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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Opioidberoende är ett ökande folkhälsoproblem och en utmaning för 
sjuksköterskors förhållningssätt samt kompetens kring smärtlindring. Sjuksköterskors 
attityder till smärtlindring av patienter med opioidberoende kan påverka omvårdnaden som 
ska bedrivas med respekt för patienters lika värde. 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans attityd till smärtbehandling för 
patienter med ett opioidberoende. 
Metod: Studien genomfördes som en integrerad litteraturstudie. 
Resultat: Under analysen framkom sex huvudkategorier som besvarade studiens två frågor. 
Sjuksköterskans kunskap, påvisar att sjuksköterskorna ansåg sig ha dålig kunskap och 
erfarenheter av att vårda patienter med beroende. Sjuksköterskans förhållningsätt, beskriver 
hur sjuksköterskan väljer att bemöta patienten har stor betydelse för hur mötet och vården 
kommer att utformas. Patientens beteende, visar på hur sjuksköterskan uppfattar patienten 
och hur det spelar in på sjuksköterskans vidare attityd. Osäkerhet, sjuksköterskan beskriver 
att när det inte finns nog med kunskap om att administrera läkemedel skapas en osäkerhet 
som påverkar omvårdnaden. Stigmatisering, beskriver att den rådande syn som finns på vissa 
avdelningar bidrar till att skapa och bibehålla vissa attityder. Vilja att vårda, påvisar att trots 
svårigheter och mycket problematisering kring området ansåg ändå sjuksköterskan ha en vilja 
att vårda alla patienter oavsett bakgrund. 
Slutsats: Bristen på utbildning och erfarenhet av beroende var den främsta faktorn till den 
negativa attityden hos sjuksköterskorna och detta behöver förbättras inom skolväsendet och 
ute på arbetsplatserna för att omvårdnaden till patienterna med opioidberoende ska förbättras. 
 
Nyckelord: attityder, beroende, integrerad litteraturstudie, opioider, sjuksköterskor, smärta. 
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Inledning 
Läkemedelsberoende är ett globalt ökande folkhälsoproblem (United Nations Office on 

Drugs and Crimes [UNODC], 2011). Jewell, Tomlinson och Weaver (2011) förklarar att 

utskrivningen av receptbelagda opioider ökat. Detta beror på att opioider används till 

personer med kronisk icke-cancerrelaterad smärta samt att opioider är ett accepterat 

smärtlindrande preparat (ibid.). Statistik visar att i Sverige har minst 65 000 personer i 

åldrarna 16-64 år en skadlig användning av läkemedel (Statens offentliga utredning [SOU], 

2011:6). En studie av icke medicinsk användning av läkemedel i Europa visade att 11-12 % 

av de svenska deltagarna hade använt starka smärtlindrande- och lugnande läkemedel 

destruktivt och okontrollerat (Novak, Håkansson, Martinez-Raga, Reimer, Krotki & 

Varughese, 2016). Det finns en stigmatisering hos hälso- och sjukvårdspersonal av patienter 

med beroendeproblematik (van Boekel, Brouwers, Weeghel & Garreten, 2013). International 

Association for the Study of Pain (IASP) lyfter att patienter med opioidberoende som söker 

vård för akut smärta är rädda för att hälso- och sjukvården inte ska ta patienternas smärta på 

allvar (Quinlan & Cox, 2017). På grund av tidigare negativa erfarenheter från hälso- och 

sjukvården är patienterna oroliga över att bli diskriminerade. SOU 2011:35 visade att 

patienter med beroende inte får det bemötande patienterna förväntar, utan möts av en 

moraliserande attityd som skuldbelägger patienten.  
 

IASP förklarar att hälso- och sjukvårdpersonal behöver en förbättrad kunskap om beroende 

och hur farmakologin påverkas vid beroende. Likaså är det viktigt att hälso- och 

sjukvårdspersonalens kunskap kring kommunikation och samarbete förbättras, samt hur de 

kan bemöta patienter utifrån ett empatiskt förhållningssätt (Quinlan & Cox, 2017). Chu och 

Galang (2013) beskriver vikten av att vidare studera om sjuksköterskors attityd till patienter 

med opioidberoende påverkar patienternas smärtbehandling. Sjuksköterskor behöver 

specialiserad utbildning för att förstå och bemöta opioidberoende personer för att uppnå en 

optimal hälso- och sjukvård (ibid.). Det är därför viktigt att studera sjuksköterskors 

medvetenhet om de egna attityderna och hur dessa attityder kan påverka patienters 

behandling i hälso- och sjukvården. Genom att öka sjuksköterskors kunskap och medvetenhet 

om de egna attityderna samt hur de kan påverka smärtbehandling för patienter med 

opioidberoende kan en ökad kunskap ges som förbättrar omvårdnaden och minskar onödigt 

lidande för patienter med opioidberoende. 
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Bakgrund 

Smärta 
IASP (2012) definierar smärta som ”en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse 

förenad med faktisk eller möjlig vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada”.  

Wiklund Gustin (2015) beskriver att begreppet smärta refererar till ett vitt spektrum av 

upplevelser som är självupplevda. Smärta är en subjektiv upplevelse även om smärta härrör 

utifrån objektiva skador och det är enbart patienten själv som kan uppleva den egna smärtan. 

Sjuksköterskan kan enbart få en indirekt uppfattning genom patientens berättelse och genom 

att uppmärksamma beteenden som ett uttryck för smärta. Sambandet mellan kropp och själ 

kan inte alltid förklaras linjärt eftersom det finns sociala och kulturella faktorer att ta hänsyn 

till. Hur personer kommunicerar smärta har en stor betydelse, likaså hur smärtan uppvisas 

och hur sjuksköterskan tar emot patientens kommunikation av smärtupplevelsen (ibid.).  

