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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Missbruk och beroende är en psykisk sjukdom som är högt representerad i den 
svenska hälso-och sjukvården samtidigt som stigmatiseringen kring denna grupp är hög. Det 
saknas svenska studier om hur sjuksköterskan upplever mötet med dessa personer. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att möta med 
patienter med missbruks- och beroendeproblematik inom den somatiska sjukvården. 
Metod: Empirisk intervjustudie med kvalitativ ansats. Semistrukturerade intervjuer av nio 
sjuksköterskor med analys enligt Graneheim och Lundman. 
Resultat: Övergripande i resultatet var att sjuksköterskorna upplevde en ambivalens gällande 
patienter med missbruks- och beroendeproblematik, till exempel att de ville lita på patienten 
men ändå uppfattade dem som manipulativa. Analysen resulterade i tre kategorier; Att ha ett 
professionellt förhållningssätt, Att uppleva tillit och misstro samt Att ha förutfattade 
meningar.   
Slutsats: Sjuksköterskorna upplevde vissa svårigheter i mötet med dessa patienter, främst 
gällande smärtlindring. Mer svensk forskning kring ämnet behövs då det kan leda till 
utbildning för att sjuksköterskor ska känna sig tryggare i sin yrkesroll i omvårdnaden av 
patienter med missbruks- och beroendeproblematik. 
Nyckelord: Beroende, intervju, missbruk, mötet, sjuksköterska, upplevelse 
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Inledning 

Det finns ett betydande och till viss del dolt missbruks- och beroendeproblem, vilket 

dessutom tenderar att öka (Rikskriminalpolisen & Tullverket, 2013). I Sverige finns det cirka 

880 000 personer över 18 år med ett missbruk eller beroende av alkohol, narkotika eller 

läkemedel (Socialstyrelsen, 2015). Det har visat sig att denna grupp är vanligt förekommande 

inom den somatiska sjukvården (SOU, 2011a). Detta tyder på att sjuksköterskor ofta möter 

denna patientgrupp i sitt yrke. Samtidigt drar Bartlett et al (2013) slutsatsen att sjuksköterskor 

möter denna patientgrupp oftare än annan sjukvårdspersonal och har en unik möjlighet att 

påverka hälsa och välmående hos dessa patienter.  

 

Grunden till en god omvårdnad ligger i att sjuksköterskan möter patienten med omsorg och 

medlidande (Bartlett, Brown, Shattel, Wright och Lewallen, 2013). Internationella studier har 

dock indikerat att det finns en problematik i sjuksköterskans upplevelse av mötet med 

patienter som har ett missbruk eller beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel (Neville 

& Roan, 2014; Ortega & Ventura, 2013). Ortega och Ventura (2013) visar till exempel att 

sjuksköterskor ofta stigmatiserar drogberoende patienter och att de kan uppleva mötet med 

patienten som komplicerat. Neville och Roan (2014) menar samtidigt att sjuksköterskor ofta 

har en negativ inställning till att arbeta med patienter med missbruks- och 

beroendeproblematik.  

 

Statens Offentliga Utredningar (SOU, 2011b) fastslog emellertid att patienter med beroende 

eller missbruk tycker sig få ett dåligt bemötande inom hälso- och sjukvården. Samma 

utredning konstaterar att eftersom personer med denna typ av problematik ofta har eller 

behöver långvarig behandling är det viktigt att ett bra möte mellan patient och sjuksköterska 

skapas (ibid.). Det saknas svenska studier som belyser sjuksköterskans upplevelser av att 

möta dessa patienter. Därför finns ett behov av studier som kan leda till ökad kunskap om de 

eventuella svårigheter sjuksköterskan upplever i mötet. Denna kunskap kan användas för att 

utveckla stöd och utbildningsinsatser för sjuksköterskor och på sikt leda till att 

patientgruppen upplever ett bättre bemötande. 
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Bakgrund 

År 2011 genomförde Socialstyrelsen (2015) en kartläggning av utbredningen av missbruk 

och beroende i Sverige. Utredningen visade att cirka 780 000 personer missbrukar eller är 

beroende av alkohol, utav dessa klassas 330 000 som beroende. Narkotikamissbruk- och 

beroende beräknas till 55 000 och mellan 45 000- 65 000 personer missbrukar eller är 

beroende av läkemedel. Vidare definierar Socialstyrelsen missbruk och beroende som en 

psykisk sjukdom och de understryker att samsjukligheten är hög. Personer som har ett 

missbruk löper samtidigt en avsevärt högre risk att utveckla en psykisk sjukdom och hälften 

av dem som vårdas för missbruk har redan en annan psykisk sjukdom (ibid.). Enligt SBU 

(2001) leder missbruk och beroende till allvarliga sociala och ekonomiska konsekvenser.  

Siffror visar att mycket av den svenska sjukvårdens resurser går till att behandla sjukdomar 

grundade i ett missbruk eller beroende. Kostnaden för missbruk och beroende av alkohol och 

narkotika uppskattas till mellan två och åtta procent av ett lands bruttonationalprodukt, BNP, 

vilket i Sverige skulle motsvara mellan 30-120 miljarder kronor per år. Vidare menar SBU att 

detta pekar på ett utbrett problem som har en katastrofal innebörd för den drabbade och deras 

anhöriga (ibid.). Socialstyrelsen (2015) visar att endast en liten grupp inom hälso- och 

sjukvården har utbildning i missbruk och beroende men att denna problematik är så pass 

omfattande att det behövs mer utbildning i ämnet. 

Missbruk och beroende 

Enligt Statens folkhälsoinstitut (2011) är missbruk och beroende svårt att kartlägga då det 

finns en grupp som kallas dolda narkotikaanvändare som i sin tur består utav två olika 

grupper. I den ena gruppen har narkotikaanvändandet lett till ett stort utanförskap medan den 

andra gruppen har, förutom sitt missbruk, ett liv med väl ordnande sociala relationer. Statens 

folkhälsoinstitut menar även att det är svårt att beräkna utbredningen av missbruk och 

beroende på grund av att narkotikabruk är olagligt och ofta stigmatiserat. 

Riksförsäkringsverket (2003) anger att det även är svårt att kartlägga utbredningen av 

missbruket av läkemedel genom studier då de individer som ställer sig positiva till att 

medverka måste ses som väl fungerande.  

 

Siffrorna från Socialstyrelsen (2015) visar att antalet personer som är beroende eller 

missbrukar läkemedel är 45 000-65 000, dock visar en rapport från Folkhälsomyndigheten 

(2006) att 250 000 personer kan vara beroende av smärtstillande och lugnande läkemedel. 
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Denna grupp står utanför den så kallade missbrukarpopulationen som brukar narkotika eller 

alkohol. Dessa siffror tyder enligt Folkhälsomyndigheten på ett utbrett och allvarligt problem 

som måste bringas till ljus hos både allmänheten och hälso- och sjukvården. Vidare ligger det 

i hälso- och sjukvårdens händer att arbeta förebyggande mot beroende av läkemedel. 

 

En undersökning av Riksförsäkringsverket (2003) visar att nästan en femtedel av alla 

sjukskrivna i Sverige använder smärtstillande eller lugnande läkemedel. Den största 

anledningen för regelbundet användande i denna grupp var långa sjukskrivningar för smärta. 

Användandet av dessa läkemedel sträckte sig längre än ett år tillbaka, även att 

rekommendationen för dessa läkemedel är att dem ska användas under kortast möjliga tid. 

Vidare menar Riksförsäkringsverket att dessa patienter inte upplevt positiva effekter av 

läkemedelsanvändandet och att deras psykiska och sociala hälsa påverkats negativt. 

Diagnostisering 

För att diagnostisera missbruk och beroende används ICD-10, International statistical 

classification of diseases and related health problems, och DSM-IV, diagnostic and statistical 

manual of mental disorders. Inom hälso- och sjukvården används oftast ICD-10, den saknar 

dock diagnosen missbruk, istället finns diagnosen skadligt bruk. Skadligt bruk innebär att 

substansen används på ett sådant vis att det skadar hälsan, fysiskt och/eller psykiskt 

(Socialstyrelsen, 2015). 

 

Figur 1. Kriterier för missbruk och beroende enligt ICD-10 och DSM-IV 

 

En ny version, DSM-V, publicerades 2013 och ersatte dessa diagnoser med ett samlat 

begrepp, substansbrukssyndrom. Diagnosen är en kombination av de tidigare kriterierna från 
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ICD-10 och DSM-IV (Socialstyrelsen, 2015). I denna studie används benämningarna 

missbruk och beroende eftersom studier, utredningar och rapporter inkluderade i texten 

använder sig utav de begrepp som finns i DSM-IV och ICD-10. 

Missbruk 

Missbruk är när en substans används överdrivet eller ihållande utan att det finns något 

legitimt medicinskt behov (World Health Organization, 2016). Till skillnad från beroende är 

det andra kriterier som ska uppfyllas för att diagnostisera ett missbruk. För att en 

missbruksdiagnos ska sättas krävs det att minst ett av de fyra kriterierna är uppfyllda under en 

ett års period (SOU, 2011b). 

