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Abstrakt
Narkotikamissbruk hos sjuksköterskor förekommer på arbetsplatser
runtom i världen och påverkar patientsäkerheten samt den personliga
hälsan negativt. Syftet med denna litteraturöversikt var att
sammanställa kunskap kring narkotikamissbruk hos sjuksköterskor,
och utifrån syftet formulerades tre frågeställningar. En integrerad
litteraturöversikt genomfördes där både kvalitativa och kvantitativa
studier ingick. Resultatet i denna litteraturöversikt visade att
narkotikamissbruk förekommer bland sjuksköterskor vilket medför
negativa konsekvenser för patienter, kollegor samt för sjuksköterskor
själva. Det framkom flera riskfaktorer i resultatet, bland annat
lättillgänglighet, stressiga arbetsmiljöer och brist på copingstrategier
samt sjuksköterskors attityd mot narkotiska preparat. I resultatet
framkom även hur teamet påverkas av en sjuksköterska som har ett
narkotikamissbruk och varför det är svårt att rapportera en kollega som
misstänks ha ett narkotikamissbruk. Slutsatsen av denna
litteraturöversikt är att det finns ett behov att ta upp detta område på
arbetsplatsen för att våga prata om det och samtidigt försöka ta bort
tabustämpeln kring ämnet. Genom utbildningar som gör personalen
medveten om tecken, symtom och hur man ska gå tillväga vid
rapportering av en misstänkt kollega kan det leda till att missbruket
bland sjuksköterskor minskar och så även alla problem som det medför.
Nyckelord: Narkotikamissbruk, sjuksköterskor, team, omvårdnad,
copingstrategier, integrerad litteraturöversikt.
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Patienter förväntar sig att sjuksköterskor ska ha kompetens och erfarenhet så att patienten kan
få bästa tänkbara hjälp (Kalyani, Kashkooli, Molazem & Jamshidi, 2014). En person som
drabbas av sjukdom och behöver vård befinner sig i en stark beroendeställning och måste
kunna lita på sjuksköterskor som vårdar dem (Hanna & Smith, 1992). Sjuksköterskeyrket
innebär ett stort ansvar och sjuksköterskor är själva ansvariga för sina omvårdnadshandlingar.
Att möta och förstå patientens behov är en viktig faktor för att vården av patienten ska bli så
effektiv och bra som möjligt. Sjuksköterskor har även en avgörande roll i teamet kring vården
av en patient (Kalyani et al., 2014). Förutom att leda teamet så gör sjuksköterskors
kompetens det möjligt att ge en god vård, utvärdera omvårdnadsåtgärder, agera som
förespråkare för patienten samt för hälsa, delegera, hantera och undervisa kollegor och
patienter (Harvey, Baret, Rochefort, Meyer, Ausserhofer, Ciutene & Schubert, 2018).

Missbruk bland sjuksköterskor är vanlig förekommande och har en stor inverkan både på
vården som ges, bemötande och patientsäkerheten (Harvey et al., 2018). Sjuksköterskor som
är påverkad av narkotiska preparat på arbetsplatsen är i stort behov av att få hjälp. De riskerar
att skada sig själva, det kan skada arbetsplatsens rykte samt påverka hela sjuksköterskeyrket
på ett negativt sätt, men framför allt riskerar de att skada de patienter som den
narkotikapåverkade sjuksköterskan har ansvar för. En sjuksköterska som är påverkad på
arbetet har nedsatt social kompetens vilket ger sämre förutsättningar för ett gott bemötande,
god kommunikation och framförallt en patientsäker vård (Dunn, 2005). Enligt
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) är sjuksköterskor själva ansvariga för sitt arbete och de
är skyldiga att bidra till att en hög patientsäkerhet upprätthålls.

Patienter förväntar sig en god omvårdnad när de kommer till ett sjukhus då de anser att
personalen ska vara kompetent och hjälpa dem att bli friska. Det är svårt för en sjuksköterska
att alltid möta patientens behov och göra varje patient nöjd men att försöka involvera
patienten att ta en större roll i vårdandet av sig själv är en hjälp för både patient och
sjuksköterska. Samarbetet mellan patient och sjuksköterska kan göra att patientens krav på
sjuksköterskor minskar då de själva får se hur vårdandet fungerar i verkligheten. Att medvetet
informera och lära patienten att vara delaktig i sin egen vård anses vara en av de viktigaste
aspekterna till ett bra vårdtillfälle. Ett bra samarbete och kommunikation mellan patienten
och sjuksköterskor bygger upp en god relation samt ger en trygghet hos patienten (Kalyani et
al., 2014). Epstein, Burns och Conlon (2010) menar att ett missbruk av narkotiska preparat
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leder till försämrade relationer inte bara på arbetsplatsen mellan kollegor och patienter men
även relationen till familjen.

Kraven är ofta många och tuffa på en sjuksköterska då vårdtillfället ska leda till att främja
hälsa. Samtidigt som det finns höga krav så finns det faktorer som påverkar en sjuksköterska
till att misslyckas med att uppfylla kraven. En av faktorerna är den höga arbetsbelastningen
som sjuksköterskor utsätts för. Personalbristen inom yrket är stor och organisationerna
använder så lite personal som de bara behöver. Detta leder istället till att personalen prövas
hårt både fysiskt och psykiskt då arbetsbelastningen är hög vilket i sin tur direkt kan leda till
psykisk ohälsa, utbrändhet, samt en försämrad vård till patienten (Baethge, Müller & Rigotti,
2016). Sjuksköterskors yrke är ett stressfullt yrke med flera olika stressorer som
arbetsbelastning i förhållande till mängd tid, krav från patienter, organisatoriska problem och
lidande och död (Wheeler, 1998). En modell som kallas “krav-kontroll-stödmodellen” är
beskriven för att analysera utsatthet i arbetslivet där tre faktorer lyfts fram, krav, kontroll och
stöd. Kortfattat handlar krav om att individen inte ska ha för höga krav ställda på sig men
samtidigt inte ha för lågt ställda krav heller då det kan påverka arbetet negativt. Att
sjuksköterskor har kontroll över sin arbetssituation är en faktor som är av stor vikt, att få ha
ett beslutsutrymme i sin situation. Den sista faktorn, stöd, lyfter vikten av att få stöd från sin
chef men även stöd från kollegor (Karasek & Theorell, 1990). Vanliga följder som
missbruket medför är bland annat att personen blir slö och mer likgiltig och det påverkar
olika funktioner som gör att vi inte kan utföra arbetsuppgifter och de krav som ställs på oss
med en god kvalitet (Dunn, 2005). Det finns många olika spekulationer kring varför
sjuksköterskor riskerar att hamna i ett narkotikamissbruk och det som har en stor betydelse är
vårdmiljön där personen arbetar. Stressorer och hög arbetsbelastning, nikotinabstinens samt
sociala aspekter är bara några exempel på faktorer som kan påverka att en sjuksköterska
börjar missbruka (Ramos, Kelly & Schepis, 2018).