 

Omvårdnad vid smärta 

Smärtbehandling är en av sjuksköterskans huvuduppgifter (Oware-Gyekye, 2008). Detta 

kräver att sjuksköterskan är införstådd med att upplevelsen av smärta varierar hos 

patienterna. Vid smärtbehandling hos patienter är det viktigt att sjuksköterskan tillämpar 

personcentrerad omvårdnad för att optimera behandlingen. Da Cunha (2015) beskriver att alla 

patienter oavsett beroende ska behandlas som enskilda individer med rättigheter till sina egna 

känslor och individuella upplevelser av smärta utan att bli sedda som ett problem när de söker 

vård. Sjuksköterskan har ett etiskt ansvar att lindra patientens smärta. Travelbee (1971) 

tydliggör att smärta är en personlig upplevelse, och oavsett hur ingående en patient än 

beskriver smärtupplevelsen kan sjuksköterskan aldrig skapa full förståelse för vad patienten 

med smärta upplever. Det är viktigt att sjuksköterskan ser patienten som en unik människa 

eftersom alla människor upplever smärta olika och det är av högsta vikt att sjuksköterskan 

respekterar och tror på patientens smärtupplevelse. Travelbee lyfter att det inte är ovanligt att 

sjuksköterskor skaffar sig en uppskattning för vilken typ av smärta som är normal vid olika 

ohälsotillstånd. Detta medför att sjuksköterskor inte alltid tror på smärtpåverkade patienter 

eftersom sjuksköterskorna anser att patienternas smärtintensitet inte följer de normala 

mönster som sjuksköterskan är van vid. Sjuksköterskan måste acceptera att det är den 

smärtpåverkade patienten som känner smärtan och lita på att patientens upplevelse av smärta 

stämmer (ibid.).  
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Skattning vid smärta 

Genom att sjuksköterskor använder flertalet olika skattningsinstrument ges patienten 

möjlighet att vara delaktig i bedömningen samt uttrycka intensiteten av smärtan (Hansson, 

Fridlund, Brunt, Hansson & Rask, 2011; Werner, 2010; Vårdhandboken, 2016). Instrument 

för att bedöma smärta möjliggör en god kommunikation mellan sjuksköterska och patient. 

Werner (2010) beskriver hur god kommunikation ligger till grund för det professionella mötet 

och bidrar till att sjuksköterskan får en ökad förståelse för patientens upplevelse av smärta. 

Smärtskattning kan ske genom tre olika skalor, numerisk- verbal- och visuell smärtskattning. 

Numeric Rating Scale (NRS) är en skattningsskala med elva kategorier där patienten skattar 

sin smärta från 0-10, 0 är ingen upplevd smärta och 10 står för värsta tänkbara smärta. 

Skattningsskalan görs verbalt och skriftligt mellan sjuksköterska och patienten. Visual 

Analogue Scale (VAS) ger patienten en möjlighet att visuellt kunna uttrycka smärta genom 

en numrerad eller på annat vis tydligt illustrerad skala med smärtsymbolik. Verbal Rating 

Scale (VRS) innefattar minst fem olika grader av smärta: ingen, lindrig, måttlig, stark och 

mycket stark. Det är viktigt vid långvarig smärta att göra en helhetsbedömning där även 

smärthistorik och fysiska undersökningar ingår (ibid.). 

 

För att sjuksköterskan ska kunna hjälpa smärtpåverkade patienter till en adekvat och effektiv 

smärtbehandling är det viktigt att utföra en rättvis smärtbedömning (Rhodin, 2014). 

Smärtbedömningen ligger till grund för att kunna avgöra vilken typ av smärtbehandling 

patienten kräver. World Health Organization [WHO] (u.å.) har tagit fram en smärttrappa som 

verkar rådgivande i den allmänna smärtbehandlingen. Stegen i smärttrappan innefattar olika 

rekommendationer av läkemedel beroende på patientens smärtupplevelse (ibid.). Rhodin 

(2014) förklarar att smärttrappan med fördel kan kombineras med sjuksköterskans VAS-

skala. Steg ett innebär att patienten bedömer smärtupplevelsen som 0-3 enligt VAS-skalan 

och då rekommenderar trappan att behandla med paracetamol. Steg två klassas som måttlig 

smärta, med en smärtskattning av 4-6 på VAS-skala och rekommendationen med att ge en 

smärtbehandling bestående av paracetamol och en svag opioid. Vid tredje steget smärtskattar 

patienten 7-10 på VAS-skalan och fokus ligger enbart på smärtupplevelsen och då 

rekommenderas med fördel en kombination av paracetamol och en stark opioid (ibid.). 
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Beroende 
American Society of Addiction Medicine [ASAM] (2011) definierar beroende som följande: 

”Beroende är en primär, kronisk sjukdom i hjärnans belöning, motivation, minne och 

tillhörande kretsar. Dysfunktion hos dessa kretsar leder till karakteristiska biologiska, 

psykologiska, sociala och andliga manifestationer. Detta återspeglas i en individ som 

patologiskt strävar efter belöning och/eller lättnad genom substansanvändning och andra 

beteenden”.  

 

Heilig (2010, 2011) beskriver beroende som ett syndrom där patienten använder substanser 

destruktivt och okontrollerat i en mängd som inte anses vara socialt acceptabelt. Beroendet 

har negativa konsekvenser för individen eller samhället genom att substansen brukas mer än i 

det medicinska syfte som var meningen från början. Beroende inkluderar även psykologiska 

termer som kontrollförlust och drogbegär. Kontrollförlust anses vara ett centralt begrepp i 

beroende där patienten i början har en föreställning om att enbart använda en viss mängd av 

substansen men slutligen använder mycket mer. Drogbegär är en följd av den euforiska 

effekten som i början av ett substansbruk är stor och lustgivande för att sedan avta med tiden. 

En patient med ett beroende drivs av ett drogbegär som blir svårare att tillfredsställa med 

tiden. Denna subjektiva upplevelse gör att patienten konstant ägnar tid åt ett mållöst sökande 

efter tillfredställelsen och upplevs den inte kan patienten upplevas lättretlig och lidande. 