Beroende 

Beroende syftar på att en person har ett tvångsmässigt konsumtionsmönster och lägger ner 

mycket tid på att erhålla, bruka eller återhämta sig från en substans (Folkhälsomyndigheten, 

2006). Den medicinska definitionen av beroende kräver att flera kriterier uppfylls under en 

specifik tidsperiod. Tidsperioden varier beroende på vilken substans beroendet syftar på, till 

exempel gäller år för alkohol medan heroinberoende kan uppfyllas under några veckor (SOU, 

2011b). Både alkohol och narkotika kan ge ett beroende och med det en ökad tolerans då 

större doser krävs för att få önskat resultat. Nervsystemet anpassas till doseringen och om 

intaget avbryts uppstår abstinens som kan vara mycket obehagligt och även livshotande 

(SBU, 2001). 

Sjuksköterskan och etiken 

Målet för all sjukvård är, enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), att alla individer ska 

få vård på lika villkor. International Council of Nurses har skapat en etisk guide (ICN, 2012) 

för sjuksköterskor som innehåller fyra grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, att 

förebygga sjukdom, att återställa hälsa och att lindra lidande. Omvårdnaden ska inte påverkas 

av vilken sjukdom eller social status patienten har och sjuksköterskan ska förespråka 

jämlikhet och rättvisa. Sjuksköterskan har även ett delat ansvar med samhället att tillgodose 

vård till dem som behöver det, särskilt till utsatta befolkningsgrupper. Enligt Torjuul och 

Sorlie (2006) uppger norska sjuksköterskor att de alltid försöker göra det som anses som 

etiskt lämpligt men att etiskt svåra vårdsituationer kan leda till att sjuksköterskan upplever 

ångest då de inte lyckas uppfylla sin professionella idealbild. 
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Upplevelse 

Enligt Eriksson (1987) grundar sig en upplevelse i hur en person uppfattar sig själv samt sin 

omgivning, den är därför helt unik och kan inte jämföras med andra. Laing (1982) beskriver 

en upplevelse som personens tolkning av det som händer när denne interagerar med 

omvärlden. Erikson (1991) menar att hur människan upplever olika situationer utmärks av 

dennes självmedvetenhet. Människans självmedvetenhet är grundad i hur denne är medveten 

om sig själv, och medveten om sig själv blir människan genom andra. Vidare menar Eriksson 

att mångas medvetenhet är förvrängd och att detta skulle vara på grund av att många 

människor har en förvrängd syn av andra (ibid.).  

Mötet 

Möten är unika och kan se ut på olika sätt. Möte är det som uppstår när en person interagerar 

med en eller flera andra personer. En sjuksköterska kan ha flera tusen möten under sitt 

arbetsliv och det är i dessa möten med patienter där grunden läggs för resultatet i 

omvårdnaden (Andersson, 2013). I denna studie syftar mötet på sjuksköterskor som i sitt 

yrkesliv träffar patienter med känd beroende- och missbruksproblematik. 

Teoretisk referensram 

Travelbee´s (1971) omvårdnadsteori innebär att sjuksköterskan betraktar den enskilda 

individen som unik. Målet för en sjuksköterska är att hjälpa individer som lider av sjukdom 

eller skada att hantera situationen, lära sig leva med den, hitta mening med den och lära av 

den. För att kunna göra detta måste en mellanmänsklig relation ha etablerats. Karakteristisk 

för en mellanmänsklig relation är att sjuksköterskan och den sjuka individen ser varandra 

som unika människor och inte som sjuksköterska och patient. Travelbee menar vidare att 

först då sjuksköterskan möter patienten på ett mellanmänskligt plan försvinner etiketter, 

stereotyper och titlar. Kommunikationens betydelse kan förklaras genom att den sker vid 

varje möte, även tystnad är kommunikation. Kommunikation sker vare sig sjuksköterskan 

och patienten är medvetna om det eller inte. Varje möte är ett tillfälle för sjuksköterskan att 

lära känna patienten bättre och skapa en mellanmänsklig relation (ibid.). 

 

Enligt Travelbee (1971) ska en sjuksköterska inte undvika att bli känslomässigt engagerad i 

sina patienter, en sjuksköterska som har egen personlig erfarenhet av lidande förstår sina 

patienter bättre och bör använda detta i mötet. Vidare är lidande en vanlig mänsklig 

upplevelse och kommer för eller senare att upplevas av alla. 
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Internationella studier 

Det finns internationella studier som beskriver sjuksköterskans upplevelser av att möta 

patienter med missbruks- och beroendeproblematik inom den somatiska vården. Svenska 

studier med motsvarande syfte saknas. Det går inte att säkerställa att svenska sjuksköterskor 

skulle uppleva mötet på samma vis.  

 

Amerikanska studier visar att personer med missbruk och beroende anses som mer skyldiga 

till sin sjukdom än andra (Corrigan, Kuwabara & O’Shaughnessy, 2009; Corrigan et al, 

2000). Människor med missbruks- och beroendeproblematik ansågs som mindre värda hjälp 

samtidigt som gruppen också uppfattades som farliga och kunde väcka rädsla (Corrigan, 

Kuwabara & O’Shaughnessy, 2009). I en australiensisk studie framkommer det att 

sjuksköterskor som arbetade på en enhet för beroende och missbruk upplevde att 

allmänsjuksköterskor hade fördomar mot patienter med missbruk och beroende baserat på att 

patienterna inte sågs som sjuka, hade sig själva att skylla och att de inte hade rätt till samma 

sjukvård (Lovi och Barr, 2009). McLaughlin, McKenna, Leslie, Moore och Robinson (2006) 

genomförde en studie i Irland som visar att sjukvårdspersonal upplevde en allmän ovilja att 

arbeta med patienter med missbruks- och beroendeproblematik. Denna ovilja grundade sig i 

att patientgruppen sågs som krävande, manipulativ, att den medförde extra arbete samt att 

arbetet var lönlöst (ibid.). Även australiensiska sjuksköterskor upplevde missbrukande 

patienter som manipulativa (Ford, 2011). I Kanada har det dessutom framkommit att patienter 

med en historia av missbruk och beroende upplevde att sjuksköterskors bemötande ändrades 

till det negativa när de fick reda på patienternas bakgrund (Pauly, McCall, Browne, Parker & 

Mollison, 2015). 

 

Dessa studier pekar på att sjuksköterskor i andra länder stigmatiserar denna patientgrupp och 

många känner en ovilja att vårda dessa patienter. Travelbee (1971) menar att en människas 

kultur och religion omedvetet påverkar hur denne värderar andra människor. I vissa kulturer 

är män mer värda än kvinnor, barn mer värda än äldre, friska mer värda än sjuka och i vissa 

kulturer är de rika mer värda än dem som har det sämre ställt (ibid.). Av denna anledning går 

internationella studier inte att direkt applicera på svenska förhållanden. 
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Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att möta med patienter 

med missbruks- och beroendeproblematik inom den somatiska sjukvården. 

Metod 

Studien genomfördes som en kvalitativ empirisk intervjustudie. Enligt Billhult och Henricson 

(2012) grundar sig oftast valet av metod i syftet. En intervjustudie är lämplig när det saknas 

kunskap om hur ett fenomen upplevs. Olsson och Sörensen (2011) skriver att en intervju 

undersöker personens livsvärld, alltså deras subjektiva upplevelser av världen runt omkring. 

Forskaren har i denna typ utav studie ett öppet synsätt för att återge svaren så 

förutsättningslöst som möjligt. 

Urval 

I denna studie användes ett ändamålsenligt urval, där åtta sjuksköterskor relaterade till syftet 

valdes ut. Pilotintervjun inkluderades även i studien och resulterade i nio deltagare.  

Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara legitimerade grundutbildade 

sjuksköterskor, arbeta på en somatisk avdelning samt ha erfarenhet av att möta patienter med 

missbruks- och beroendeproblematik. Enligt Billhult och Henricson (2012) används ett 

ändamålsenligt urval då personer väljs utifrån förmågan att ge informationsrika svar. Vidare 

menar Billhult och Henricson att det är en fördel att ha en bra variation i ålder och kön bland 

deltagarna då det ger bättre variation på berättelserna från deltagarna (ibid.). I denna studie 

bestod deltagarna av två män och sju kvinnor och åldern på de intervjuade sjuksköterskorna 

varierade mellan 24 och 52 år (medelvärde 32,7 år). 

 

Qualitative researchers begin with the following types of sampling 

question in mind: Who would be an information-rich data source for my 

study? (Polit & Beck, 2016, s.491) 

 

De åtta sjuksköterskorna rekryterades från tre olika somatiska avdelningar utvalda efter 

författarnas uppfattning om huruvida sjuksköterskor på dessa avdelningar kunde uppfylla de 

inklusionskriterier som fanns. De avdelningar som valdes ut var två kirurgiska och en 

medicinsk eftersom uppfattningen var att sjuksköterskor där hade erfarenhet av att möta 
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personer med missbruk och beroende. Enligt Polit och Beck (2016) kan trovärdigheten i en 

studie stärkas genom att välja ut sjuksköterskor från olika avdelningar. 