Ett beroende uppkommer då en person känner ett behov av att använda en viss substans som
orsakar personlig eller social skada samtidigt som personen har svårt att ha kontroll för
användandet av substansen. Används substansen då det inte är ordinerat från läkare, så är
risken stor att ett missbruk och beroende skapas men en förskriven substans kan även det leda
till missbruksproblematik. Missbruket av en viss substans kan sedan leda till att kroppen
tolererar preparatet på ett sådant vis att det blir svårt att kontrollera. Beroendet kan i sin tur
leda till en abstinens och det blir svårt för personen att hålla sig ifrån preparatet (Casey,
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2017). Büttner (2011) menar att de flesta narkotiska substanser som ger upphov till beroende
verkar genom att påverka det dopaminerga systemet och andra belöningssystem i hjärnan.
Förändrade nervbanor och transkriptionsfaktorer i dessa belöningssystem tros vara av stor
betydelse för utvecklandet av ett missbruk och beroende. Narkotiska preparat som skapar
kraftiga känslor av lycka, välbefinnande och eufori har stor risk att skapa ett missbruk och
risken ökar ju kraftigare effekten är (O’Brien, 2011). Missbruk kan leda till depressioner,
minnesförlust, och försämrade kognitiva funktioner (Büttner, 2011). Depression som i sin tur
kan leda till att individen slutar ta hand om sig själv, sitt hem samt ger en ökad ångest och oro
vilket medför en ökad risk för suicid (Lu, 2019).

Enligt ICD-10 som är samling över diagnoskoder och diagnosdefinitioner så ska minst ett av
totalt fyra kriterier vara uppfyllda inom loppet av en 12-månadersperiod för att kunna klassas
som missbruk. Det första kriteriet är om upprepad användning av alkohol eller narkotika
påverkar förmågan att fullfölja sina skyldigheter på arbetet, skolan eller i hemmet. Det andra
kriteriet är om upprepad användning av alkohol eller narkotika förekommer vid situationer
som medför en stor risk för både sig själv och andra som exempelvis bilkörning eller i
arbetslivet. Det tredje kriteriet är om missbruket leder till upprepade kontakter med
rättsväsendet. Det fjärde och sista kriteriet är om personen fortsätter använda preparatet även
fast personen har vetskapen om att det är ett återkommande problem med negativa följder
(Socialstyrelsen, 2016). De narkotiska substanser som vi kommer att fokusera på i denna
litteraturöversikt är både läkemedel och samhällsförvärvade narkotika exempelvis opiater,
bensodiazepiner och cannabis.

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska vårdgivaren, i detta fall exempelvis
landsting, kommun eller privata företag, omedelbart anmäla legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal ifall de bedöms att inte kunna utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt,
på grund av exempelvis missbruk av narkotiska substanser. Enligt Dunn (2005) så är
samhällets syn på sjuksköterskor personer som är felfria och utan brister, vilket leder till att
sjuksköterskor döms hårdare av annan vårdpersonal och av samhället. Eftersom ämnet är
stigmatiserat väljer kollegor ofta att “se åt andra hållet” och de som är drabbade vågar inte
söka hjälp (Dunn, 2005). Om sjuksköterskor inte anmäler en misstänkt kollega är det inte
endast patienten som kan komma till skada utan även personen med missbruksproblemen kan
få skador som kan vara livshotande (Canadian Nurse, 2011).
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Vi vill med denna litteraturstudie belysa ett ämne som förekommer, men som få vill prata
om. Varje sjuksköterska som är påverkad av narkotika på jobbet är ett hot mot
patientsäkerheten och allmänhetens förtroende för vården och vi hoppas att denna studie ska
göra flera medvetna om ämnet, att flera pratar om ämnet, att fler ska bli medvetna om tecken
och symtom samt att fler ska våga rapportera en kollega som har ett misstänkt
narkotikamissbruk och att fler sjuksköterskor ska få stöd att avsluta sitt missbruk.

Syftet med denna litteraturöversikt var därför att sammanställa kunskap kring
narkotikamissbruk hos sjuksköterskor. Utifrån syftet formulerades följande frågeställningar:

Hur stor är prevalensen av narkotikamissbruk bland sjuksköterskor?
Vilka är riskfaktorerna för narkotikamissbruk bland sjuksköterskor?
Vad har teamet för påverkan på sjuksköterskors narkotikamissbruk?

Metod
Litteratursökning
I sökningen av vetenskapliga artiklar användes två olika databaser, Cinahl (Tabell 1) och
Pubmed (Tabell 2). Cinahl är en databas som lämplig att använda då den innehåller
engelskspråkiga journaler och vetenskapliga artiklar inom omvårdnad (Polit & Beck, 2017, s.
92-93). Även Pubmed användes eftersom det är den enskilt största medicinska databasen med
stort utbud på vetenskapliga artiklar (Karolinska institutet, 2019). I sökningen användes i
första hand MESH-termer men utökades också med fritext.

Efter en pilotsökning var gjord påbörjades sedan sökningen i databaserna där den booleska
sökoperatorn AND användes för att avgränsa en sökning så att vi endast får träffar med båda
sökorden som inkluderats, exempelvis “Nurse AND Substance abuse” (jfr. Polit & Beck,
2017, s. 91-92). De sökord som användes i sökningen var nurse, substance abuse, reporting,
colleagues, patient safety, drug addiction och performance. Inklusionskriterier som ingick i
sökningen var engelskt språk och peer reviewed. Ett annat inklusionskriterie som använts i
studien är att endast de artiklarna med kvalitetsgrader hög eller medel efter
kvalitetsgranskningen har inkluderats.

Det utfördes också en manuell sökning genom att gå igenom de utvalda artiklarnas
referenslistor och i Google scholar vilket breddar och kompletterar sökningen (jfr. Willman,
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Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 78-79). Urvalet av artiklar genomfördes genom att först läsa
titeln och sedan abstrakt om titeln verkade svarade mot studiens syfte. Om titel och abstrakt
svarade mot studiens syfte, lästes hela artikeln igenom för att se om resultatet kan besvara
syfte och frågeställningar.
Tabell 1 - Litteratursökning i Cinahl
Söknr *)
Sökord
1 MSH
Nurse
2 FT
Colleagues
3 FT
Reporting
4 FT
Performance
5 MSH
Substance abuse
6
1 AND 5
7 MSH
Patient safety
8
3 AND 6
9
2 AND 3
10 FT
Performance
11
1 AND 4 AND 7

Antal träffar
270 804
17 014
56 755
172 036
35 144
1542
49 164
47
335
172 036
531

Antal valda
0
0
0
0
0
2
0
1
1
0
1

Antal träffar
325 140
244 646
4457
126 993
78
277 542
3854

Antal valda
0
0
1
0
1
0
1

* MSH- Mesh term, FT- fritextsökning

Tabell 2 - Litteratursökning i Pubmed
Söknr *)
Sökord
1 MSH
Nurse
2 MSH
Substance abuse
3
1 AND 2
4 MSH
Patient safety
5
1 AND 2 AND 4
6 FT
Drug addiction
7
1 AND 6
* MSH- Mesh term, FT- fritextsökning

Kvalitetsgranskning
Artiklarna som gått igenom urvalet har sedan kvalitetsgranskas med stöd från Willmans,
Stoltzs och Bahtsevanis (2011, s. 104-106) granskningsprotokoll för kvalitetsbedömning, ett
för kvalitativa studier och ett för kvantitativa studier. Protokollen modifierades så att de
frågor som inte var relevanta för artikeln i fråga togs bort, till exempel punkter som handlade
om interventioner. Artiklarna fick 1 poäng för varje fråga i protokollet som fick ett positivt
svar och 0 poäng om de fick ett negativt svar. Den totala poängsumman räknades sedan om
till procent och delades in i tre olika kvalitetsgrader. Hög kvalité motsvarar 80-100%, medel
kvalité 70-79%, och låg kvalité <69%. Totalt kvalitetsgranskades 19 artiklar, nio av dessa
exkluderades på grund av låg kvalitet. Dessa nio artiklar som föll bort hittades i Cinahl och
Pubmed. Efter kvalitetsgranskningen kvarstod 10 artiklar som ingick i analysen (Tabell 3), 7
av dessa artiklar hittades i sökningen i databaserna Cinahl och Pubmed och 3 stycken hittades
i den manuella sökningen.
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Tabell 3 Översikt av artiklar i analysen (n=10)
Författare/år/land

Typ av studie

Deltagare

Metod
Datainsamling/analys
Deltagarna blev
presenterade med olika
scenarion som de fick
bedöma/Strukturerad
ekvationsmodell (SEM)

Huvudfynd

Kvalité

Beckstead, 2002
USA

Kvantitativ

126
Deltagare

Olika attityder påverkar
sjuksköterskor att
anmäla sin kollega som
har ett missbruk till sin
enhetschef. Utbildning
inom ämnet kan hjälpa
sjuksköterskor att
rapportera en misstänkt
kollega.