Drogsuget är en betydande faktor som ofta orsakar ett återfall även om patienten under en 

längre tid varit drogfri (ibid.). Ballantyne (2007) beskriver att det kan finnas flera olika 

riskfaktorer, till exempel genetiska och psykosociala faktorer som kan leda till att vissa 

patienter utvecklar ett beroende.    

Beroendemekanismer 

Hjärnans belöningsnätverk är en viktig fysiologisk funktion hos människor för de 

individuella basala behoven ska tillgodoses och för att den mänskliga arten ska överleva 

(Nylander, 2015). Till exempel upplever människor tillfredsställelse vid sexuell samvaro och 

välbefinnande när mat intas. Beroendeframkallande substanser aktiverar hjärnans 

belöningssystem kraftigare än naturliga stimuli. Anledningen till att beroende uppstår beror 

på att i början av användningen av beroendeframkallande substanser dominerar de positiva 

effekterna. Belöningseffekterna leder till en fortsatt användning av substansen. När ett 

beroende övergår till en kronisk användning sker förändringar i substansens effekt och 

hjärnan, belöningseffekterna försvagas och negativa effekter förstärks samt tillkommer. 
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Förändringar i hjärnan kan återgå till det normala om patienten slutar använda substansen 

medan vissa förändringar kvarstår. Förändringar som förblir kvarstående är de områden som 

ska upprätthålla kontroll över drogbegäret och medför en tvångsmässig konsumtion av 

substansen bortom patientens egen kontroll (ibid.). 

 

Opioider 

Opioider är ett samlingsnamn för smärtstillande medel som naturligt finns i opiumvallmo 

samt deras syntetiska analoger, syntetiskt framställda opioider (SOU 2011:6). Opioiders 

verkningsmekanism är att stimulera kroppens opioidreceptorer i ryggmärgen samt det 

centrala nervsystemet vilket skapar en smärtlindring genom att hämma smärtimpulser 

(Lundeberg & Norrbrink, 2010). Opioider delas in i två klasser, starka samt svaga opioider 

utifrån deras smärtlindrande effekt (Werner, 2010). Det är patientens smärtupplevelse som 

avgör vilken sorts opioid patienten ska erhålla vid smärtbehandling. Starkare opioider är mer 

stämningshöjande och medför ökad lugnande effekt. Svaga opioider är dock inte fria från 

beroendeproblematik (ibid.). De naturliga opioiderna morfin och kodein påverkar 

huvudsakligen receptorerna som förmedlar önskvärda verkningar i smärtlindrande syfte och 

skapar en känsla av eufori (Thulin, u.å.). Syntetiska opioiders framställning har haft som mål 

att ge en god smärtlindrande effekt på samma sätt som den naturliga opioiden morfin men 

utan förmågan att framkalla eufori. För att minska risken för beroendeutveckling. Ingen 

idealisk substans har dock lyckats framställas. Syntetiska opioider är en stor grupp till 

exempel heroin, fentanyl, oxikodon, tramadol och metadon. Syntetiska opioider används ofta 

vid smärtlindring men även vid substitutionsbehandling av opioidberoende (ibid.). 

 

Symptom och biverkningar 

För opioidberoende patienter med smärtproblematik finns det ett flertal kliniska markörer 

som kan påvisa patienters påverkan av opioider (Eriksson, 2014). Symptomen yttrar sig både 

kroppsligt samt psykiskt och det ligger i sjuksköterskans intresse att kunna känna igen tecken 

på opioidpåverkan. Vanliga kroppsliga symptom som förekommer är starkt sammandragna 

pupiller, stirrande blick, hängande ögonlock, långsam motorik, sluddrande tal, illamående 

och kräkningar, sänkt blodtryck, långsam puls och depression av andningscentrum som kan 

leda till en livshotande andningsdepression. Psykiska symptom vid opioidpåverkan är en 

kraftig känsla av eufori, starkt nedsatt smärtkänslighet eller en allmän bedövningskänsla. En 
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opioidpåverkad patient har en försämrad avstånds- och tidsbedömning, upplevs likgiltig 

och/eller sömnig. Vid kraftig påverkan av opioider kan medvetslöshet uppträda och patienten 

blir okontaktbar (ibid.).  

 

Norlén (2014) beskriver att opioider har flera biverkningar, till exempel förstoppning, 

abstinens, andningsdepression samt beroende. Abstinens är ett samlingsnamn för de symptom 

som kan uppkomma när en patient som använt sig av opioider slutar hastigt utan att trappa 

ner den verksamma substansen. Abstinenssymptom är till exempel ängslighet, oro, 

kallsvettningar, sjukdomskänsla samt muskelkramper (ibid.). Tolerans uppstår när en 

substans aktivt har använts under en längre tid och kroppen har blivit tillvand till den aktiva 

substansen (Heilig, 2010 & Thulin, u.å.). Effekten av substansen minskar och en allt högre 

mängd krävs för att uppnå den önskade effekten. Detta medför att opioidtoleranta patienter 

kräver högre doser av opioider för att få adekvat smärtlindring (ibid.). Benyamin et al. (2008) 

beskriver att långvarigt användande av opioider vid smärtbehandling kan leda till att 

patienten drabbas av opioid hyperalgesi. Opioid hyperalgesi innebär att patienten utvecklar en 

överkänslighet mot smärta som blivit utlöst av hög tolerans (ibid.). 