 

Godkännande av att genomföra studien på avdelningarna inhämtades av verksamhetscheferna 

via en kontaktperson på landstinget och Blekinge Tekniska Högskola. Mailutskick gjordes till 

avdelningscheferna på de utvalda avdelningarna. I mailet informerades avdelningscheferna 

om studiens syfte och att önskemålet var två till tre deltagare från deras avdelning. Bifogat 

fanns ett informationsbrev till avdelningschefen (bilaga 1) med en förfrågan om att 

genomföra studien. 

 

Samtliga tre avdelningschefer bidrog på olika sätt i rekryteringen. På avdelning X gavs 

möjlighet att muntligt under ett möte informera sjuksköterskorna samt dela ut 

informationsbrev (bilaga 2). På avdelning Y och Z gavs inte denna möjlighet, 

avdelningscheferna distribuerade istället informationsbrev på respektive avdelning. På 

samtliga tre avdelningar meddelade sjuksköterskorna intresse till avdelningschefen som 

bestämde en gemensam tid då intervjuerna kunde äga rum. Detta anses bero på den tidsbrist 

som fanns i verksamheten och upplevdes vara för att förenkla processen. Utfallet blev tre 

sjuksköterskor från avdelning X, två sjuksköterskor från avdelning Y och tre sjuksköterskor 

från avdelning Z.  

Datainsamling 

Datainsamlingen baserades på intervjuer med sjuksköterskor på tre somatiska 

vårdavdelningar på Blekingesjukhuset i Karlskrona samt en pilotintervju. Sammanlagt 

intervjuades nio sjuksköterskor. Som stöd under intervjuerna användes en intervjuguide med 

en övergripande fråga, uppföljningsfrågor samt följdfrågor (bilaga 3). Enligt Danielson 

(2012) är det vanligast att använda någon form av intervjuguide med en eller flera öppna 

frågor och enligt Wibeck (2012) är det vanligt att en intervjuguide även innehåller 

uppföljningsfrågor. Polit och Beck (2016) rekommenderar att intervjuaren lär sig 

intervjuguiden utantill för att kunna upprätthålla ögonkontakten med deltagarna. Frågorna i 

den genomförda studien var formulerade med semistruktur, vilket enligt Danielson (2012) 

innebär att det finns ett visst antal öppna frågor men att de inte behöver ställas i samma 

ordning till samtliga deltagare. 
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Innan intervjuerna påbörjades fick sjuksköterskorna chansen att läsa igenom 

informationsbrevet ytterligare en gång och därefter skriva under en samtyckesblankett (bilaga 

4). Intervjuerna varade mellan 6-14 minuter och skedde enskilt på avdelningarna i avskilda 

rum. Samtliga intervjuer styrdes av samma intervjuare och den andre intervjuaren satt vid 

sidan om och förde anteckningar över eventuella följdfrågor som skulle kunna ställas i slutet 

av intervjun för att utveckla deltagarens svar. Intervjuerna spelades in med 

ljudupptagningsutrustning. Polit och Beck (2016) rekommenderar att intervjuer spelas in. 

Dels för att intervjuarens uppgift under intervjuerna är att lyssna uppmärksamt och dels för 

att anteckningar under en intervju tenderar att bli ofullständiga på grund av intervjuarens 

minne eller personliga åsikter. 

 

I direkt anslutning till att alla intervjuer på en avdelning avslutats delades dessa upp lika 

mellan författarna och transkriberades. De skrevs ner ordagrant och tvekanden, pauser, skratt 

och liknande framkommer i den skrivna texten. Enligt Polit och Beck (2016) så är det viktigt 

att intervjun skrivs ner så exakt som möjligt. Vem som talar, tid som förflutit mellan 

yttranden, icke språkliga yttranden och betoning av ord ska framgå genom texten. 

Pilotintervju 

Enligt Danielson (2012) bör en pilotintervju genomföras för att testa kvalitén på 

intervjuguiden och ljudupptagningsutrustningen samt för att intervjuarna ska få känna på 

rollen som intervjuare. Inför den genomförda studien gjordes en pilotintervjun med en 

sjuksköterska som arbetar på en annan somatisk avdelning och som hade erfarenhet av att 

möta personer med missbruk- och beroendeproblematik. Eftersom sjuksköterskan uppfyllde 

inklusionskriterierna och inga ändringar gjordes på frågorna så beslöt författarna att inkludera 

pilotintervjun i resultatet.  

 

Analys 

Intervjumaterialet analyserades enligt Graneheim och Lundmans (2014) beskrivning av 

innehållsanalys. Enligt Olsson och Sörensen (2011) görs en innehållsanalys när fokus ligger 

på det som sägs i exempelvis en intervju. Enligt Graneheim och Lundman (2014) görs 

analysen enligt följande steg: Meningsenheter plockas ut, kondenseras, kodas och 

kategoriseras. Graneheim och Lundman förklarar vidare att en innehållsanalys innehåller 
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både manifest och latent innehåll. Manifest är det som sägs och latent är det som kan tolkas 

(ibid.). Analysen i denna studie var manifest med latenta inslag. 

 

Innan innehållsanalysen påbörjades lästes alla transkriberingar enskilt av båda författarna ett 

flertal gånger. Meningsenheter plockades ut för att sedan kondenseras och kodas (bilaga 6). 

Dessa steg gjordes först enskilt ur samtliga transkriberingar för att sedan diskuteras till 

konsensus. Enligt Graneheim och Lundman (2014) är valet av hur meningsenheterna byggs 

upp av stor betydelse för resultatet. För snäva enheter eller för stora enheter kan leda till att 

viktig information tappas. Vidare förklarar Graneheim och Lundman att i kondenseringen 

stryks överflödiga ord för att hitta kärnan i meningsenheterna. När kondenseringen sedan 

kodas kan detta göras med nya ord. En kod fungerar som en etikett och representerar kärnan i 

meningsenheten (ibid.).  

 

När kodningen var färdig skrevs dem ut för att få en bättre överblick. Koderna sorterades 

baserat på likheter och olikheter. Koder av samma karaktär lades på hög och bildade 

gemensamma underkategorier. Underkategorierna namngavs och delades sedan in i 

kategorier. 

Etiska överväganden 

Innan studien påbörjades gjordes en etisk egengranskning. Den skickades sedan tillsammans 

med en ansökan om ett rådgivande yttrande till Etikkommitté Sydost (Dnr. NPK 375-2016) 

(bilaga 5). Delar av projektplanen, intervjuguiden, informationsbrev och samtyckesblankett 

blev granskade. Kommittén ansåg att inga etiska hinder för att genomföra studien fanns. 

Etikkommittén hade två synpunkter på informationsbrevet till sjuksköterskorna gällande hur 

sjuksköterskorna skulle anmäla intresse till studien samt att det skulle framgå att 

sjuksköterskorna var välkomna med frågor. Dessa synpunkter åtgärdades. 

 

Studien har följt Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer gällande etiska överväganden. 

Riktlinjerna baseras på ett individskydd som innefattar fyra olika huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Inför 

studien fick deltagarna information om studien samt om sina rättigheter. Alla deltagare 

informerades om att de när som helst kunde avbryta intervjun eller dra sig ur studien utan att 

behöva ange något skäl för detta. Innan studien påbörjades fick de även skriva under en 

blankett om informerat samtycke. Intervjuerna i den genomförda studien kodades med 



 

14 
 

bokstäver för att upprätthålla konfidentialiteten. Materialet har även behandlats konfidentiellt 

då endast författarna, handledaren och examinator har haft tillgång till materialet som 

förvaras inlåst i ett skåp i ett låst rum. Uppgifter och information som kan identifiera 

specifika personer används inte och citat har bara inkluderas efter noggrant övervägande.  

Resultat 

Innehållsanalysen i denna studie resulterade i tre kategorier, professionellt förhållningssätt, 

tillit och misstro och förutfattade meningar, samt nio underkategorier.  

Figur 2. Kategorier och underkategorier 

Att ha ett professionellt förhållningssätt 

Enligt sjuksköterskorna i studien innebär professionen att ge vård till alla på samma villkor 

och arbeta efter att alla människor är av lika värde. Sjuksköterskan kan uppleva empati och 

medlidande för de personer de möter. Kategorin består av underkategorierna Att vårda på lika 

villkor, Att känna empati, Att få berikande erfarenheter och Att anpassa vården. 

Att vårda på lika villkor 

Det framkom tydligt under samtliga intervjuer att sjuksköterskorna strävade efter att behandla 

alla lika och att se personen bakom missbruket eller beroendet. Sjuksköterskorna upplevde att 

patienter med missbruks-och beroendeproblematik ska behandlas som vilken patient som 

helst samt behandlas med värdighet. 
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”Nej men alltså jag ser ju dem inte på något annat sätt än en patient som 

behöver ha hjälp.” Ssk N 

 

Vidare framkom det att sjuksköterskorna ansåg att patienter med denna problematik har, 

precis som alla andra, rätt till vård och ska få den på samma villkor. Sjuksköterskorna uppgav 

också att ett dilemma kan uppstå när en patient med missbruk eller beroende uppger smärta 

och vill ha mer smärtlindring. Sjuksköterskans skyldighet är att minska lidande men 

samtidigt att främja hälsa, sjuksköterskan upplevde då osäkerhet om detta hjälpte eller 

stjälpte patienten.  