Medel

BettinardiAngres, 2011
USA

Kvalitativ

85
Deltagare

Semistrukturerade
intervjuer/SPSS för
deskriptiv analys

Många sjuksköterskor
skulle inte anmäla sin
kollega även om de
misstänkte att personen
använde narkotika.
Vanligt förekommande
symtom på missbruk är
glömska, tremor,
svettningar.

Hög

Burton, 2013
USA

Kvalitativ

14
Deltagare

Intervjuer/Tematisk
analys

Fem teman hittades hos
sjuksköterskor med
missbruksproblematik.
Ett tema var att det fanns
en falsk känsla av
kontroll, ett annat tema
var att de inte ansåg att
deras missbruk var
riskfyllt.

Hög

Cares, Pace,
Denious, &
Crane, 2015
USA

Kvantitativ

302
Deltagare

Enkäter/Deskriptiv
analys genomförd i
SPSS

Det fanns ett samband
mellan psykisk ohälsa
och narkotikamissbruk.
Psykisk ohälsa var en
bidragande faktor till
narkotikamissbruk, och
narkotikamissbruk kunde
även leda till psykisk
ohälsa. Sjuksköterskor
införskaffade narkotika
genom tex via
beställning av
narkotikaklassade
läkemedel eller avfall
från gamla kanyler.

Medel

Collins,
Gollnisch, &
Morsheimer,
1999 USA

Kvalitativ

1951
Deltagare

Enkäter/Chi-Square
tester

Stress, utbrändhet, krav
och andra påfrestningar
var en bidragande faktor
till ett narkotikamissbruk
bland sjuksköterskor.
Sjuksköterskor som
arbetade inom akut och
intensivvård hade i högre
grad använt narkotika
någon gång under livet
jämfört med
sjuksköterskor som
arbetade inom geriatrik
och pediatrik.

Medel
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Tabell 3 Forts. Översikt av artiklar i analysen (n=10)
Författare/år/land

Typ av studie

Deltagare

Metod
Datainsamling/analys
Enkäter/Chi-Square
tester, ANOVA,
MANOVA i SPSS.

Huvudfynd

Kvalité

Kunyk, 2015
Kanada

Kvantitativ

4219
Deltagare

Prevalensen för
narkotikamissbruk låg på
2%. Det var 10%
vanligare bland
sjuksköterskor som
arbetade heltid jämfört
med deltid.
Sjuksköterskors
generella hälsa var på en
låg nivå. Sjuksköterskor
vågade inte söka hjälp
för sitt missbruk på
grund av skam.

Medel

Monroe &
Kenaga, 2010
USA

Litteraturöversikt

3 artiklar

Litteratursökning av
vetenskapliga
artiklar/Beskrivs ej

Sjuksköterskor var rädda
för att söka hjälp på
grund av rädsla för
bestraffning, detta var
också ett hinder för att
rapportering då
sjuksköterskor inte ville
förstöra för sina
kollegor.

Medel

Ross, Berry,
Smye, &
Goldner, 2017

Systematisk
litteraturöversikt

61 artiklar

Litteratursökning av
vetenskapliga
artiklar/Integrerad
litteraturöversikt

Nuvarande forskning
kring narkotikamissbruk
bland sjuksköterskor har
fokus på individens
skuld, istället för
strukturella problem som
arbetsmiljö. Stress,
attityder, tillgänglighet
identifierades som
riskfaktorer för
narkotikamissbruk bland
sjuksköterskor.

Hög

Scholze, Martins,
Galdino &
Robeiro, 2017
Brasilien

Kvantitativ

221

Enkäter/Chi-Square
tester, MANOVA,
inferentiell analys i
SPSS

En dålig arbetsmiljö
hade ett samband med
användning av
psykoaktiva ämnen
bland sjuksköterskor.
Faktorer inom
arbetsmiljön som ökade
risken för ett missbruk
var dåliga relationer till
läkare, låg
självständighet och låg
uppskattning från
arbetsgivare.

Trinkoff, Storr,
Wall, 1999
England

Kvantitativ

3917

Enkäter/Analysen
skedde genom logistisk
regression.

Av 3917 hade 6,9%
missbrukat narkotika.
Hos kvinnor låg
prevalensen på 6,6% och
hos män 12,6%.

Medel
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Analys
Analysmetoden som användes i studien är en metod som är beskriven av Whittemore och
Knafl (2005). Med denna metod ges möjligheten att integrera både kvantitativa och
kvalitativa studier. Eftersom denna litteraturöversikt innehåller en blandning av kvalitativa
och kvantitativa studier samt litteraturöversikter valdes denna metod för analysering av
artiklarna.

Analysen påbörjades genom att artiklarna lästes igenom för att kunna skapa en första
uppfattning om innehållet. Datamängden reducerades sedan genom att textenheter som
svarade mot syftet togs ut. Textenheterna översattes till svenska och reducerades så att endast
huvudinnehållet i textenheten fanns kvar, detta för att få ett organiserat och hanterbart
material.

Frågeställningarna i denna litteraturöversikt användes även som huvudkategorier i
analysfasen. Med frågeställningarna som utgångspunkt utfördes sorteringen genom att
textenheter från artiklarna lades in i en tabell under den frågeställning som textenheten var
relevant för. När alla textenheter var inkluderade under relevant frågeställning analyserades
detta vidare. Skillnader, likheter, och mönster identifierades och utifrån detta skapades
underkategorier till frågeställningarna. Vissa av underkategorierna var väldigt övergripande
och kunde analyseras vidare så att även underkategorier till dessa bildades. När alla
textenheter var sorterade under korrekt huvudkategori skapades en grundlig överblick av
vilken grad av empiriskt stöd som fanns för varje frågeställning. Resultatet presenteras i form
av en brödtext med utgångspunkt från de olika frågeställningarna.

Resultat
Totalt ingår 10 stycken studier i resultatet som hade sitt ursprung i USA (n=6), Kanada (n=2),
Brasilien (n=1) och England (n=1). Resultatet presenteras i en matris (se figur 1) där det visas
vilka artiklar som motsvarar resultatet i respektive frågeställning och kategori. Resultatet
beskrivs även i löpande text.
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Huvudkategorier

Underkategorier

Hur stor är
prevalensen av
narkotikamissbruk
bland sjuksköterskor?
Hur stor är
prevalensen av
narkotikamissbruk bland
sjuksköterskor?

Vilka är riskfaktorerna för missbruk bland
sjuksköterskor?

Tillgänglighet

Genus

Arbetsmiljö

Vad har teamet för påverkan på sjuksköterskors
narkotikamissbruk?