 

Beroende och lidande 

Wiklund (2003) förklarar lidande inte enbart som observerbara symtom utan som en inre 

process. Lidandet kan för patienten upplevas som ett hot, en känsla av skuld eller till och med 

som en kränkning. Om patienten känner av lidande kan det medföra att patienten isoleras på 

grund av skuldkänslor. Detta medför att patienten får svårt att förmedla känslan av lidande till 

sjuksköterskan. Lidande kan även upplevas som en kamp mellan liv och död, hopp och 

hopplöshet. Kampen påverkas av personens begär och styrs av det patienten mest av allt 

önskar. Genom begäret kan patienten uppnå en inre harmoni av tillfredsställelse inför behovet 

för tillfället, lidandet kan störa denna harmoni genom att orsaka ett tillstånd där patienten kan 

tvingas fly genom att döva smärta och/eller ångest med substanser (ibid.). 

 

Attityder 
Attityd avser inom psykologi en persons medvetna eller omedvetna, öppet visade eller dolda, 

kognitiva eller emotionella inställning till något (Rosén, u.å.). Ordet attityd kan översättas 

och innebörden blir att det är en inställning eller ett förhållningssätt. Till skillnad från 
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exempelvis personlighet antas attityder vanligen i mycket stor utsträckning vara produkter av 

inlärning eller bygga på tidigare erfarenheter vilket också gör personen mer öppen till 

förändring. Fördomar är en typ av attityder där personen övertagit färdiga åsikter och 

inställningar om en viss sak, företeelse, folkgrupp eller person. Wiklund Gustin (2015) 

förklarar att en sjuksköterskas förhållningssätt bygger på sjuksköterskans attityder eftersom 

attityderna är ett sätt att organisera känslor, handlingar och tankar. Attityder bygger på tre 

komponenter: den kognitiva-, den affektiva- samt handlingskomponenten. Den kognitiva 

komponenten utgör sjuksköterskans tankar om människor och företeelser som bland annat 

bygger upp sjuksköterskans värdegrund. I den affektiva komponenten sker sjuksköterskans 

känslomässiga reaktioner, positiva som negativa. Det är i den affektiva komponenten de 

stigmatiserade områdena finns och kan leda till att sjuksköterskan genomför ologiska 

handlingar i relation till hur sjuksköterskan tänker. Handlingskomponenten innefattar hur 

sjuksköterskans handlingar uttryckts i en specifik situation grundat på sjuksköterskans tankar 

och känslor.  

 

Zerbetto, Galera och Ruiz (2017) menar att genom sjuksköterskans bemötande och kunskap 

om den egna attityden kan sjuksköterskan påverka mötet med patienten. Om sjuksköterskan 

ser patienten som en hjälpsökande individ och ser bortom attityder och förväntningar kan 

omvårdnaden blir en positiv upplevelse. För att detta ska kunna ske måste sjuksköterskan ha 

kunskap om bemötande och attityder. Harm (2017) påvisar att allt fler sjuksköterskor 

efterfrågar utbildning i bemötande av patienter och att det finns evidens i att utbildning gör 

skillnad. Sjuksköterskor som fick utbildning i bemötande av aggressivt beteende upplevde 

kunskap, förmåga och självförtroende i att bemöta patienten annorlunda. Genom att bemöta 

patienten med en icke dömande attityd såg sjuksköterskan att det aggressiva beteende som 

patienten uppvisade minskade. Sjuksköterskans attityd mot patientens beteende var ofta en 

bidragande faktor till att aggression hos patienten eskalerade. När sjuksköterskan och 

patienten förstår varandra sker ett meningsfullt utbyte av information. Zerbetto et al. (2017) 

stöder detta med att beskriva när kommunikationen och attityden förändras kan 

sjuksköterskan och patienten ha en förenad förståelse för hur omvårdnaden ska utformas. 

Ovanstående forskning påvisar att bemötande och attityder är en pågående process som 

ytterligare behöver belysas även om det varit aktuellt sedan 1970-talet. Sjuksköterskan 

behöver ständigt utveckla sin kunskap och kompetens när det kommer till att bemöta 

patienter. Problematiken med sjuksköterskans bemötande och attityder blir mer märkbara när 
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samhället ändras och det uppkommer fenomen så som beroende och missbruk. Utbildning 

och förbättrad kunskap inom dessa områden behövs för att undvika stigmatisering i Hälso- 

och sjukvård.  Travelbee (1971) uttrycker vikten av sjuksköterskans medvetenhet om egna 

stereotypa uppfattningar och hur denna uppfattning av patienten präglar sjuksköterskans 

beteende och därmed bemötande. Sjuksköterskan måste bryta detta beteende och se den unika 

individen i patienten utan att bidra till en stigmatiserad bild. Travelbee förklarar att första 

mötet mellan sjuksköterskor och patienter ofta präglas av stereotypa uppfattningar om och 

förväntningar på den andra personen. Personen skapar en känsla av andra partens 

personlighet genom observationer, intryck och bedömningar (ibid.). 

 

Joyce Travelbees interaktionsteori 
Travelbee (1971)  beskriver sin omvårdnadsteori som en interaktionsteori då hon anser att 

kommunikationen mellan patienten och sjuksköterskan är grundläggande för all omvårdnad. 

Alla människor är likvärdiga och sjuksköterskan ska se människan i patienten samt ha 

kunskap och förståelse om vad som händer i mötet mellan sjuksköterskan och patienten. De 

bärande begreppen i Travelbees teori är människa, kommunikation, meningen med livet, 

lidande och mänskliga teorier. Travelbees teori grundas på att den mänskliga individen är 

speciell samt en unik person. Därför är sjukdomserfarenheter och lidande en subjektiv 

upplevelse som upplevs olika från individ till individ. Det mänskliga lidandet är enligt 

Travelbee ett grundläggande mänskligt fenomen och det ligger i sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete att uppmärksamma och därmed förstå patientens lidande. I relationer 

mellan människor anser Travelbee att målet uppnåtts när sjuksköterskorna och patienterna 

gått igenom de fem interaktionsfaserna: Det första mötet, framväx av identiteter, empati, 

sympati och ömsesidig förståelse och kontakt. När två människor för första gången möter 

varandra finns det förutfattade meningar om den andra människan. Därmed är det viktigt att 

sjuksköterskorna inte skapar en felaktig uppfattning i förhand utan ser patienterna som unika 

individer. För att sjuksköterskan ska kunna förstå patienten utifrån ett individbaserat 

perspektiv är det viktigt att sjuksköterskorna inte drar paralleller mot övriga patienter som 

sjuksköterskorna mött tidigare i omvårdnadsarbetet.  