 

”De kommer ju behöva smärtlindring... Vi ska ge dem ett drägligt liv och 

då ska de ju få sina läkemedel.” Ssk P 

 

En sjuksköterska uppgav att oavsett om en återkommande patient med känd missbruks-och 

beroendeproblematik tidigare vid upprepade tillfällen ljugit om sina symtom för att få 

läkemedel, och i vissa fall tak över huvudet, är det sjuksköterskans plikt att ta patienten på 

allvar. Några sjuksköterskor nämnde att de inte ville inkräkta på någons livsstil men samtidigt 

försökte att ge patienterna en tankeställare genom att finkänsligt dela med sig av sina åsikter 

gällande patientens missbruk eller beroende.  

Att känna empati 

Sjuksköterskorna uttryckte en förståelse och empati för patienter med missbruks-och 

beroendeproblematik. De upplevde patientens situation som tragisk och att deras problematik 

i grund och botten inte var deras fel samt att missbruk och beroende är en sjukdom som 

vilken som helst. Läkemedelsmissbruk eller beroende upplevdes av de flesta 

sjuksköterskorna vara skapat av sjukvården En sjuksköterska upplevde det som tragiskt när 

samma patient återkom i ett dåligt tillstånd om och om igen oavsett vilken vård de fått.  

 

”Man får en viss förståelse för dem. Många har det inte lätt och det är 

inte deras fel... Till exempel läkemedelsmissbruk, det är ju oftast vi som 

gör dem till missbrukare.” Ssk H 

 

Sjuksköterskornas upplevelse av empati resulterade i en maktlöshet. En del sjuksköterskor 

upplevde frustration när patienter inte ville ha hjälp av sjukvården eller då de ville avvika 
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från avdelningen. Något en sjuksköterska då försökte var att försöka få patienten att stanna 

kvar på avdelningen för att han eller hon skulle få den vård som behövdes. Det fanns även en 

genomgående känsla av maktlöshet hos sjuksköterskorna gällande patienternas missbruks-

och beroendeproblematik. Till exempel upplevde flera sjuksköterskor en maktlöshet när 

patienten hade ont men inte kunde få mer smärtstillande läkemedel på grund av sitt missbruk 

eller beroende. Vidare var det en sjuksköterska som upplevde empati för patienten vid 

abstinensbesvär, det upplevdes som frustrerande då patienten på grund av sitt missbruk inte 

kunde få läkemedel som kunde underlätta besvären. I vissa fall när patienter kom in 

påverkade upplevdes också en maktlöshet då sjuksköterskan inte kunde ge vilka läkemedel 

som helst, även om patienterna hade behövt det. Sjuksköterskorna kunde uppleva att de ville 

hjälpa patienten mer än vad han eller hon har möjlighet till.  

 

”I den positionen som jag jobbar nu så har jag inte de verktygen eller de 

möjligheterna att hjälpa patienten fullt ut.” Ssk N 

Att få berikande erfarenheter  

Under intervjuerna uttryckte många sjuksköterskor att det var väldigt givande när de träffat 

patienter som har blivit fria från sitt missbruk eller beroende samt när patienterna är öppna 

och delar med sig av sitt liv. Någon uttryckte det som en obeskrivbar känsla att träffa på en 

patient som tagit tag i sitt liv. En sjuksköterska uppgav också att mötet med personer med 

missbruks-och beroendeproblematik kunde ge en värdefull inblick i någon annans liv. Några 

sjuksköterskor upplevde mötet som spännande och utmanande då det gav en viktig erfarenhet 

i yrkesrollen. Ett par sjuksköterskor poängterade att bara för att specifikt positiva erfarenheter 

av möten var svåra att komma på, betyder inte detta att det bara finns negativa erfarenheter. 

 

”Alltså, om jag säger nej så låter det ju hemskt, för då låter det som att 

allt är negativt... Det behöver ju inte vara negativt men det kanske inte är 

heller man känner ’gud vilken bra erfarenhet detta var!’ ... Så länge man 

inte känner att man har en dålig erfarenhet då är väl det en bra 

erfarenhet, just för att det är en ny erfarenhet.” Ssk K 

Att anpassa vården 

Några sjuksköterskor uppgav att de ibland anpassade vården för att undvika konfrontationer 

med patienterna, till exempel genom att de backade när de kände att situationen kunde bli 
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hotfull eller gav patienten det de ville ha för att patienten skulle hålla sig lugn. Att ge 

patienten det de ville ha var något en sjuksköterska gjorde på grund av att den somatiska 

avdelningens fokus inte låg på att hjälpa patienten att bli fri från sitt missbruk eller beroende, 

istället handlade det om att rädda liv. Vidare uppgav en annan sjuksköterska att konflikt 

kunde uppstå då patienten ansåg att denne inte fick de läkemedel de behövde och 

sjuksköterskan fick då känslan av att stå mellan patient och läkare. 

 

”Ibland är man frustrerad efteråt, man vill bara gå in i ett rum och 

stänga dörren och skrika. Men man försöker inte visa det i mötet” Ssk M 

 

För att hantera svårigheter som kan uppstå i mötet vände sig sjuksköterskorna ibland till sina 

kollegor, till exempel om en diskussion mellan patient och sjuksköterska inte ledde 

någonstans kunde sjuksköterskan istället skicka in någon av sina kollegor. Stöttning av 

kollegor och erfarenhet var något flera sjuksköterskor nämnde som användbara verktyg när 

svårigheter uppstår i mötet med patienter med missbruks-och beroendeproblematik. En 

sjuksköterska uttryckte brist på utbildning kring missbruk och beroende som en svårighet i 

mötet med dessa patienter. 

 

”Man försöker väl komma till svaret från olika vinklar tillsammans med 

patienten och sen så kan man ju också rådslå med sina kollegor och sen 

har man ju sin läkare som stöttning.” Ssk P 

Att uppleva tillit och misstro 

Förtroende i förhållandet mellan patient och sjuksköterska är av stor vikt för att skapa ett bra 

möte. I relationen med patienter med missbruks- och beroendeproblematik fanns en stor 

ambivalens gällande förtroende. Kategorin består av underkategorierna Att ha förtroende, Att 

vara misstänksam och Att vara vaksam. 

Att ha förtroende 

Flera sjuksköterskor upplevde en vilja att lita på patienten men att det kan vara svårt med 

patienter med missbruks-och beroendeproblematik. Sjuksköterskorna ville hellre lita på 

patienten än att misstro dem, detta på grund av att sjuksköterskan egentligen inte vill misstro 

någon patient överhuvudtaget.  
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”Det är ju så svårt att bedöma smärta, eller jag kan ju inte bedöma en 

annan persons smärta, jag menar ligger man här på denna avdelningen 

så har man ju oftast väldigt ont någonstans och jag är ju inte rätt person 

att avgöra om en patient ljuger eller inte.” Ssk I 

 

Istället upplevde många sjuksköterskor det som lättare att möta och behandla patienter om de 

var ärliga med sitt missbruk eller beroende. Vidare menar sjuksköterskorna att förtroende går 

åt båda hållen och att patienten måste lita på sjuksköterskan för att de ska kunna utföra sina 

arbetsuppgifter, skapa en god patientkontakt och patienten ska få rätt vård. 

 

”Det är just det att hade jag varit i den situationen hade inte jag velat bli misstrodd 

att jag till exempel har ont.” Ssk H 

Att vara misstänksam 

Sjuksköterskorna upplevde en generell misstänksamhet mot patienter med missbruks-och 

beroendeproblematik. Något som bidrog till detta var att sjuksköterskorna kunde uppleva att 

patienterna inte var ärliga med sitt missbruk eller beroende. Ett exempel på detta var om en 

patient kom in med ett ohälsotillstånd direkt relaterat till alkoholmissbruk men förnekade att 

han eller hon ens hade ett missbruk. 

 

”De försöker lura en hela tiden och ljuger om sina missbruk.” Ssk M 

 

Många upplevde patienter med missbruks-och beroendeproblematik som manipulativa, 

speciellt de som brukade tyngre droger som till exempel amfetamin och heroin. De flesta 

sjuksköterskorna nämnde att de upplevde en oro över att bli lurade av patienterna. Denna oro 

kunde till exempel komma från att några sjuksköterskor tidigare hade blivit lurade av 

patienter som lämnat sjukhuset direkt efter att de fått lugnande läkemedel. En sjuksköterska 

upplevde en misstänksamhet mot hur patienter med missbruks- eller beroendeproblematik 

skulle bete sig på avdelningen, trots att han eller hon hade erfarenheter av att dessa patienter 

oftast var lugna. 