Attityder

Teamets
attityd
och bemötande

Förebyggande
åtgärder

Vad
kollegan
ska vara
uppmärksa
m på

Att konfrontera
eller
rapportera
en kollega

Författare
Beckstead
(2002)

x

BettinardiAngres &
Bologeorges
(2011)

x

Burton
(2013)
Cares et al.
(2015)

x
x

x
x

Collins et al.
(1999)
Kunyk
(2015)

x

x

Scholze et al.
(2017)

x

Trinkoff et al.
(1999)

x

x

x

x

x
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Figur 1. Översikt över kategorier, underkategorier och artiklar

Hur stor är prevalensen av narkotikamissbruk bland sjuksköterskor?
I studien av Trinkoff et al. (1999) medgav 6.9% av 3917 sjuksköterskor att de någon gång i
livet missbrukat narkotika. Medan i Kunyk (2015) som tillfrågade 4187 sjuksköterskor låg
prevalensen av narkotikamissbruk de senaste 12 månaderna på samma nivå som i
befolkningen 2%. Ett intressant fynd från Kunyk (2015) var att narkotikaanvändning var 10%
vanligare hos sjuksköterskor som arbetade heltid jämfört med de som jobbade deltid.

x
x
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Cares et al. (2015) skriver i deras studie att 48% av deltagarna som använt narkotika eller
alkohol även använt det under arbetstid vid något tillfälle. 40% av dessa deltagare uppgav
även att deras kompetens blivit påverkad på ett negativt vis då de använt någon slags
substans. 48% av dessa deltagare tyckte även att deras övergripande prestanda på jobbet var
mycket försämrad då de var påverkad av alkohol eller narkotika. Endast 27% av dessa ansåg
att de hade utsatt patienterna för risk.

Att narkotikamissbruk förekommer hos sjuksköterskor är känt, men exakt hur vanligt det är
varit skiljer sig från olika artiklar. Ross et al. (2017) beskriver att sjuksköterskor använde
lugnande läkemedel, analgetika, antidepressiva, och sömnmedel i större utsträckning än
övriga befolkningen. De narkotikapreparat som var de vanligaste förekommande preparaten
under de tre senaste månaderna var enligt Scholze et al. (2017) lugnande 3,7%, amfetamin
3,7%, opioider 2,5%, inhalationer 1,2%, marijuana 1,2%, och kokain 1,2%, respondenterna
kunde svara på fler än ett alternativ. Enligt Cares et al. (2015) införskaffade sjuksköterskor
narkotika från arbetsplatsen genom att de bad om ordinationer av narkotika som de använde
för eget bruk 12%, tog avfall från stick- och skär behållare 9%, bytte ut narkotika de tog med
andra läkemedel 8% och förfalskade recept 4%.

Vilka är riskfaktorerna för narkotikamissbruk bland sjuksköterskor?
Tillgänglighet
Tillgängligheten ses som en av de största riskfaktorer för att hamna i ett narkotikamissbruk.
Sjuksköterskor kommer i kontakt med narkotikaklassade läkemedel mer eller mindre varje
arbetspass (Ross et al., 2017).

Trinkoff et al. (1999) menar att sjuksköterskor som hanterar och administrerar narkotiska
preparat dagligen utsattes för en större risk för narkotikamissbruk, extra hög risk fanns det på
de arbetsplatser där kontroller av narkotiska preparat var dålig. Ross et al. (2017) menar att
debatten kring att det är lättillgängligt inte tycks ta hänsyn till de andra strukturella
problemen som finns samt stressorer i arbetslivet som är en drivande faktor till att
sjuksköterskor utnyttjar tillgängligheten, det anses alltså viktigare att gå till grunden hos den
individuella sjuksköterskan än att fokusera på tillgängligheten.
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Genus
En riskfaktor som bidrog till användande av narkotika inom sjuksköterskeprofessionen var
genusbaserade stressorer, vilka förekom både hos kvinnor och män. Kvinnliga sjuksköterskor
fann könsförtryck, maktfaktorer, den traditionella rollen som kvinna och auktoritära män på
arbetsplatsen som bidragande riskfaktorer till användning av narkotika. Manliga
sjuksköterskor ansåg att de generellt sågs som kompetenta och ledare av sina kollegor vilket
var en bild som möjliggjorde att dölja deras narkotikamissbruk under en längre tid (Ross et
al., 2017). Det visade sig även i Trinkoff et al. (1999) att narkotikamissbruk var vanligare hos
manliga sjuksköterskor.

Arbetsmiljö
Att arbeta som sjuksköterska inom vården medför höga krav vilka inkluderar bland annat
stress, utbrändhet och andra psykiska påfrestningar som i sin tur kunde vara ett möjligt skäl
till ett narkotikamissbruk (Burton, 2013; Collins et al., 1999; Ross et al., 2017). Miljön på
arbetsplatsen kunde ofta leda till olika stressorer hos sjuksköterskor vilket i sin tur kunde öka
risken för att börja bruka narkotiska preparat. Skiftarbete tillsammans med långa och
roterande arbetspass med hög arbetsbelastning var ett exempel på hur tuff arbetsmiljön är på
en arbetsplats. Även när det var klart och tydligt att arbetsmiljön hade en påverkan på
sjuksköterskors relation till användning av narkotika syns ett bristande intresse hos ledningen
i att ta tag och åtgärda dessa strukturella problem (Ross et al., 2017). Psykiska påfrestningar
på arbetsplatsen är enligt Ross et al. (2017) relaterat med användning av smärtstillande
läkemedel bland sjuksköterskor. Sjuksköterskor som arbetar på en arbetsplats med hög
psykisk eller fysisk påfrestning hade 50-60% högre risk att börja använda marijuana, kokain
eller psykoaktiva läkemedel än sjuksköterskor som arbetade där arbetsbelastningen var lägre
(Ross et al., 2017).

Det fanns även skillnader beroende på arbetsplatsen, ifall det är på ett sjukhus eller inom
exempelvis kommunen menar Collins et al. (1999). De menar att sjuksköterskor på sjukhus
använde alkohol, marijuana och lugnande läkemedel i större utsträckning än vad
sjuksköterskor på andra arbetsplatser gjorde. Sjuksköterskor som arbetade inom akut- eller
intensivvård hade i en högre grad använt narkotiska preparat någon gång i livet i jämförelse
med sjuksköterskor som arbetade inom geriatrik och pediatrik.
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Burton (2013) som intervjuat sjuksköterskor som är under behandling eller har behandlats för
narkotikamissbruk fann i sina intervjuer att de inte tyckte att sjuksköterskeyrket var en
självklar riskfaktor. Istället ansåg de att deras missbruk främst berodde på en brist av
copingstrategier. Eftersom de hade en brist på coping-mekanismer, klarade de inte av att
hantera stressen och kraven från yrket och tog då istället narkotiska preparat för att klara av
arbetslivet och vardagen. Den här avsaknaden av copingstrategier kan bero på att de tidigt i
livet har lärt sig att undvika och ignorera problem istället för att möta dem.

Sjuksköterskor som har copingstrategier har inte undvikit smärtsamma och jobbiga
situationer i livet, utan har istället mött dessa och därför utvecklats och vuxit som individer.
Detta har gett personerna en förmåga att möta och hantera situationer trots smärtan de kan
åsamka. En vilja att hantera svåra situationer är ett kännetecken för psykiskt hälsosamma
personer. Den här förmågan finns ofta inte hos personer med missbruk, och så var det även i
denna studie. En återkommande anledning att börja missbruka var stressiga upplevelser och
svåra situationer som de inte visste hur de skulle hantera och istället gick till narkotika för
stöd (Burton, 2013).