 

Travelbee (1971) beskriver kommunikationen mellan sjuksköterskorna och patienterna som 

det viktigaste redskapet. Genom kommunikationen förmedlar sjuksköterskorna och 

patienterna tankar och känslor. Om målet med omvårdnaden ska uppnås måste 
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kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter fungera. Genom detta kan 

sjuksköterskorna få en förståelse för patienternas upplevelse, erfarenhet och lidande i 

sjukdomen. När sjuksköterskorna och patienterna möts pågår en ständig verbal och icke 

verbal kommunikation. När sjuksköterskorna kan identifiera och tillgodose patienternas 

behov så har kommunikationen uppnått sitt syfte. Det är därför av yttersta vikt att 

sjuksköterskorna behärskar kommunikationens teknik och finess som att känna av den rätta 

stämningen samt att vara ödmjuk i relationen till patienterna. Om mötet mellan 

sjuksköterskor och patienter störs eller att sjuksköterskor inte har den förmåga som krävs för 

att förstå och se patienter som enskilda individer, kommer sjuksköterskorna att missa viktig 

information som patienterna försöker förmedla (ibid.). 

 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors attityder till smärtbehandling för patienter 

med opioidberoende.  

Frågeställningar: 

1. Vilka faktorer påverkar sjuksköterskors attityder till patienter med opioidberoende?  

2. Hur kan sjuksköterskors attityder påverka smärtbehandling för patienter med 

opioidberoende?  

 

Metod 
En systematisk integrerad litteraturstudie tillämpades för att svara på syftet. Friberg (2012) 

förklarar att litteraturstudier sammanställer tidigare forskning av valt område (ibid.). 

Systematiska litteraturstudier använder sig enbart av primärkällor (Axelsson, 2012). 

Primärkällor innebär vetenskapliga artiklar som är skrivna av samma person som utfört 

studien. Enligt Forsberg och Wengström (2015) innehåller systematiska litteraturstudier en 

tydlig frågeställning och en tydligt beskriven sökstrategi där det framgår varför artiklar 

inkluderas och exkluderas. Insamlad data ska systematiskt kritiskt granskas och 

kvalitetsbedömas. Slutresultatet av en systematisk litteraturstudie är en syntes av data från 

tidigare genomförda empiriska studier. Systematiska litteraturstudier fokuserar på aktuell 

forskning inom området som valts (ibid.). Integrerade litteraturstudier inkluderar kunskap 
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från både kvalitativ samt kvantitativ forskning vilket medför en bred form av systematisk 

litteraturstudie (Haber & LoBiondo-Wood, 2010). Systematiska litteraturstudier som studerar 

ett problem ur flera perspektiv kan skapa en ökad förståelse för verkligheten (Axelsson, 

2012). 

 

Urval 

Inklusionskriterier 

Vetenskapliga artiklar som användes i studien skulle vara publicerade mellan år 2010 och 

2017 för att datan skulle vara aktuell. Språket för de vetenskapliga artiklarna begränsades till 

engelska för att det är det vetenskapliga språket och det språk som behärskades. Samtliga 

vetenskapliga artiklar som samlades in var ”Peer Reviewed” eftersom det innebär att 

artiklarna är granskade av oberoende experter på ämnet (Forsberg & Wengström, 2015). 

Likaså inkluderades enbart vetenskapliga artiklar som var etiskt granskande, det vill säga 

antingen var godkända av en etisk kommitté eller att det framgår tydliga etiska överväganden 

som stärker att studierna inte är missvisande eller innehåller bias (ibid.). Eftersom en 

integrerad metod tillämpades så inkluderades artiklar av både kvalitativ och kvantitativ 

design. Utifrån syftet med studien bestämdes att de vetenskapliga artiklarna skulle behandla 

sjuksköterskans profession, akut smärta, långvarig smärta, opioidberoende, akutvård samt 

slutenvård. 

 

Exklusionskriterier 

Litteratursammanställningar exkluderades eftersom det är sekundärkällor. Likaså 

exkluderades artiklar som behandlade heroinberoende, patienter med palliativ- och 

cancerdiagnos för att det eventuellt skulle kunna ge missvisande data eftersom hanteringen av 

smärtlindring kan se annorlunda ut i de fallen. Öppenvård samt primärvård exkluderades för 

att precisera syftet och därmed bättre kunna besvara forskarfrågan. 

 

Datainsamling 
En pilotsökning utfördes (Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2011; Polit & Beck, 2012) i 

databaserna CINAHL och PubMed för att säkerställa att material fanns att tillgå för att kunna 

utföra studien. Databaserna valdes eftersom att CINAHL utgörs bland annat av 
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omvårdnadsvetenskapliga tidskrifter och PubMed av medicin- samt 

omvårdnadsvetenskapliga tidskrifter (Willman et al., 2011). Resultatet av pilotsökningen 

visade att en integrerad litteraturstudie var ett lämpligt metodval utifrån syftet och tillgången 

på vetenskapliga artiklar inom området. Inför den egentliga informationssökningen togs 

planerade och relevanta sökord fram. Sökorden planerades efter att ha studerat MeSh-termer 

och CINAHL headings, det vill säga medicinska ämnesord som berörde syftet. Systematiska 

litteratursökningar genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL (se bilaga 1). Vid de 

systematiska sökningarna kombinerades sökorden med de booleska sökoperatorerna AND 

och OR. Användning av booleska sökoperatorer kan, rätt använt, underlätta identifieringen av 

relevant litteratur (Willman et al., 2011, s.72). Fritextorden nurs* och attitud* söktes med 

hjälp av högertrunkering. Willman et al. (2011, s.76) förklarar att högertrunkering innebär att 

man lägger till en asterisk (*) istället för ordets ändelse, vilket medför att databasen söker på 

flera möjliga ändelser för ordet. Sökorden kombinerades till tre sökblock som byggdes på 

indexeringstermer, fritextord samt fritextord med trunkering för att skapa en bred sökning. 