 

”Man vill ju inte misstro någon och man vill ju inte heller bli lurad eller 

förd bakom ljuset. Så att jag ger en massa läkemedel som de egentligen 

inte behöver just då.” Ssk P 
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Något som tydligt framgick i utsagorna var sjuksköterskans ambivalens vid smärtlindring av 

patienter med missbruks- eller beroendeproblematik. Sjuksköterskorna upplevde svårigheter i 

att se om patienten behövde läkemedel eller om patienten endast ville ha läkemedel på grund 

av sitt missbruk eller beroende. Det misstänkta suget efter droger hos patienterna var en av de 

aspekter som försvårade bedömningen för sjuksköterskorna. Abstinens var en annan aspekt 

då sjuksköterskorna upplevde svårigheter i att se vad som var abstinens eller inte.  

 

”Det är svårt att motivera, när de har något vid behov, när de vill ha mer 

och mer och mer och säger sig ha jätteont och man får känslan av att det 

kanske inte riktigt är så. Utan att det kanske är missbruket.” Ssk K 

Att vara vaksam 

Sjuksköterskorna kunde uppleva vaksamhet i mötet med patienter med missbruks- och 

beroendeproblematik. Sjuksköterskan upplevde osäkerhet i hur han eller hon ska gå in i en 

situation. Detta kunde grundas i att patienten var manipulativ, hade svängningar i humör och 

handlingar, var rastlös eller då patienten kunde ha en lägre medvetandegrad på grund av de 

substanser de tagit. Sjuksköterskan läste därför av patienten och anpassade bemötandet 

därefter.  

 

”Det är rätt svårt att veta, aldrig upplevt rädsla över att dom är 

våldsamma eller så, utan mer det här obehagligt, att jag vågar kanske 

inte säga nej.” Ssk H 

 

För att hantera denna problematik garderade sig några sjuksköterskor samt var på sin vakt i 

mötet med personer med missbruks-och beroendeproblematik. Det kunde upplevas som 

problematiskt att kommunicera med de patienter som hade ett missbruk eller beroende. Enligt 

sjuksköterskorna var de tvungna att vara mer flexibla och tänkte mer på hur de betedde och 

formulerade sig i mötet med dessa patienter.  

 

”Vissa är väldigt misstänksamma mot vad man gör så man får hela tiden 

förklara sig och exakt förklara vad man gör.” Ssk J 
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Att ha förutfattade meningar 

Sjuksköterskornas utsagor visade även i denna kategori en stark ambivalens, förutfattade 

meningar existerade samtidigt som de såg alla patienter som olika. Kategorin består av 

underkategorierna Att tänka i stereotyper och Att uppleva alla som olika. 

Att tänka i stereotyper 

Många sjuksköterskor upplevde motsägelsefulla tankemönster i mötet med patienter med 

missbruks-och beroendeproblematik. De flesta sjuksköterskor hade väldigt få, om ens några, 

erfarenheter av patienter med denna problematik som varit hotfulla, otrevliga eller 

våldsamma. Trots detta hade många sjuksköterskor en förutfattad tanke kring hur mötet 

kunde gå, exempelvis att patienten skulle komma in på avdelningen och vara otrevlig mot 

personalen. Denna inre konflikt kunde upplevas som komplicerad då sjuksköterskorna själva 

visste om att det inte fanns någon större anledning till dessa negativa tankar.  

 

”Jag har ju aldrig mött på någon som har ett missbruk som är uttalat 

liksom otrevlig eller hotfull men ändå så tänker man det ’jaha 

missbrukare...  nu kommer de vara otrevliga och det kommer vara jobbigt 

för mig’.” Ssk L 

 

Detta framkom tydligt i utsagorna då en sjuksköterska kunde berätta om sina tankar inför ett 

möte med en patient med missbruks-och beroendeproblematik för att sedan vidare berätta om 

hur mötet faktiskt blev. Det kunde exempelvis handla om en föreställning av att patienten 

skulle vara stökig eller krävande men att denna föreställning sällan förverkligades. 

 

”Jag försöker att inte gå in med några förutfattade meningar, det kan 

också vara lättare sagt än gjort ibland.” Ssk K 

 

Förutfattade meningar förekom hos en del sjuksköterskor men samtliga var väl medvetna om 

dessa och försökte att lämna dem utanför mötet med patienten. Inga sjuksköterskor uppgav 

att deras förutfattade meningar, om de hade några, påverkade omvårdnaden. Samtliga 

sjuksköterskor upplevde att alla patienter ska behandlas lika, oavsett vilka problem de har. 

Några sjuksköterskor uppgav att vissa drag kan vara kännetecknande hos personer med 

missbruk och beroende men att det oftast inte stämmer, en sjuksköterska upplevde att dessa 
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patienter oftast var lugna och hade respekt för övriga patienter. En sjuksköterska upplevde att 

de flesta möten blev bra tillslut.  

Att uppleva alla som olika 

Samtliga sjuksköterskor uppgav att alla patienter är olika, oavsett om de har missbruks- och 

beroendeproblematik eller inte. Dock kunde vissa sjuksköterskor reflektera mer inför mötet 

med dessa patienter än med andra. Sjuksköterskorna upplevde alla patienter med missbruks-

och beroendeproblematik som olika och att det inte går att dra alla över en kam. Vissa 

patienter var lugna, andra inte och vissa var aggressiva men andra inte. Detta gäller alla 

människor och kan inte härledas till endast personer med missbruks- och 

beroendeproblematik.  

 

”Jag försöker nog se dem som vilken patient som helst. Det försöker jag i 

alla fall, även att det inte alltid är så lätt, man får ju ändå behandla alla 

lika liksom.” Ssk Q 

 

Olika typer av missbruk och beroende yttrade sig enligt sjuksköterskorna på olika sätt, 

bemötandet anpassades då därefter. Flera av sjuksköterskorna upplevde att patienter med ett 

missbruk eller beroende av läkemedel var svåra att möta då dem ofta saknade sjukdomsinsikt 

och ville hålla det dolt. Dock upplevde några sjuksköterskor dessa patienter som lättare att 

möta då de oftast inte blev lika abstinenta och aggressiva som de patienter som missbrukar 

droger eller alkohol.  

 

”Sen är det en annan typ av vård, det är två så olika patientgrupper 

överhuvudtaget.” Ssk N 

 

En sjuksköterska hade erfarenhet av att en alkoholist, till skillnad från de som missbrukar 

eller är beroende av läkemedel, är medveten om sitt missbruk. Upplevelsen var dock att i 

början av vårdtiden kunde patienter med ett alkoholmissbruk vara lugnare än de med ett 

drogmissbruk. Skillnader fanns också i hur intensivt missbruket var, påverkade patienter 

upplevdes som svårare att möta. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

En intervjustudie valdes som metod för att besvara syftet. Det finns internationella studier om 

hur sjuksköterskor upplever mötet med patienter med missbruks- och beroendeproblematik 

men få, om ens några, som är utförda i Sverige. Det fanns således för lite svensk forskning 

kring ämnet för att en litteraturstudie skulle vara möjlig. Internationella studier ansågs inte 

kunna appliceras på svenska förhållanden då kulturella och sociala skillnader världen över 

ansågs vara för stora. Enligt Travelbee (1971) påverkar vår kultur och religion hur vi 

omedvetet värderar andra människor.  

 

För att besvara syftet utfördes studien med en kvalitativ ansats för få en djupare förståelse för 

fenomenet i fokus. Olsson och Sörensen (2011) menar att en kvalitativ ansats inriktar sig på 

att förstå personers subjektiva upplevelser. Intervjuerna var semistrukturerade och 

genomfördes med hjälp av en intervjuguide. Enligt Gillham (2008) är styrkan med en 

semistrukturerad intervju att den ger möjlighet för nya upptäckter samtidigt som den är 

strukturerad på ett sätt som gör att likheter kan analyseras. Polit och Beck (2016) menar att en 

semistrukturerad intervju bjuder in respondenten till att fritt reflektera över ämnena som 

berörs. Detta gör att respondenten obehindrat kan förklara ett fenomen samtidigt som 

forskaren erhåller all den information som behövs för att besvara syftet. 

 

En pilotintervju genomfördes för att utvärdera intervjuguiden och för att intervjuarna skulle 

få erfara denna situation. Efter pilotintervjun utvärderades intervjuguiden och slutsatsen blev 

att frågorna verkade få fram information som besvarade syftet. Ordningen ändrades något då 

en fråga flyttades eftersom den ansågs vara “för tung” som inledande fråga. Denna fråga 

ställdes istället senare under intervjun vilket gav bättre förutsättningar för reflektion. Under 

pilotintervjun uttryckte respondenten brist på utbildning som en svårighet. Efter 

pilotintervjun fördes diskussioner om huruvida en fråga angående utbildning skulle 

inkluderas. Intervjuarna valde att inte lägga till en sådan fråga då det hade kunnat uppfattas 

som ledande. Det går inte att utesluta att en sådan fråga hade kunnat leda till att fler 

reflektioner kring utbildning framkommit i resultatet. Inget togs bort eller lades till i intervjun 

och deltagaren i pilotintervjun matchade inklusionskriterierna samt arbetade på en likvärdig 

avdelning. Pilotintervjun ansågs vara av sådan kvalité att den kunde inkluderas i resultatet. 
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Enligt Gillham (2008) ska en person som används i en pilotintervju vara av samma typ som 

det tänkta urvalet men inte ingå i gruppen som ska användas i verkligheten. 