Attityder
Attityder som sjuksköterskor har till läkemedel och deras egen kompetens ansågs ha en
påverkan på sjuksköterskors risk för att börja missbruka narkotika. En övertro på sig själv
och en hög grad av självsäkerhet var attityder som ansågs vara ett problem bland
sjuksköterskor, de ansåg att deras kunskap om farmakologi och vad som är
beroendeframkallande och kan ge skadliga effekter var tillräcklig för att de skulle kunna
kontrollera narkotikan och inte bli beroende (Collins et al., 1999; Ross et al., 2017; Trinkoff
et al., 1999).

En trend som uppkom i studien av Burton (2013) var att sjuksköterskor förnekade det faktum
att de inte kunde kontrollera missbruket. Till viss del fick de känsla av kontroll i sin
utbildning, eftersom de hade kunskap om narkotikan, hur den ska användas och doseras
skapades ett farligt tankesätt där de ansåg att de kunde använda den säkert och inte riskera ett
beroende. På grund av denna känsla av kontroll ansåg de i början av sitt missbruk att de
kunde sluta när de ville om det skulle behövas. Detta stämde ofta till en början, men ju längre
missbruket pågick ju mindre kontroll över det hade de.
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Vad har teamet för påverkan på sjuksköterskors narkotikamissbruk?
Teamets attityd och bemötande
I ett team är det viktigt att kollegor ger stöd och medkänsla till sina kollegor. Varje individ i
teamet har ett eget ansvar över att skapa ett klimat i gruppen där kollegor vågar träda fram
ifall det exempelvis skulle vara någon som har ett problem med missbruk. Skulle en kollega
träda fram och erkänna sin missbruksproblematik, ska inte kollegan bli anklagad eller
utpekad utan ska få stöd från hela teamet att bli frisk igen. Däremot är det långt ifrån så
verkligheten sett ut, sjuksköterskor med missbruksproblematik har ofta fått höra negativa
attityder riktade mot sig varje dag. De har förlorat teamets förtroende och blir ofta sedda som
personer som saknar karaktär (Ross et al., 2017).

Det fanns olika anledningar till varför det inte fungerade som det skulle i teamet när det
kommer till att få hjälp med ett missbruksproblem då det inte fanns ett bra klimat i gruppen.
De sjuksköterskor som hade problem med missbruk kände att de inte kunde berätta för
gruppen då det var rädda för att förlora sin legitimation, de kände skam och hade en oro över
att förlora förtroendet som kollegor hade för dem (Cares et al., 2015; Kunyk, 2015). Rädslan
för att förlora jobba eller legitimation kan även vara motiverad då påföljder efter behandling
är vanligt från organisationens sida, som exempelvis övervakning efter behandling (Ross et
al., 2017). Sjuksköterskor med narkotikamissbruk upplevde att stödet från arbetsgivare var
lågt, vilket byggde på deras rädsla för negativa konsekvenser som förlust av arbete eller
legitimation trots försäkringar om motsatsen (Kunyk, 2015; Ross et al., 2017).

Teamet riktar ofta en hård attityd mot missbrukande sjuksköterskor vilket de missbrukande
sjuksköterskorna är väl medvetna om. Detta sker inte endast innan de fått hjälp utan fortsätter
ofta när de är färdigrehabiliterade. Ibland kan det till och med bli än värre när de återgår till
arbetet efter behandling. Eftersom det ser ut på detta sätt på många arbetsplatser, vågar inte
sjuksköterskor söka hjälp för sitt missbruk utan fortsätter istället som tidigare. Mindre än
10% av alla sjuksköterskor med missbruksproblematik får någonsin hjälp med behandling.
Det fanns även kollegor i teamet som inte hade dålig attityd och ville vara stödjande, men
ofta förekommer ändå en tystnadskultur i teamet vilket betyder att problemen ignoreras och
inte tas upp inom teamet och med arbetsledningen, som även det blir ett hinder för att få hjälp
(Ross et al., 2017).
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Förebyggande åtgärder
Organisationen som sjuksköterskor arbetar inom har ansvar att reglera praxis om patienter
och allmänheten riskerar att ta skada av sjuksköterskor med missbruksproblematik. Det finns
flera olika modeller som en organisation kan använda sig av och sjukvården kan på så vis
upprätthålla en god konfidentiell och etisk policy inom sjukvården (Monroe & Kenaga,
2010).

I Monroe och Kenagas studie (2010) framkom olika komponenter som kan inkluderas för att
få en uppfattning om att missbruk är en sjukdom mer än ett moraliskt misslyckande. Dessa
komponenter är även ett sätt för teamet att tillsammans förebygga så att ingen kollega på
arbetsplatsen hamnar i ett narkotikamissbruk. Dessa komponenter består av att diskutera
missbruksproblematik på skola och arbetsplats, hålla en öppen kommunikation inom ämnet,
uppmana till en atmosfär på arbetsplatsen som är tillåtande så att rapportering av en kollega
inte blir svårt att genomföra samt så ska teamet få tillhandahålla information om tecken och
symtom på narkotikapåverkade sjuksköterskor för att kunna vara säker när kollegor inte mår
bra. Monroe och Kenaga (2010) beskriver vidare om att det är av stor vikt att teamet
tillsammans övar på scenarion med fokus på att konfrontera och rapportera kollegor för att
göra det enklare ifall sjuksköterskor hamnar i en liknande men verklig situation, att bjuda in
experter inom ämnet för att informera och hålla i föreläsning om ämnet samt rekommenderas
att sjuksköterskor är aktiv i olika vetenskapliga forum för att utöka förståelsen kring ämnet.

Cares et al. (2015) beskriver strategier som skulle kunna användas för att förebygga missbruk
och psykisk ohälsa. Här framkom det att det var viktigt att redan under studietiden fokusera
mer på identifiering samt riskfaktorer för att få upp ögonen för blivande sjuksköterskor.
Även rutiner som finns kring narkotika på arbetsplatsen beskrevs som viktiga att förbättra
och följas som strategi för att förebygga psykisk ohälsa och missbruksproblematik.

Vad kollegan ska vara uppmärksam på
Det finns många beteenden och symptom som kan observeras hos sjuksköterskor som har ett
narkotikamissbruk. Finns bara ett symtom eller tecken så behöver det inte röra sig om
missbruk, men om de observeras flera tecken eller symptom och framförallt om de pågår en
längre tid, kan det bero på en missbruksproblematik (Monroe & Kenaga, 2010).
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Beteenden som bör uppmärksammas hos sjuksköterskor är upprepad frånvaro och
oförklarliga försvinnanden, om sjuksköterskor har en ökad kassation eller mer uttag av
narkotiska preparat än sina kollegor (Bettinardi-Angres & Bologeorges, 2011; Cares et al.,
2015; Monroe & Kenaga, 2010). Om sjuksköterskor gör praktiska fel och undermålig
journalföring, har ett undvikande beteende och isolerar sig från sina kollegor, söker sig till
skift där tillsynen kring narkotika är lägre, samt har patienter som klagar på smärta trots att de
fått smärtstillande enligt journalen är andra beteenden som är associerat med missbruk
(Bettinardi-Angres & Bologeorges, 2011; Monroe & Kenaga, 2010). Symptom som
sjuksköterskor kan uppvisa vid missbruk är tremor, svettningar, låg koncentrationsförmåga,
glömskhet, humörsvängningar (Bettinardi-Angres & Bologeorges, 2011; Monroe & Kenaga,
2010).