Det första sökblocket bestod av termer relaterade till opioider och substansberoende. Det 

andra sökblocket beskrev termer för sjuksköterskans profession och attityder. Det tredje 

sökblocket inriktades på smärta och smärtbehandling. 

 

Sökbegränsningar användes genomgående i litteratursökningen. Den systematiska 

litteratursökningen gav totalt 1530 träffar. Artiklar inkluderades utifrån titel och abstrakt, 

totalt 94 stycken. Artiklar som inte besvarade studiens syfte och frågeställningar 

exkluderades, totalt 1500 stycken. Återstående 30 artiklar lästes igenom i fulltext där 

ytterligare 13 artiklar exkluderades på grund av studiens inklusions- och exklusionskriterier 

samt syfte. Från de 17 återstående artiklarna avlägsnades åtta dubbletter i slutsteget av 

datainsamlingen. Återstående nio vetenskapliga artiklar bedömdes kunna bidra med data 

utifrån syftet samt frågeställningarna och togs ut för kvalitetsgranskning. Genomgången av 

inkluderade vetenskapliga artiklar inleddes med en bedömning av studiernas relevans, hur väl 

artiklarna uppfyllde inklusionskriterierna. Syftet var att sortera bort artiklar som inte 

besvarade litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Endast vetenskapliga artiklar som 

bedömts vara relevanta gick vidare till kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskningen syftade till 

att bedöma i vilken utsträckning resultatet för varje enskild artikel beror på systematiska fel, 

bias.  Tre vetenskapliga artiklar inkluderades genom sekundärsökningar, det vill säga artiklar 

som hittades via referenslistor samt rekommenderades i databaser (se figur 1). 
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Figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Flödesschema över datainsamlingen. 

Kvalitetsgranskning 
Kvalitetsgranskningen av inkluderade artiklar utfördes först enskilt och sedan gemensamt där 

artiklarna diskuterades tills samstämmighet uppstod. Vid kvalitetsgranskningen bedömdes 

artiklarna enligt nivåerna hög, medel och låg. Nivåerna beräknades genom poängsystem och 

översattes till procent för att skapa en tydligare förståelse av respektive vetenskaplig artikels 

kvalitet. Artiklar som bedömdes ha hög kvalitet hade mellan 85-100%, medel 70-84% och 

låg 60-69% (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, sid.96). SBU:s granskningsmall (Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2017) användes som stöd för 

bedömningen vid kvalitativa studier (se bilaga 2). För kvantitativa studier användes mallen 

enligt Willman et al. (2011) sid. 173-174 (se bilaga 3). Granskningsmallen från Willman et 

al. (2011) tillämpades för att SBU:s granskningsmall för tvärsnittsstudier utgick från 

observationsstudier och var inte optimalt för att få en tillförlitlig granskning med minsta 

möjliga bias.   

Vetenskapliga artiklar 

funna genom 

databassökningar: 

1530 st 

Exkluderade: 

Irrelevant titel: 1436 st 

 

Abstracts: 

94 st 

Artiklar hämtade i fulltext: 

30st 

Exkluderade: 

Besvarade inte syftet: 64 

Efter dubblettkontroll: 

9 st 

Vetenskapliga artiklar 

funna genom 

sekundärsökningar: 

3 st 

Inkluderade: 

9 st 

Exkluderade: 

Besvarade inte syftet: 13 

Återstående artiklar i 

fulltext: 17st 

Referenslistor: 

1 st 

Rekommenderade artiklar: 

2 st 

Inkluderade artiklar totalt 

med databassökningar och 

sekundärsökningar: 

12 st 
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Dataanalys 
Analysen utfördes enligt Whittemore och Knafls (2005) metodartikel som beskriver 

analysprocessen enligt stegen datareduktion, dataöversikt, datajämförelse och slutligen 

konklusion och verifikation. Vid sammanställning av tidigare kunskap är metoden lämplig 

eftersom den inkluderar olika studiedesigner (ibid.), i detta fall artiklar av kvalitativ och 

kvantitativ design. Inledningsvis i analysens första steg datareduktion lästes primärkällorna 

igenom upprepade gånger på originalspråk för att en helhetsbild av datan skulle skapas. 

Textenheter som svarade på syftet och frågeställningarna extraherades och kodades för att 

enkelt kunna återgå till primärkällan enligt Whittemore och Knafl (2005). Textenheterna 

delades in i två kategorier, textenheter som svarade på frågeställning ett respektive 

frågeställning två, totalt 211 textenheter. Textenheterna sammanställdes i tabeller för 

respektive primärkälla. Kvantitativa primärkällors data extraherades i ursprunglig textform 

samt att statistik översattes i textform. 