 

Rekryteringsprocessen var i viss mån bristfällig och utfördes olika på de tre avdelningarna 

som ingick i studien. Önskvärt var att få komma till avdelningarna för att muntligt informera 

sjuksköterskorna om studien och sedan lämna skriftlig information. Efter kontakt med 

avdelningscheferna gavs denna möjlighet endast på en avdelning. Rekryteringen på de andra 

två avdelningarna skedde genom att avdelningschefen fick informationsblanketter att 

distribuera på avdelningen. På samtliga tre avdelningar bestämde avdelningschefen en tid då 

intervjuerna kunde äga rum. Detta anses bero på den tidsbrist som fanns i verksamheten och 

upplevdes vara för att förenkla processen. Exemplariskt vore att intresserade sjuksköterskor 

själva tagit kontakt med de ansvariga för studien. Istället skedde denna kontakt via 

avdelningschefen och det går inte att avfärda att detta kan ha påverkat vilka som medverkade 

i studien. Det går inte heller att bortse från att dessa faktorer kan ha påverkat resultatet. 

Bristerna i rekryteringsprocessen anses till största del bero på intervjuarnas brist på erfarenhet 

av liknande studie samt de givna förutsättningar som funnits. Trots brister i 

rekryteringsprocessen blev urvalet ändå av en sådan karaktär att det styrker trovärdigheten av 

studien. Deltagarnas ålder varierade mellan 24 och 52 år vilket gav en genomsnittsålder på 

32,7 år samt att två av nio deltagare var män, vilket kan anses som representativt för 

verksamheten. Enligt Polit och Beck (2016) är variation i urvalet, till exempel kön och ålder, 

att föredra då det ger ett bredare perspektiv i den insamlade datan. Urvalet i den genomförda 

studien bestod dessutom av sjuksköterskor från tre olika avdelningar vilket Polit och Beck 

(2016) menar stärker trovärdigheten. 

 

Innan intervjuerna startade fick deltagarna möjlighet att läsa igenom informationsbrevet ännu 

en gång för att fräscha upp minnet. Något som istället kunde ha gjorts är om intervjuarna 

berättat om studien, syftet samt några bärande begrepp. Detta hade möjliggjort en större 

samhörighet med deltagaren och banat väg för en mer avslappnad miljö. Respondenterna 

uppfattade frågorna likvärdigt under alla intervjuer vilket styrktes av svaren. Samtliga frågor 

fick tillfredsställande svar och lämnade utrymme för personliga reflektioner. Samma person 

ledde samtliga intervjuer och eftersom endast en intervjuare ställde huvud- och 

uppföljningsfrågor fick alla respondenter samma grund. Enligt Krag Jacobsen (1993) kan det 

finnas stora skillnader i hur olika intervjuare får respondenten att öppna sig. Samma 

respondent och samma upplägg kan resultera i helt olika resultat beroende på intervjuaren. 
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Vidare menar Krag Jacobsen att intervjuaren tolkar allt som sägs och händer utifrån sina egna 

kunskaper, attityder, erfarenheter och motiv, detta ligger till grund för hur intervjuaren 

formulerar och väljer sina följdfrågor (ibid.). För att minska risken för uteblivna följdfrågor 

satt den andre intervjuaren vid sidan om, förde anteckningar och ställde kompletterande 

frågor i slutet av intervjun.  

 

Intervjuerna ägde rum på avdelningarna under sjuksköterskans arbetstid vid en tidpunkt då 

arbetsbelastningen var låg. Enligt Krag Jacobsen (1993) spelar miljön för intervjun en stor 

roll för den information som framträder. Fel miljö kan leda till att respondenten känner sig 

underlägsen medan en intervju som utspelas på respondentens arbetsplats kan inge en känsla 

av trygghet (ibid.). En nackdel med miljön var att endast en avdelning hade ett avskilt rum 

där risk för störningsmoment var låg. De andra två avdelningarna saknade detta och risken 

för störningsmoment var medel till hög, under en intervju på en av dessa avdelningar blev 

respondenten avbruten. Denna händelse kan ha påverkat intervjun.  

 

Intervjuerna spelades in på en ljudupptagningsenhet, vilket för vissa personer kan vara 

obekvämt. Ljudupptagningsenheten låg öppet på ett bord mellan intervjuarna och 

respondenten för att få en så klar inspelning som möjligt. Detta kan ha påverkat 

respondenterna då fokus lätt kan hamna på enheten. Dock verkade inte detta vara påtagligt 

under de flesta intervjuerna. En av respondenterna upplevde det som väldigt obekvämt att bli 

inspelad och upplevdes som distraherad under första delen av intervjun. Att spela in 

intervjuerna ansågs dock vara en nödvändighet. Enligt Polit och Beck (2016) kan personliga 

förutfattade meningar annars påverka vad som antecknas under en intervju och ge ett 

missvisande resultat. 

 

Intervjuerna varade mellan 6-14 minuter, längden varierade beroende på hur väl 

respondenterna formulerade och uttryckte sig. Informationen som framkom under de längre 

intervjuerna var dock inte mer innehållsrik jämfört med de kortare. Datan som erhölls under 

intervjuerna ansågs tillräcklig för att kunna besvara studiens syfte. Det går inte att bortse från 

att längre intervjuer hade kunnat ge djupare reflektioner. Transkriptionerna genomfördes i 

nära anslutning till intervjuerna. Intervjuerna delades upp för transkribering för att underlätta 

arbetet. Samtliga intervjuer har lyssnats igenom ett flertal gånger under analysen för att 

säkerställa att ingen information gått förlorad eller att respondenten inte misstolkats. Stor del 

av rådatan analyserades enskilt för att sedan jämföras och analyseras gemensamt. Detta för att 
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få fram olika perspektiv och tolkningar av respondenternas svar. Under analysens gång 

diskuterade författarna kring tolkningar av informationen som framkommit.  

 

Analysen utfördes enligt Graneheim och Lundman (2014). Att koda och kategorisera 

upplevdes som svårt då vissa meningsenheter kunde innehålla flera olika latenta innebörder. 

På grund av detta upplevde författarna det som komplicerat att få med information av denna 

typ då analysmodellen till viss grad förhindrade koder att inkluderas i flera kategorier. Enligt 

Polit och Beck (2016) är kodning och kategorisering en komplicerad del av analysprocessen, 

inte minst när det gäller kvalitativa studier då mycket information ska komprimeras till en 

hanterbar massa. Vidare hävdar Polit och Beck att information som uppkommer i 

transkriberade intervjuer sällan är linjär. En meningsenhet kan således innehålla tre till fyra 

olika koder som passar in i flera kategorier. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är fördelen 

med kodning uppenbar, forskaren tvingas gå på djupet med varje detalj. Kvale och 

Brinkmann menar dock att många forskare starkt avråder från kodning då en meningsenhet 

kan innehålla flera innebörder som kan gå förlorade då de måste passas in i en enskild 

kategori. 

 

Den känsliga natur som ämnet kan innebära har under analysprocessens gång respekterats 

och åtgärder har vidtagits för att undvika att författarnas egna förutfattade meningar ska 

påverka hur datan tolkats. Enligt Gillham (2008) är förutfattade meningar ett begrepp som 

används nedsättande, faktum är att all ny kunskap förstås utifrån tidigare erfarenheter och 

förståelsen styrs av våra förutfattade meningar. En forskare som tolkar nya uppgifter måste 

vara väl medveten om detta för att undvika att tolka i enlighet med personliga preferenser. 

Under analysen bör forskaren fråga sig själv vad han eller hon väntar sig finna, vill finna och 

hoppas finna för att kritiskt kunna utvärdera sin egen objektivitet. 

Resultatdiskussion 

Tydligt i materialet blev att sjuksköterskorna upplevde svårigheter när det gällde huruvida 

patienter med missbruks-och beroendeproblematik var uppriktiga när de ville ha olika typer 

av läkemedel, främst smärtstillande och lugnande preparat. Det fanns även en viss misstro 

mot dessa patienter. Sjuksköterskorna upplevde det svårt att veta huruvida patienterna 

verkligen hade ont eller enbart var ute efter läkemedel. Detta är även ett genomgående fynd i 

flera internationella studier där forskarna menar att dilemmat i att vårda patienter med 

missbruks-och beroendeproblematik ofta ligger i att sjuksköterskor upplever dessa patienter 
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som oärliga och manipulativa (Compton, 1999; Ford, 2011; Monk, Topping & Newell, 

2012). Anmärkningsvärt är att sjuksköterskorna i föreliggande studie upplevde att de trots sin 

upplevelse av misstro ville lita på patienten och alltid ta patienten på allvar. Monks, Topping 

och Newell (2012) menar att sjuksköterskor har lättare att vårda patienter som upplevs som 

ärliga. Detta kan tyda på att sjuksköterskorna i föreliggande studie har en stark vilja att hjälpa 

människor oavsett deras tidigare erfarenheter. 