Burton (2013) fann i sin studie att sjuksköterskor med narkotikamissbruk aktivt sökte sig till
arbetsmiljöer där tillgången till narkotiska preparat var hög, exempelvis genom att ta hand om
de patienter som var sjukast då det var de som skulle behöva mest narkotiska preparat. En
annan trend var att de ofta tog på sig extraskift och arbetade mycket övertid för att kunna
kontrollera tillgången till de narkotiska preparaten.

Att konfrontera eller rapportera en kollega
Bettinardi-Angres och Bologeorges (2011) fann i sin studie att endast 43% skulle konfrontera
kollegor som de misstänkte hade ett missbruk. Anledningar till att de inte skulle konfrontera
var, rädsla för hämnd, de ville inte förstöra en kollegas karriär, att de var osäkra på sina
observationer, att de önskade att någon med mer kunskap skulle hantera problemet och att om
kollegans arbetsförmåga inte påverkades var det inte nödvändigt. Enligt Ross et al. (2017) är
sjuksköterskor generellt inte villiga att rapportera kollegor trots att de har en skyldighet att
göra detta. Anledningar till detta var att de inte ville svika sin vän, att de inte visste hur de
skulle göra eller säga, och brist på kunskap kring symtom och tecken på missbruk. Beckstead
(2002) visade att äldre sjuksköterskor med många år inom yrket var mer benägna att
konfrontera en kollega. Anledningar till detta var att erfarenheten hade gett dem kunskap och
trygghet att konfrontera, samt att de hade upplevt ånger från gånger de inte gjort det.

Enligt Monroe och Kenaga, (2010) är det kontraproduktivt att ignorera problemet med
missbruk bland sjuksköterskor och leder till ökad rädsla, ångest, och negativa utfall för både
missbrukande sjuksköterskor, patienter samt professionen som helhet. En tidig intervention,
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skapandet samt upprätthållandet av en icke-straffande konfidentiell atmosfär är viktigt för
drabbade sjuksköterskor och kan vara en livräddande åtgärd. Monroe och Kenaga, (2010)
beskriver vidare i sin studie att där de finns rutiner som är baserade kring olika straff om
sjuksköterskor blir påkomna eller anmälda av kollegor är det svårt för någon att rapportera,
samt att det blir svårare för den drabbade att söka hjälp. Om sjuksköterskor hade en positiv
inställning till rehabilitering var de mer sannolikt att de rapporterade kollegor till sin chef
(Beckstead, 2002). Enligt Beckstead (2002) ökar chansen för att sjuksköterskor ska
rapportera en drabbad kollega om de har kunskap om att det finns behandlingsprogram som
är effektiva. Ifall en sjuksköterska misstänker att en kollega har ett narkotikamissbruk,
rekommenderas en ärlig diskussion tillsammans med närmsta chef, då patienter är i fara för
att få en osäker vård, men även för att kunna ge en snabb hjälp till den kollega som lider av
missbrukssjukdomen (Monroe & Kenaga, 2010).

Diskussion
Resultatdiskussion
Syftet med denna integrerade litteraturstudie var att sammanställa kunskap kring
narkotikamissbruk hos sjuksköterskor. Utifrån syftet formulerades tre frågeställningar. Hur
stor är prevalensen av narkotikamissbruk bland sjuksköterskor? Vilka är riskfaktorerna för
narkotikamissbruk bland sjuksköterskor? Vad har teamet för påverkan på sjuksköterskors
narkotikamissbruk?

I denna litteraturstudie visade det sig att prevalensen för narkotikamissbruk hos
sjuksköterskor var varierande och kunde vara alltifrån att 2% missbrukat de 12 senaste
månaderna till att 6,9% hade missbrukat narkotika någon gång under sin livstid. Kenna och
Wood (2004) beskriver att det är mer sannolikt för sjuksköterskor att erkänna att de någon
gång under livet har missbrukat narkotika, än att de skulle erkänna ett missbruk som skett
nyligen eller är pågående, samt att narkotikamissbruk är underrapporterat på grund av
stigman kring ämnet, vilket gör det mycket svårt att få fram en exakt siffra över hur utbrett
problemet är. Detta kan relateras till varför prevalensen varierar kraftigt i studien samt att det
kan finnas ett stort mörkertal då missbrukande sjuksköterskor inte vågar träda fram på grund
av en rädsla att bli bestraffade.

I denna studie framkom det hur missbruk av narkotiska preparat påverkar sjuksköterskor på
många sätt. Sjuksköterskor blir slarviga, det påverkar prestandan, det glöms saker, listan kan
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göras lång på de negativa effekter som missbruket kan bära med sig. Trots detta var det bara
27% som ansåg att de själva varit en risk för patientsäkerheten under tiden de var påverkade
på arbetsplatsen. Eftersom sjuksköterskor ansvarar över de patienter som ligger på
avdelningen, påvisar studien att det är av största vikt att se till att våra kollegor som lider av
ett missbruk får hjälp i tid så att inte någon kommer till skada till följd av en osäker vård.
Prestanda, kommunikation och kompetens är faktorer som påverkar patientsäkerheten på en
arbetsplats. Silva et al., (2018) menar att sjuksköterskors prestanda i mötet med patienter
bygger upp ett förtroende hos patienten samtidigt som patienten får den bästa tänkbara vården
då prestandan är hög. Samma sak gäller med kommunikation och kompetens, finns det en
god kunskap och förmåga till att kommunicera med patienten på ett enkelt och tydligt sätt
kommer patienten bygga ett förtroende för sjuksköterskor och relationen blir stark samtidigt
som patientsäkerheten hålls hög (Silva et al., 2018). I denna studies resultat framkom det att
en sjuksköterska som är påverkad på arbetet blir tydligt försämrad i prestandan och de
arbetsuppgifter som ingår vilket går att koppla till Silva et al. (2018) då narkotikamissbruk
leder till flera negativa konsekvenser som exempelvis försämrad prestanda och slarvighet.
Risken för att patienten ska få en osäker vård ökar med sjuksköterskors
missbruksproblematik.

I denna studie visade resultatet att en brist på copingstrategier i kombination med
sjuksköterskors stressfulla yrke var en riskfaktor. Denna brist av copingstrategier gjorde att
de valde att ignorera och undvika jobbiga situationer och är någonting som de kan ha lärt sig
redan i barndomen. Lazarus och Folkman (1984, s. 20-21) menar att stress uppkommer när
kraven är större än en persons resurser. Det har uppmärksammats att stress är en oundviklig
aspekt i livet och det som var skillnaden i den mänskliga funktionen var hur personen klarar
av att hantera stressen. Lazarus och Folkman (1984, s. 139-140) skriver om begreppet coping
som innebär att människor använder sig av olika processer för att hantera situationer som på
något sätt är svåra eller problematiska. Coping är en process som består av tre huvudsakliga
drag. Det första handlar om observationer och bedömningar om vad personen faktiskt tänker
eller gör. I det andra huvuddraget undersöks det om vad personen faktiskt gör eller inte gör
för att hantera den problematiska situationen. Det tredje huvuddraget i copingprocessen talar
man om förändringshanterande tankar och handlingar som kan förekomma i en stressfull
situation. Enligt Harris (2012) var den undvikande-passiva copingstrategin den minst vanliga
hos sjuksköterskor, men också den som var mest förekommande hos sjuksköterskor med
psykisk ohälsa. Den undvikande-passiva copingstrategin går ut på att undvika problemet och
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används när personen uppfattar kontrollen över situationen som låg, och personen försöker då
minska betydelsen av problemet och fly verkligheten genom alkohol, droger, mat och sömn.
Harris (2012) menar att problemfokuserad och aktiv copingstrategi var mest effektiv. Den här
strategin går ut på att personen samlar in all information kring situationen och börjar planera
för hur de ska lösa den. I studien ansåg sjuksköterskor att den här strategin var viktig för
förmågan att hantera stressfulla situationer och målet med strategin är att förändra situationen
och få ett positivt resultat.