 

I dataöversikten sammanställdes de extraherade textenheterna från primärkällorna i 

tabellform för att skapa en bättre visualisering av relationer och mönster från primärkällornas 

data. Dataöversikten bestod av två tabeller, textenheter som svarade på frågeställning ett 

respektive två. Dataanalysens tredje steg, datajämförelse var en iterativ process där mönster, 

teman och relationer från textenheterna identifierades. I datajämförelsen togs kategorier fram 

genom att gruppera respektive textenheter som behandlade samma ämne ihop. Textenheterna 

lästes igenom upprepade gånger för att identifiera likheterna, skillnader och mönster mellan 

textenheterna. Textenheter som upplevdes tveksamma kontrollerades mot primärkällan och 

kontexten för att undvika misstolkning i enlighet med Whittemore och Knafls (2005) 

metodartikel. Textenheterna placerades in i underkategorier som sedan bildade 

huvudkategorier. Dataanalysens avslutande steg, konklusion och verifikation innebar att 

tidigare analysarbete sammanfattades och slutsatser drogs. För att öka studiens tillförlitlighet 

kontrollerades datan mot primärkällorna återigen. Analysarbetet ledde fram till sex stycken 

huvudkategorier: sjuksköterskans kompetens, patienters beteende, sjuksköterskans 

förhållningssätt, osäkerhet, vilja att vårda samt stigmatisering. Huvudkategorierna 

sammanfattades i brödtext och kontrollerades mot primärkällorna för att undvika en tolkande 

beskrivning av analysarbetet. 
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Resultat 
Tolv vetenskapliga artiklar inkluderades i dataanalysen, sju stycken tillämpade kvalitativ 

metod och fem stycken tillämpade kvantitativ metod. Litteraturstudiens resultat presenteras 

utifrån frågeställningarna ”Vilka faktorer påverkar sjuksköterskors attityder till patienter med 

opioidberoende?” och ”Hur kan sjuksköterskors attityder påverka smärtbehandling för 

patienter med opioidberoende?” gemensamt med huvudkategorierna: sjuksköterskans 

kompetens, patienters beteende, sjuksköterskans förhållningssätt, osäkerhet, vilja att vårda 

samt stigmatisering (se tabell 1).  

 

Tabell 1. Översikt över artikelfördelning i resultat (n=12) 
  

Faktorer som påverkar sjuksköterskors attityder 

till patienter med opioidberoende 

 

Attityder som påverkar smärtbehandling 

för patienter med opioidberoende 

 

Vetenskapliga 
artiklar 

Sjuksköterskans 
kompetens 

Patientens 
beteende 

Sjuksköterskans 
förhållningssätt 

Osäkerhet Vilja 
att 
vårda 

Stigmatisering 

Chang et al., 
2012 

   x      x  

Ford, 2011     x    x   x       x 

Kreling et al., 
2016 

     x   x      x 

Krokmyrdal et 
al., 2015 

   x     x   x      x 

McCreaddie et 
al., 2010 

    x    x   x   x      x 

Moceri et al., 
2014 

   x          x 

Monks et al., 
2012 

   x    x    x    x      x 

Morgan, 2014    x    x    x   x      x 

Morley et al., 
2015 

   x    x    x    x      x 

Neville et al., 
2014 

   x    x    x    x      x 

Pauly et al., 
2015 

     x    x      x 

St. Marie, 2016     x    x    x      x 
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Sammanfattningsvis visade resultatet att sjuksköterskorna ansåg att de saknade adekvat 

utbildning för att känna till de bakomliggande orsakerna till ett beroende och hur det 

påverkade patienten. Ofta efterfrågade sjuksköterskorna specialiserad kunskap och utbildning 

inom området då okunskapen skapade osäkerhet och kunde leda till felbehandling av 

patienten. Sjuksköterskorna upplevdes ha en negativ attityd gentemot patienter med beroende 

vilket påverkade omvårdnaden och kvaliteten. Den negativa attityden fick en betydande roll i 

bemötandet till patienten då sjuksköterskorna ofta ansåg att patienterna var aggressiva och 

manipulativa. Det fanns en brist på tillit och sjuksköterskorna ansåg att patienterna bättre 

skulle vårdas inom psykiatrin. Trots att motsättningarna var många upplevde ändå 

sjuksköterskorna en vilja till att vårda och en etisk kod om att ha ett sympatiskt och holistiskt 

förhållningssätt. 

 

Faktorer som påverkar sjuksköterskors attityder till patienter med 

opioidberoende: 

Sjuksköterskans kompetens 

Det fanns stora kunskapsbrister om smärtbehandling hos opioidberoende patienter (Neville & 

Roan., 2014; Monks, Topping & Newell., 2012; Krokmyrdal & Andenæs., 2015). Flertalet 

sjuksköterskor ansåg att de inte fick adekvat utbildning på grundutbildningen eller 

arbetsplatsen inom området och kunde därför inte tillgodose omvårdnaden som patienter med 

beroende krävde. Detta medförde att sjuksköterskorna var obekväma med att vårda patienter 

med beroende. Sjuksköterskorna menade att det var genom erfarenhet från avdelningar som 

de införskaffat en ökad kunskap om beroende och patienternas särskilda omvårdnad. 

Majoriteten av sjuksköterskorna upplevde den arbetsplatsrelaterade utbildningen som god. 

Efter två års arbete ansågs sjuksköterskorna inneha god erfarenhet av att vårda patienter med 

beroende och smärtproblematik. I utbildningen ingick diskussioner om sjuksköterskors 

attityder och perspektiv till patienter med beroende. Dock uttrycktes vikten av att underhålla 

utbildningen som sjuksköterskorna ges eftersom kompetensen i omvårdnaden försämras efter 

fem år (ibid.).  

 

 



 

 19 

Vikten av att utbildningen till sjuksköterskan inriktades på patienterna och deras beroende 

och den problematik som detta medför belystes som en faktor som påverkade 

sjuksköterskornas attityd (Krokmyrdal et al., 2015; Chang och Yang, 2012; Moceri och 

Drevdahl, 2014; Neville et al., 2014). Sjuksköterskor som fått utbildning och/eller erfarenhet 

inom psykiatrisk vård hade ofta bättre attityd till patienter med beroende samt bättre 

kommunikation med patienter med beroende. Sjuksköterskorna var ofta mer välvilliga till att 

se till patientens mående än att fokusera på beroendet. Sjuksköterskor som hade upplevt 

beroende inom familj eller genom vänner hade ofta en bättre attityd (ibid.). Sjuksköterskors 

kunskapsbrister beskrevs som en faktor som påverkade patienten negativt (Neville et al., 

