien beskrivs som främjande för återhämtning kan en god vård för både patient 

och sjuksköterska bedrivas. Enligt Travelbee har även sjuksköterskan egna behov i 

patientrelationen som till viss del kan tillfredsställas, men fokus ska alltid ligga på patientens 

behov. Att dessa två dock samspelar framkommer i litteraturstudiens resultat då vissa 

uppfyllda förutsättningar stärker möjligheten till en god vård, såsom att sjuksköterskan 

besitter kunskap, känner tilltro och har förmåga att känna för och med patienten.  

 

Travelbee betonar att generalisering av människor är oacceptabelt då människan är en unik 

individ. Människor ska därav inte stämplas eller tolkas utifrån stereotyper (Travelbee, 1971). 
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Sjuksköterskors upplevelser av hur patienter med substansbrukssyndrom ofta uppfattas vittnar 

om en tydlig generalisering av patienten. I en studie av Edland- Gryt och Skatvedt (2012) 

beskrivs detta även utifrån patienters perspektiv, som en negativ känsla av att bli sedda som 

en diagnos, omyndigförklaras och stigmatiseras. Studien lyfter även betydelsen av att som 

sjuksköterska kunna lyssna på patienten som en grundläggande faktor till att kunna sätta sig in 

i patientens situation. Jag anser att vägen mot ett bättre patientmöte och möjlighet till en bättre 

vård därav åter kan härledas till ökad kunskap och förståelse hos sjuksköterskan.  

 

Litteraturstudiens resultat visar att sjuksköterskor berörs av patienternas olika livsöden. Alla 

patienter har en historia att berätta och jag ser det en del av sjuksköterskans ansvar att 

uppmuntra och möjliggöra detta genom att låta patienten vara en aktiv och kompetent 

deltagare i sin egen vård. Att finna balans i livet och att försöka förstå samspelet mellan sig 

själv, andra och världen beskrivs av Barker och Buchanan-Barker (2010) som omvårdnadens 

kärna. Relationen mellan patienten och sjuksköterska ses som terapeutisk i sig och omvårdnad 

beskrivs som något sjuksköterskan ska genomföra tillsammans med och inte åt patienten. 

Återhämtning inom omvårdnaden ska handla om att stödja patienten att leva sitt liv, istället 

för att enbart lösa problem och minska symtom. Förändring är alltid möjlig, men kräver att 

patienten får berätta med sitt eget språk och på sitt eget sätt samt vara experten över sitt eget 

liv (Barker och Buchanan-Barker, 2010).   

 

Metodkritik 

Polit och Beck (2012) beskriver att målet med forskning att skapa en förståelse för och göra 

en sanningsenlig beskrivning av det fenomen som studeras. Graneheim & Lundman (2004) 

och Polit och Beck (2012) beskriver att kvalitativ forskning fokuserar på betydelse, 

dimensioner samt vikten av ett fenomen, varpå själva utmaningen ligger i att säkra studiens 

trovärdighet. Litteraturstudiens trovärdighet diskuteras utifrån de centrala begreppen 

pålitlighet, tillförlitlighet, bekräftbarhet och överförbarhet. Utifrån dessa begrepp kommer 

denna litteraturstudies styrkor och svagheter belysas och diskuteras 

 

Litteraturstudiens trovärdighet har initialt säkerställt genom att den lämpligaste metoden för 

syftet har valts (Henricsson, 2012). Jag valde att göra en litteraturstudie av kvalitativa studier 
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eftersom den metoden ansågs passa studiens syfte, som var att studera människors erfarenhet 

av ett fenomen, var kvalitativ metod då lämpar sig. 

 

Pålitlighet uppnås genom att resultatet som presenteras både är korrekt och konsekvent. 

Pålitlighet har i den här litteraturstudien har uppnåtts genom en tydlig och utförlig beskrivning 

av besluts- och analysprocessen, vilket möjliggör att den kan utföras av någon annan. Enligt 

Holloway och Wheeler (2010) är detta en central aspekt för att lyckas uppnå pålitlighet. 

Trovärdighet kan inte uppnås vid frånvaro av pålitlighet och vice versa. Genom att stärka 

pålitligheten i resultatet stärker forskarna även trovärdigheten (Polit & Beck, 2012, s. 585). 

Vid utförandet av denna studie med enbart en författare utfördes både vid kvalitetsgranskning 

och analys enskilt, utan möjlighet att jämföra och diskutera resultaten av dessa med någon 

medförfattare, vilket inte stärker litteraturstudiens pålitlighet. Jag har dock, som tidigare 

nämnts, gjort ansträngningar för att ej analysera material utifrån förförståelse, kunskap och 

tidigare erfarenheter. 