En slutsats som kan dras är att copingstrategier är något som alla lär sig omedvetet redan i
barndomen och under uppväxten när personen ställs inför svåra situationer. För att motverka
att sjuksköterskor börjar missbruka som ett sätt att hantera svåra situationer så är det av stor
vikt att de får möjlighet att reflektera över vilka copingstrategier som de själva brukar
använda i exempelvis stressfulla situationer för att förbereda sig inför framtida liknande
situationer.

I denna studie visade det sig att arbetsmiljön var en stor riskfaktor för att sjuksköterskor
börjar använda narkotika. En dålig arbetsmiljö vilket innefattar bland annat psykiska
påfrestningar och en hög arbetsbelastning kan leda till stress och utbrändhet vilket i sin tur
kan föra in sjuksköterskor att testa narkotika. Grønkjær (2013) menar att sjuksköterskor går
igenom en process som består av 6 olika steg när de utsätts för stress och utbrändhet, samt att
sjuksköterskor har förmågan att vinna över stressen i varje steg, om de får hjälp. Men om
detta inte sker så går de vidare till nästa steg i processen. Det första steget är att
sjuksköterskor har en önskan om att ge optimal omvårdnad till sina patienter. Optimal
omvårdnad beskrevs som när de kunde tillgodose både patientens psykiska och fysiska behov
och att de kunde se förbättringar hos patienterna när detta skedde, men att tidsbrist och
underbemanning ofta gjorde att de inte hade denna möjlighet vilket i sin tur skapade negativa
känslor hos sjuksköterskor. Det andra steget var att sjuksköterskor hade höga krav på sig
själva för att kunna tillgodose den optimala omvårdnaden. Kraven de hade på sig själva var
ofta deras egen bild av vad patienterna hade för förväntningar på dem, och när de inte kunde
möta denna bild kände de sig oansvariga och otillräcklig för både patienter men även för
chefen och kollegor. Det tredje steget är att en förändring i sjuksköterskors beteende kunde
uppvisas. Tidsbristen gjorde att de behövde prioritera sina uppgifter som exempelvis
administrering av läkemedel vilket resulterade i att patienternas behov av till exempel hjälp
med hygien och social kontakt åsidosattes. Detta ledde till att känslorna kring skuld och
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otillräcklighet ökade och olika beteenden för att dölja sin stress och utbrändhet skapades. I
detta steg kunde även flera copingstrategier visa sig, som till exempel rökning, alkohol, att
läsa en bok eller titta på TV. Det fjärde steget innebär att sjuksköterskorna börjar uppleva
fysiska symptom. Dessa symtom ignorerades och kunde vara huvudvärk, buksmärta,
kräkningar, kombinerat med muskelvärk och infektioner. Vissa hade också takykardi,
andningssvårigheter och högt blodtryck. I det femte steget upplever sjuksköterskor symtom
på psykisk sjukdom. En känsla av hjälplöshet, ensamhet och depression framkom. Brist på
energi, känslor av skuld, otillräcklighet och frustration plågade sjuksköterskor. Det sista och
sjätte steget innebär ett fullkomligt mentalt sammanbrott hos sjuksköterskor som på grund av
stress och utbrändhet utvecklade långvariga sjukdomar (Grønkjær, 2013).

I relation med vad Grønkjær (2013) skriver är det viktigt att ha kunskap och förståelse för
processen som sker när arbetsmiljön domineras av stress, krav och utbrändhet. Detta kan
relateras till denna studies resultat där anledningen till varför sjuksköterskor börjar använda
narkotiska preparat som en copingstrategi blir enklare att förstå, samt vad som kan göras för
att hjälpa en sjuksköterska som mår dåligt. Eftersom den missbrukande kollegan känner skam
och inte vågar söka hjälp själv, kan kollegorna i teamet ge en viktig hjälpande hand bara
genom att fråga hur en missbrukande sjuksköterska egentligen mår och ifall det finns något
som teamet kan hjälpa till med. I alla stegen finns det möjlighet för personen att överkomma
stressen om hjälp finns, om inte så fortsätter personen vidare till nästa steg och börjar ta till
andra copingstrategier som skulle kunna vara narkotiska preparat. De sex stegen inbringar en
klarhet kring olika vårdkulturer samt hur den negativa vårdkulturen skapas. Med stöd av de
sex stegen förstås det att stress och utbrändhet gör att sjuksköterskor prioriterar det
medicinska, patienter de tycker om och patienter som har fysiska behov istället för att ge en
likvärdig vård till alla.

I denna studie visade resultatet att kollegors syn på sjuksköterskor med narkotikamissbruk
var att de är personer med brist på karaktär, och någon de inte kan ha förtroende för. En
generellt skuldbeläggande och negativ attityd. Den här negativa attityden minskar
sjuksköterskors möjligheter att söka hjälp och få behandling, och enligt en studie av Van
Boekel, Brouwers, Van Weeghel och Garretsen (2013) finns denna negativa attityd även mot
patienter med missbruksproblematik. Darbro (2005) menar att negativa attityder mot personer
med missbruk är relaterat till att de har dålig kunskap om ämnet och att utbildning om
missbruk ökar förståelsen för personer med missbruk. Van Boekel et al., (2013) visade att
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sjuksköterskor hade låg motivation och ansåg att det inte var tillfredsställande att vårda
patienter med missbruk. De ansåg att patienterna var dåligt motiverade, manipulativa,
otrevliga och aggressiva. I studien fann de också att följsamheten till behandling och
rehabilitering minskade om patienter med missbruk fick ett dåligt bemötande från
sjuksköterskor. Den bilden som sjuksköterskor har mot patienter med missbruk är
problematisk och bryter mot Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763). I HSL (SFS
1982:763) fastställs det att vården ska ges på lika villkor för hela befolkningen och ges med
respekt för patientens värdighet. Finns det negativa attityder mot patienter med missbruk så
blir inte vården likvärdig när det medvetet eller omedvetet riktas negativa attityder mot dem.

Resultaten från denna studie visade att det är en komplicerad situation då det kommer till att
konfrontera och rapportera en kollega. Sjuksköterskor kände rädsla att förstöra för sin
kollega, rädsla för hämnd, otillräcklig kunskap och tvivel på det de uppfattat verkligen varit
korrekt, alla dessa är anledningar till varför sjuksköterskor inte anmäler den misstänkta
kollegan. Darbro (2005) menar att det finns en tystnadskultur kring missbruk hos
vårdpersonal som försvårar rapporteringen och leder till att en intervention och hjälp till
behandling för sjuksköterskor med narkotikamissbruk uteblir, istället byter de jobb frivilligt
eller blir uppsagda. Dunn (2005) beskriver att konsekvenserna som följer av att inte
rapportera sin kollega kan vara många och allvarliga. Att patienterna får en farlig och
bristande vård är direkt ett hot mot patientsäkerheten och är den faktor som betonas som mest
allvarlig vid missbruk hos sjuksköterskor. Även att det kan få negativa konsekvenser på både
sjuksköterskors rykte men så även på hela yrkeskårens rykte lyfts fram. Epstein et al. (2010)
menar att om en misstänkt erkänner sitt missbruksproblem är den primära interventionen att
lyssna till den, troligtvis, sårbara sjuksköterskan.