 

Sjuksköterskorna i studien uppgav en stark övertygelse om att alla patienter har rätt till lika 

vård, oavsett levnadsvanor eller sjukdomar. Oberoende om sjuksköterskorna hade 

förutfattade meningar eller inte kring patienter med missbruks- och beroendeproblematik, lät 

de inte dessa påverka omvårdnaden som patienten fick. Det framgick heller inte i resultatet 

att sjuksköterskorna hade specifika fördomar mot personer med missbruks- och 

beroendeproblematik. I enlighet med Travelbee´s (1971) omvårdnadsteori strävade 

sjuksköterskorna efter att möta patienter på ett mellanmänskligt plan och se bortom 

stereotyper (ibid.). Däremot framkom vissa negativa generaliseringar gällande mötet med 

dessa patienter, exempelvis att de skulle vara manipulativa. Vidare var dessa negativa 

tankemönster enligt sjuksköterskorna själva ofta felaktiga och ogrundade samtidigt som de 

var noga med att inte låta dem ha någon inverkan på omvårdnaden. Sheridan och Butler 

(2011) visar att många förutfattade meningar inte grundar sig i egna erfarenheter utan i 

berättelser som florerar bland sjukvårdspersonal. Något som, till skillnad från i den 

föreliggande studien, inte framkommer är sjuksköterskornas insikt om att dessa förutfattade 

meningar ofta saknar grund (ibid.). Detta kan betyda att sjuksköterskorna i föreliggande 

studie har en djupare förståelse för sina egna tankemönster och hur de kan se bortom dessa. 

 

Resultatet visar även en vilja hos sjuksköterskorna att ge patienter bästa möjliga vård. Enligt 

Travelbee (1971) är målet för en sjuksköterska att hjälpa de individer som lider av sjukdom.  

Sjuksköterskorna i föreliggande studie kunde dock uppleva detta som svårt av olika 

anledningar, exempelvis brist på erfarenhet eller utbildning. Erfarenhet var det viktigaste 

hjälpmedlet sjuksköterskan kunde använda både inför och under mötet med patienter med 

missbruks- och beroendeproblematik. Reed och Fitzgerald (2005) visar i en studie att 

majoriteten av sjuksköterskor som möter patienter med olika psykiska ohälsotillstånd har en 

vilja att ge god omvårdnad trots att många hade negativa inställningar till patienter med 

denna typ av problem. För att sjuksköterskorna skulle kunna hjälpa dessa patienter upplevde 

de att de behövde utbildning och stöd. 
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Anmärkningsvärt var att patienter med missbruk eller beroende av läkemedel var en grupp 

som sjuksköterskorna särskilde från övriga substansmissbruk. Resultatet visar att 

sjuksköterskorna ofta upplevde det som komplicerat att möta denna patientgrupp. Dels kunde 

detta bero på att dessa patienter ofta förnekade sitt missbruk eller beroende, dels att de helt 

saknade insikt i sin problematik. I en studie av Sheridan och Butler (2011) ) framkom 

liknande resultat, sjukvårdspersonal kan uppleva det som speciellt svårt att hantera patienter 

med ett läkemedelsmissbruk eller beroende. De fann även att denna patientgrupp ofta upplevs 

som fysiskt aggressiva och hotfulla. Vilket däremot står i direkt motsats till de fynd som 

gjordes i den föreliggande studien. Däremot upplevdes mötet med patienter med 

läkemedelsberoende som komplicerat då sjuksköterskorna ansåg att sjukvården i vissa fall 

kunde vara skyldiga till denna typ av missbruk och beroende medan patienterna sågs som 

delvis oskyldiga. Det framkom även liknande resultat i andra studier med deltagare från flera 

professioner inom sjukvården. Det kan finnas skäl att anta att detta synsätt gäller även för 

sjuksköterskor. En studie av Sheridan och Butler (2011) visar att sjukvårdspersonal kan 

uppleva det som speciellt svårt att hantera patienter med ett läkemedelsmissbruk eller 

beroende. I en annan studie av Sheridan och Butler (2010) framkommer det att 

sjukvårdspersonal hade en generell uppfattning av att läkemedelsmissbruk ofta var 

sjukvårdens fel och de kände en större empati med dessa patienter än de med andra 

substansmissbruk. Sjukvårdens skuld berodde framförallt på att olika stafettläkare skrev ut 

beroendeframkallande läkemedel under lång tid utan att kunna följa upp patienten. 

Deltagarna i Sheridan och Butlers studie ansåg att sjukvården behövde ta ett större ansvar för 

denna patientgrupp (ibid.). Varför sjuksköterskorna skilde på missbruk och missbruk är svårt 

att säkerställa, resultatet kan tyda på att en del sjuksköterskor ansåg att sjukvården var 

grunden till läkemedelsmissbruk medan vid övriga substansmissbruk bar individen det 

yttersta ansvaret. 

 

I resultatet framkom att en förståelse för missbruk och beroende kan hjälpa sjuksköterskan i 

mötet med patienter med denna problematik. Förståelsen att missbruk och beroende är en 

sjukdom som patienten inte kan rå för banar väg för en bättre relation mellan patient och 

sjuksköterska, som i sin tur leder till bättre omvårdnad. Travelbee (1971) menar att då 

patienten och sjuksköterskan ser varandra som unika individer försvinner förutfattade 

meningar. Patienten får samma värde som övriga patienter och får vård på samma villkor. 

Reed och Fitzgerald (2005) menar att en brist på förståelse gör att psykiska ohälsotillstånd 
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blir mer komplicerade för sjuksköterskorna och att vården som ges blir mindre effektiv. 

Vidare hävdar Reed och Fitzgerald att ju mer förståelse, erfarenhet och utbildning 

sjuksköterskor har kring psykiska ohälsotillstånd desto mindre stigmatiseras dem och 

sjuksköterskorna känner sig tryggare i vårdandet av dessa patienter. Monks et al. (2012) visar 

att sjuksköterskor kände sig trygga i att behandla drogmissbrukets fysiska aspekter men att 

otrygghet fanns i den allmänna omvårdnaden, exempelvis abstinensbesvär från 

heroinmissbruk. Denna otrygghet ledde i sin tur till att sjuksköterskor fick en negativ 

inställning till hela patientgruppen då deras professionella kunnande ifrågasattes av dem 

själva. 

 

Att sjuksköterskorna hade möjlighet att få hjälp och stöd av kollegor nämndes av deltagarna 

under intervjuerna som värdefullt. Värt att notera är att många sjuksköterskor upplevde en 

större trygghet i mötet med personer med missbruks-och beroendeproblematik om de hade 

möjlighet att, om konflikt med patienten uppstod, ersättas av en annan sjuksköterska. Ford, 

Bammer och Becker (2008) menar att stöd av kollegor är en av de viktigaste faktorerna för att 

sjuksköterskornas attityd ska förbli positiv. I studien framkommer ”role-support” som det 

viktigaste verktyget för sjuksköterskor i behandling och omvårdnad av patienter med 

missbruks-och beroendeproblematik.  

Slutsats 

Stigmatisering av personer som har missbruk-och beroendeproblematik är väl dokumenterat i 

internationella studier. Detta fenomen har inte med samma tydlighet framkommit under 

föreliggande studie, istället verkar den svenska sjuksköterskan väl medveten om de fördomar 

som finns kring denna grupp och strävar efter att arbeta utifrån ett etiskt perspektiv. Även om 

en viss mån av förutfattade meningar existerade hos sjuksköterskorna lät dem inte detta 

påverka bemötandet eller omvårdnaden av patienterna 

 

Samtliga sjuksköterskor upplevde en osäkerhet vid smärtlindring av personer med missbruk 

eller beroende. Denna osäkerhet grundade sig i flera aspekter, till exempel huruvida patienten 

ljög för att få till sig läkemedel eller om patienten var påverkad av någon substans som kunde 

interagera med något läkemedel sjuksköterskan skulle administrera. Mer forskning behövs 

för att öka förståelsen av den problematik som föreligger. För sjuksköterskan, som möter 

denna patientgrupp, är det viktigt att ha den kunskap som underlättar arbetsutförandet 
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samtidigt som han eller hon känner sig trygg i sin yrkesroll. På grund av denna anledning är 

det av stor tyngd att sjuksköterskor erbjuds utbildning om missbruk och beroende då denna 

sjukdom är väl representerad inom den svenska hälso- och sjukvården. 
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Bilaga 1. Informationsbrev till avdelningschef 

 
Till avdelningschef Namn Efternamn 

-Förfrågan om att genomföra intervjustudie 

 

Vi är två sjuksköterskestudenter som går termin fem på Blekinge Tekniska Högskola i 

Karlskrona. Studien är vårt examensarbete och syftar till att beskriva sjuksköterskan 

upplevelser i mötet med patienter med missbruks- och beroendeproblematik. Vi vill gärna 

besöka avdelningen och informera sjuksköterskorna om vår studie samt dela ut 

informationsbrev. 