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) stöds litteraturstudiens tillförlitlighet genom att 

analysen stämmer överens och svarar mot syftet. Resultaten i inkluderade artiklar lästes 

upprepade gånger och meningsenheter valdes ut som var tillräckligt utförliga för att svara mot 

litteraturstudiens syfte, vilket bidrar till att stärka tillförlitligheten.  Tillförlitligheten i den här 

studien har bevarats genom att använda manifest utan medvetet tillägg av egna tolkningar 

eller värderingar, då syftet var att beskriva upplevelser (Polit & Beck, 2012). Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) sker dock alltid en viss tolkning trots att analysprocessen är 

utförd induktivt och med manifest innehållsanalys (Polit & Beck, 2012).  Jag utgick textnära 

från primärkällorna vid både översättning och kondensering, för att inte förlora meningen av 

data samt utelämna egen tolkning. Graneheim och Lundman (2004) anser att tillförlitligheten 

stärks genom att urvalet är varierat med upplevelser av både allmän- och 

specialistsjuksköterskor, berör narkotika, läkemedel och alkohol samt är hämtade från både 

somatiska, psykiatriska samt specifik beroendevård. I den här studien skildrades därav 

upplevelser från personer som arbetade inom olika områden i västvärlden, i syfte att ge en 

bred och generell beskrivning av sjuksköterskors upplevelser.  
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Bekräftbarhet menar Holloway och Wheeler (2010) handlar om att det resultat som 

presenteras inte är en presentation av författarens subjektivitet eller förförståelse.  Vid 

extraheringen av meningsenheter har alla upplevelser som svarat mot syftet och 

frågeställningarna tagits ut, både positiva som negativa. Resultatet och fynden ska stämma 

överens med studiens syfte. Möjlighet att kunna spåra data till dess originalkälla möjliggör 

objektivitet, vilket i litteraturstudien möjliggörs genom återkoppling till originalkällor som 

översatts och kondenserats så textnära som möjligt. Eftersom den här litteraturstudien är 

skriven av en författare kan bekräftbarheten ifrågasättas. Möjlighet att diskutera och utvärdera 

med medförfattare beskrivs som ett sätt att stärka och skydda objektiviteten (Polit & Beck, 

2012). Studiens innehåll har dock diskuterats med handledare och kurskamrater via 

seminarier och handledningstillfällen.  

 

Överförbarheten landar i huruvida resultatet är överförbart till en liknande eller annat kontext, 

för att där kunna dra samma slutsats, vilket dock bedöms av läsaren, men möjliggörs av 

författaren (Holloway & Wheeler, 2010, s.303). I studien har sju vetenskapliga artiklar med 

deltagare i skilda åldrar och kön, inom olika områden av hälso- och sjukvården samt både 

allmän- och specialistsjuksköterskor ingått. Deltagarna har varit sjuksköterskor från olika 

länder i västvärlden som har erfarenhet av att vårda patienter med substansbrukssyndrom. Jag 

anser att resultatet går att överföra till liknande situationer då det fanns stora likheter i de 

använda studierna, och resultaten var väldigt samstämmiga. Det är dock viktigt att komma 

ihåg att alla människor upplever situationer på olika sätt och att det därför inte är möjligt att 

säga att resultatet är överförbart till varje enskild person på individnivå. 

 

Slutsats 

Den här litteraturstudiens resultat ger en ökad förståelse för sjuksköterskans upplevelser av att 

vårda patienter med substansbrukssyndrom. Den kunskapen kan bidra till att den kliniska 

verksamheten kan uppmärksamma och lyfta att detta är ett område där sjuksköterskor ofta 

upplever både komplexa och mångsidiga känslor. Att som sjuksköterska tillämpa ett 

reflekterande förhållningssätt möjliggör en omvårdnad som utgår ifrån patientens unika behov 

och förmågor. Stöd för att tillämpa ett reflekterande förhållningssätt kan ges via exempelvis 

reflekterande handledning. 
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I litteraturstudiens resultat lyfts betydelsen av sjuksköterskans upplevelser av stöd, förståelse 

och delaktighet som främjande faktorer för patientens återhämtnings. Den kunskapen är viktig 

att bära med dig i sin roll som sjuksköterska och inte med tiden förlora eller negativt påverkas 

av de hinder som finns för att bedriva en god vård. Sjukdomen är och upplevs som komplex 

trots att det finns en vilja och förutsättningar till att hjälpa patienten. Svåra livsförhållanden, 

återfall, negativa attityder från andra och hinder i den praktiska omvårdnaden påverkar 

sjuksköterskan. 

 

Att det redan i grundutbildningen för sjuksköterskor finns behov av att lyfta och fokusera på 

substansbrukssyndrom synliggörs genom den här litteraturstudien. Grundutbildningen bör 

kunna möta den utbredda förekomsten av substansbrukssyndrom så att sjuksköterskor därefter 

kan möta och förstå patienters behov och bakomliggande orsaker. Vidare forskning bör 

fokusera på hur sjuksköterskan kan stödjas och utvecklas i arbetet med patienter med 

substansbrukssyndrom.  
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