För att bryta tystnadskulturen och stigmatiseringen krävs det att sjuksköterskor får mer
utbildning kring narkotikamissbruk. Utbildning kring ämnet kan öka förståelsen för personer
med missbruk och minska de negativa attityder som finns mot både kollegor och patienter
med missbruk. Saker som kan ingå i utbildningen är att kunna identifiera symtom, att
missbruk är en sjukdom och att det är vanligt förekommande, vilket tillvägagångssätt som bör
användas vid rapportering och konfrontering för att vara förberedd för situationen, samt
information kring vilka behandlingsalternativ som finns. Genom utbildning så ökar chanserna
för att ett missbruk blir uppmärksammat och att kollegor ska våga konfrontera vilket är av
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yttersta vikt för den drabbade sjuksköterskan, patienter, och ryktet för
sjuksköterskeprofessionen.

Metoddiskussion
I studien användes en integrerad litteraturöversikt enligt Whittemore och Knafl (2005).
Fördelen med en integrerad metod är att en kombination av artiklar med olika metoder är
möjlig att använda. Detta innebär att en större förståelse för problemet kan uppnås, eftersom
problemet undersöks från olika synvinklar. Risken som finns med den integrerade metoden är
att den är känslig för fel och bias om forskarna bakom studien inte följer en systematisk
metod för studiens alla delar (Whittemore & Knafl, 2005). Framförallt är analysdelen känslig
för bias och fel då data kan feltolkas, bli inkomplett och visa en felaktig bild av data. För att
undvika att detta skulle vara fallet i denna studie utfördes analysdelen systematiskt utifrån
den metod som var utformad av just Whittemore och Knafl (2005).

Willman et al. (2011, s. 80-81) menar att forskarna till en studie ska använda så många
databaser som möjligt. I denna studie utfördes sökningen i Pubmed och Cinahl. Det gjordes
också en manuell sökning i artiklarnas referenslistor. Sökningen kunde ha blivit mer
systematisk om sökningen utfördes i fler databaser, till exempel Psychinfo som är en databas
som främst har referenser som har sitt fokus inom ämnet psykologi och psykologiska
aspekter inom andra discipliner (Willman et al., 2011, s. 84-85). Denna studie handlar mycket
om psykologi och en sökning i Psychinfo hade eventuellt kunnat utöka datamaterialet till
studien. Whittemore och Knafl (2005) skriver att det är av stor vikt att litteratursökningen har
en god strategi. Har sökningen inte en bra strategi ökar risken ofullständiga resultat i
sökningen samt en ökad risk för att fel uppstår.

I Studien användes endast en boolesk sökoperator i form av AND. Det booleska sökordet OR
hade även det kunnat användas i sökningen för att få ner antalet sökningar i databaserna.
Sökordet OR expanderar sökningen och kan användas i en sökning då forskaren önskar att
erhålla träffar från båda sökorden (Polit & Beck, 2017, s. 91-92). I denna studie hade en
sökning exempelvis kunnat vara Nurse AND Drug addiction OR Substance abuse för att
utveckla sökningen.

I kvalitetsgranskningen föll många artiklar bort på grund av att de hade en låg kvalité.
Nackdelen med att inte ta med artiklar med låg kvalitet är att det även i dem kan finnas bra
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information, men vi tyckte att fördelarna med att inte ta med dem vägde tyngre, då studiens
trovärdighet är högre då ursprunget till data vi funnit har en högre kvalitet. Vid
kvalitetsgranskningen användes de mallar som Willman et al. (2011, s. 84-86) beskriver. När
kvalitetsgranskningen av de artiklar som var kvantitativa föll flertalet frågor bort från
granskningsmallen då de inte var relevanta för den specifika artikeln. Detta kan leda till en
missvisande kvalitet på en artikel då inte dessa artiklar är granskade med exakt samma frågor
vilket kan påverka trovärdigheten negativt.

Genom att redovisa metod- och analysprocess i detalj för att läsaren ska kunna förstå
tillvägagångssättet och upprepa detta i framtida studier stärks pålitlighet och överförbarhet.
Ett viktigt mål som finns inom forskningen är överförbarhet. För att en forskning ska kunna
vara överförbar behöver den beskrivna kontexten vara tydligt skriven och enkel att förstå för
läsaren. Är texten tydligt och bra skriven så skall forskningen kunna göras på liknande sätt i
olika miljöer (Priebe & Landström, 2017). I denna studie kommer de flesta av artiklarna från
Nordamerika och resultaten från dessa är eventuellt inte överförbara till Skandinavien till
exempel. För att uppnå en hög grad av trovärdighet krävs det mer än en studie, om flera
studiers resultat visar sig komma fram till samma sak så ökar evidensstyrkan (Willman et al.,
2011, s. 110-111). I denna studie så finns det delar i resultatet som endast refererar till en
källa, vilket innebär att trovärdigheten för studien försvagas, men det finns också delar av
resultaten som kommer från flera källor. Detta är något som läsaren får ta med i sin
bedömning om resultatet är överförbart eller inte.

Slutsats
Narkotikamissbruk bland sjuksköterskor förekommer på arbetsplatser runtom i världen. Detta
kan leda till oroväckande konsekvenser för både sjuksköterskor, kollegor och patienter. Dessa
konsekvenser innefattar ett hot mot patientsäkerheten, då sjuksköterskors kompetens
försämras under påverkan av narkotika. Det är även ett hot mot sjuksköterskors personliga
hälsa samt mot hela sjuksköterskeprofessionens rykte och pålitlighet. Eftersom att främja
hälsa är en viktig aspekt inom en sjuksköterskas yrke, är detta ämne också viktigt att beröra
för att få en god inblick på problemet och arbeta för att ingen patient ska komma till skada på
grund av en narkotikapåverkad sjuksköterska.

Generellt sett har sjuksköterskor en negativ syn på personer med missbruksproblematik, både
mot missbrukande patienter och kollegor. En negativ syn är ett hinder för missbrukande
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sjuksköterskor att söka hjälp och försvårar för kollegor att rapportera. Andelen sjuksköterskor
som rapporterar en kollega är låg då man inte vill svika sin kollega, inte vill att kollegan ska
bli av med arbetet eller legitimationen. Att ignorera problemet är negativt och ökar rädsla,
ångest och risken för negativa utfall för missbrukande sjuksköterskor, patienter, och
professionen som helhet. Flera av riskfaktorerna för narkotikamissbruk finns i arbetsmiljön i
form av stress, krav, tidsbrist och underbemanning, på grund av detta bör fokus ligga på
strukturella problem istället för att ge individen skuld. En öppen atmosfär utan fördomar kan
underlätta för en tidig intervention som är viktigt för drabbade sjuksköterskor. Därför är det
viktigt att ta bort tabustämpeln kring detta ämne och det kan göras genom att kontinuerligt
diskutera ämnet på arbetsplatsen. På arbetsplatsen kan undervisningar hållas inom ämnet så
att personalen blir medvetna om riskfaktorer, tecken och symtom samt hur man ska gå
tillväga när man rapporterar en misstänkt kollega till närmsta chef.

I framtida forskning inom området ger vi som förslag att studera hur narkotikamissbruk bland
sjuksköterskor ser ut i Europa och framförallt i de nordiska länderna då det i denna studie inte
framkommer i en hög grad. En rekommendation är att göra studier med inriktning på vad
utbildning kring missbruk kan ha för effekt, och studier som mer djupgående undersöker
copingstrategiernas betydelse och effekt för sjuksköterskors psykiska hälsa, förmåga att
hantera stress, och förebyggande effekt för narkotikamissbruk.
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