 

Missbruk och beroende av alkohol, droger och läkemedel är ett stort problem i Sverige och 

eftersom personer med denna typ av problem ofta kan komma att behöva långvarig 

behandling är det viktigt att ett bra möte mellan patient och sjuksköterska skapas. Det finns 

därför ett behov av ökad kunskap om sjuksköterskans upplevelser i mötet med patienter med 

missbruks- och beroendeproblematik. Denna kunskap kan leda till ökad förståelse för 

eventuella svårigheter som sjuksköterskan kan uppleva samt användas för att utveckla stöd 

till exempel i form av utbildningsinsatser för sjuksköterskor. 

 

Vårt önskemål är att få möjlighet att intervjua två till tre sjuksköterskor vid Er avdelning. 

Intervjuerna kommer att ske enskilt och de tar cirka 10 till 15 minuter. Deltagandet är 

frivilligt och sjuksköterskorna kan välja att när som helst avbryta studien utan att ange något 

skäl för detta. Intervjun kommer att spelas in för att ingen information ska gå förlorad. Allt 

material kommer att behandlas konfidentiellt. Endast vi, vår handledare och examinator 

kommer att ha till gång till materialet som kommer förvaras inlåst i ett skåp i ett låst rum. 

Materialet kodas för att säkerställa undersökningspersonernas integritet och konfidentialitet. 

 

Du är välkommen att höra av Dig om Du har några frågor. 
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Bilaga 2. Informationsbrev till sjuksköterskor 

 

Till sjuksköterskor 

- Förfrågan om medverkan i en intervjustudie 

 

Har Du erfarenhet av möten med personer med missbruks- och beroendeproblematik så 

önskar vi Ditt deltagande i denna studie. Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans 

upplevelser av mötet med patienter med missbruks- och beroendeproblematik inom den 

somatiska sjukvården och studien kommer att utgöra ett examensarbete vid  Blekinge 

Tekniska Högskola.  

 

Missbruk och beroende av alkohol, droger och läkemedel är ett stort problem i Sverige och 

eftersom personer med denna typ av problem ofta kan komma att behöva långvarig 

behandling är det viktigt att ett bra möte mellan patient och sjuksköterska skapas. Det finns 

därför ett behov av ökad kunskap om sjuksköterskans upplevelser i mötet med patienter med 

missbruks- och beroendeproblematik. Denna kunskap kan leda till ökad förståelse för 

eventuella svårigheter som sjuksköterskan kan uppleva samt användas för att utveckla stöd 

till exempel i form av utbildningsinsatser för sjuksköterskor. 

 

Vårt önskemål är att få möjlighet att intervjua två till tre sjuksköterskor vid Er avdelning. 

Intervjun kommer ske på en för Dig lämplig tid och plats och pågå i 10 till 15 min. 

Deltagandet är frivilligt och Du kan välja att när som helst avbryta studien utan att ange något 

skäl för detta. Intervjun kommer att spelas in för att ingen information ska gå förlorad. Allt 

material kommer att behandlas konfidentiellt. Endast vi, vår handledare och examinator 

kommer att ha till gång till materialet som kommer förvaras inlåst i ett skåp i ett låst rum. 

Materialet kodas för att säkerställa undersökningspersonernas integritet och konfidentialitet. 

 

Du är välkommen att höra av Dig om Du har några frågor. 
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Bilaga 3. Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

Ålder, tid som sjuksköterska, arbetslivserfarenhet på somatisk avdelning. 

 

Huvudfråga och uppföljningsfrågor 

Kan du berätta om dina upplevelser av att möta personer med missbruk och beroende? 

 Hur känner du inför att möta personer med missbruk och beroende? 

 Kan du berätta om eventuella svårigheter som du har upplevt i mötet med personer 

med missbruk och beroende? 

 Kan du berätta om någon bra erfarenhet du har av att möta personer med missbruk 

och beroende? 

 Har du något speciellt tankesätt när du möter personer med missbruk- och 

beroendeproblematik? 

 

Följdfrågor vid behov 

Kan du utveckla ditt svar? 

Hur kände du då? 

Vad gjorde du då? 

På vilket sätt då? 

Varför? 

Vad tycker du om det? 
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Bilaga 4. Samtyckesblankett 

 

 

 

 

 

Samtyckesblankett 

 

Samtycke till deltagande i intervjustudie 

Jag har tagit del av information angående studien och vad det innebär att medverka i 

intervjun. Jag har fått information om att de enskilda intervjuerna kommer att spelas in. Jag 

har också fått information om att deltagandet är frivilligt, att jag kan välja att inte svara på 

vissa frågor samt att jag kan avsluta intervjun när som helst utan någon påföljd. 

 

 

….................................................................................................................................................. 
Ort och datum 
 
 
 
….................................................................................................................................................. 
Underskrift och namnförtydligande 
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Bilaga 5. Rådgivande yttrande 

 

 

Projektansvariga    Handledare  
Cecilia Staxäng    Boel Sandström  
Matilda Kjellson    Institutionen för hälsa  
Sjuksköterskeprogrammet    Blekinge Tekniska Högskola  
Blekinge Tekniska Högskola  
 
 
Rådgivande yttrande över projektet ”Sjuksköterskans upplevelser av att möta personer 
med missbruks- och beroendeproblematik inom somatisk sjukvård”  
(dnr. EPK 375-2016)  
 
Etikkommittén Sydost har tagit del av den planerade studien vid Blekinge Tekniska 
Högskola.  
 
Kommittén ser inga etiska hinder för studiens genomförande.  
Studien bedöms välmotiverad och har planerats så att etiska risker minimerats.  
 
Ett råd är att de sökande kan fundera på vilka risker som kan finnas genom att be intresserade 
sjuksköterskor meddela intresse till avdelningschefen. Detta innebär att chefen känner till 
exakt vilka sjuksköterskor som är med i studien. Av praktiska skäl kan det ibland vara 
nödvändigt att göra på detta sätt, men det kan vara något att lyfta i en kommande etisk analys 
eller diskussion. Alternativet kan vara att intresserade sjuksköterskor tar direkt kontakt med 
de sökande.  
 
Fundera också på om det är möjligt att avsluta informationsbrevet så att det tydligt framgår 
att sjuksköterskorna är välkomna med frågor etc.  
 
 
Karlskrona 2016-10-11,  
 
 
Etikkommittén Sydost 
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Bilaga 6. Meningsenheter 

 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori 
Man har blivit bespottad av både den ena och den 
andra för att de inte får sina smärtstillande... Sen har 
man ju träffat de här jättegoa gubbarna och tanterna 
som är alkoholmissbrukare som bara vill komma in, 
få en säng, få mat... Två dygn senare går de ut 
härifrån glada och jättetrevliga. 

Man har blivit bespottad av 
både den ena och den andra, sen 
har man träffat de som är 
jättegoa. 

Inte dra alla över en 
kam. 

Att uppleva alla 
som olika 

Att ha förutfattade 
meningar 

Svårigheten kan i och för sig finnas när du har en 
manipulativ missbrukare, där de försöker dupera en, 
säga att ”ja men jag har ont, jag behöver lugnande” 
Fast man ser på alla parametrar man kollar och ser på 
dem att de uppfyller inte kriterierna. 

Svårt men manipulativa 
missbrukare som försöker 
dupera en. De säger “jag har 
ont” men man ser att de ej 
uppfyller kriterierna. 

Manipulativa Att vara 
misstänksam 

Att uppleva tillit och 
misstro 

Det är ju så svårt att bedöma smärta, eller jag kan ju 
inte bedöma en annan persons smärta, jag menar 
ligger man här på denna avdelningen så har man ju 
oftast väldigt ont någonstans och jag är ju inte rätt 
person att avgöra om en patient ljuger eller inte. 

Det är svårt att bedöma smärta. 
Jag är inte rätt person att avgöra 
om en patient ljuger eller inte. 

Vill tro på 
patienten. 

Att ha förtroende Att uppleva tillit och 
misstro 

Man vet att de kommer tillbaka om ett par månader i 
samma skick, om och om igen. Det är så tragiskt att 
se dem. 

Det är tragiskt att se dem om 
och om igen. 

Bry sig om Att känna empati Att ha ett professionellt 
förhållningssätt 

Jag försöker nog tänka likadant oavsett vem jag 
möter, att man ser personen för den som den är. 

Jag tänker likadant oavsett vem 
jag möter och ser personen. 

Ser personen 
bakom missbruket. 

Att vårda på lika 
villkor 

Att ha ett professionellt 
förhållningssätt 

Man är på sin vakt generellt när man vet om att de 
har ett missbruk i grund och botten. 

Man är på sin vakt om man vet 
att de har ett missbruk. 

Vara på sin vakt. Att vara vaksam Att uppleva tillit och 
misstro 

Jag tror för det mesta så tänker man på vad man gör 
på ett annat vis. Hur man beter sig, vad man säger, 
hur man uttrycker sig och formulerar sig till den 
patient som är missbrukare. 

Man tänker på vad man gör, hur 
man beter sig, vad man säger till 
den patient som är missbrukare. 

Tänker och beter 
sig annorlunda. 

Att vara vaksam Att uppleva tillit och 
misstro 