2014; Monks et al., 2012; Krokmyrdal et al., 2015; Chang et al., 2012). Genom brister i 

sjuksköterskans kunskap om att bedöma smärta blev patienten lidande och adekvat 

smärtbehandling kunde inte uppnås. Sjuksköterskorna upplevde att det krävdes en 

specialiserad kunskap och kompetens som inte kunde erhållas genom kollegor eftersom 

kollegornas attityd var grundläggande för sjuksköterskans utveckling. De flesta 

sjuksköterskorna var positivt inställda till förbättrad kunskap genom utbildning och 

erfarenhet inom beroende eftersom det var känt att kunskapsbrist ledde till en dålig attityd 

(ibid.). Sjuksköterskor med kunskapsbrist om beroende och smärtproblematik upplevde 

patienten som svårbehandlad (Morley, Briggs och Chumbley, 2015; Krokmyrdal et al., 2015; 

Monks et al., 2012). 

 

Patientens beteende 

Sjuksköterskor angav ofta problem med att vårda beroende patienter eftersom det i 

patienternas beteende ansågs finnas oattraktiva beteenden som förstärkte sjuksköterskornas 

negativa attityder (Morley et al., 2015; Ford, 2011). Ofta beskrevs patienterna som 

manipulativa, svåra att vårda, aggressiva, ohygieniska, oansvariga och allmänt krävande på 

tid och uppmärksamhet (ibid.). Sjuksköterskorna beskrev att de hade en brist på tillit till 

patienten eftersom patienter med beroende ansågs vara oärliga, lögnaktiga samt hade brist på 

integritet (Ford, 2011; Neville et al., 2014). Bristen på tillit framkom även som en del i att 

patienterna inte upplevdes vara uppriktiga med hela sanningen om patienternas beroende, 

detta kunde innefatta typ av beroende, mängden och hur ofta patienterna intog substansen. 

Inte sällan under pågående vård upplevde sjuksköterskorna svårigheter gentemot patienternas 

beteende, patienterna upplevdes ofta ha mycket aggressivt, hotande, oförutsägbart och 

irrationellt beteende (Monks et al., 2012; McCreaddie, Lyons, Watt, Croft, Smith & Tocher., 
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2010; Ford, 2011; Morley et al., 2015; Neville et al., 2014). Detta föranledde till att 

sjuksköterskorna upplevde maktlöshet och rädsla när patienternas aggressiva beteende 

eskalerade och bidrog till en orolig och svår stämning på avdelningen. I vissa fall kunde 

sjuksköterskorna tillmötesgå patienter med opioidberoende enbart för att slippa argumentera 

med patienten men även för att skydda övriga patienter från eventuellt aggressivt beteende. 

Inte sällan kunde sjuksköterskorna behöva skyddas från fysiskt våld när patienterna blev 

aggressiva. Våld och manipulation beskrevs ofta vara ett stort hinder för sjuksköterskor i 

omvårdnadsarbetet (ibid.). Beroende patienter upplevdes ofta som manipulativa av 

sjuksköterskorna när det kom till behandling (Morley et al., 2015; Monks et al., 2012; 

Morgan, 2014; Ford, 2011). Om patienten inte fick den specifika medicinska behandling 

och/eller en viss typ av läkemedel i bestämd mängd som patienten önskade kunde patienten 

brista ut i okontrollerad aggression vilket förstärkte känslan av att patienten var svår att 

vårda. Ihållande och eskalerande krav från patienterna förstärkte negativa attityder som 

sjuksköterskorna uppvisade. 

 

Sjuksköterskor uppgav att även om de upplevde svårigheter med att vårda beroende patienter 

försökte de tillämpa ett sympatiskt förhållningssätt och ge patienterna en holistisk vård (Ford, 

2011; Neville et al., 2014; Morley et al., 2014). Sjuksköterskorna kunde uppleva känslan av 

att befinnas i ”ingenmansland” när patienterna inte svarade adekvat på smärtbehandlingen 

(ibid.). Sjuksköterskor upplevde ofta en viss utsatthet för aggressiva beteenden när sjukhusets 

rutiner och regler försökte upprätthållas i vården (St Marie, 2016; Ford, 2011; Neville et al., 

2014). Patienter med beroende upplevdes inte tillmötesgående av sjuksköterskorna och 

patienterna visade inte någon förståelse för rutinerna som fanns. Ofta handlade det om att 

patienterna inte svarade på behandlingen som gavs i linje med patienternas skada och/eller 

sjukdom. Likaså vägrade patienterna att ta emot icke medicinsk hjälp för att kunna hantera 

smärtan, utan krävde att sjuksköterskorna ständigt skulle ha uppsikt (ibid.). 

Sjuksköterskornas bristande kunskap och osäkerhet innebar att sjuksköterskor kunde ha svårt 

att se skillnad på tecken för smärta och symptom som kunde föranledas till ångest hos 

patienter som berodde på utsättningssymptom (Morgan, 2014; McCreaddie et al., 2010; Ford, 

2011; Monks et al., 2012). Sjuksköterskorna hade sällan tillräckligt fördjupad kunskap och 

förståelse för att behandla tillstånd av denna typ. Detta föranledde stora svårigheter i 

omvårdnadsarbetet och inte sällan hamnade patient och sjuksköterska i konflikt som ofta 

slutade i verbalt eller fysiskt våld. Opioidantagonister som användes vid utsättningssymptom 

var kända för att bidra till ett aggressivt beteende samtidigt som sjuksköterskorna ansåg att 
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om patienterna uppträdde på ett visst sätt så upplevde sjuksköterskorna motvilja till att vilja 

vårda patienterna (ibid.).  

 

Sjuksköterskans förhållningssätt 

Sjuksköterskors förhållningssätt till patienter med beroende speglades av den rådande synen 

bland allmänheten och tidigare dåliga erfarenheter av beroendeproblematik (McCreaddie et 

al., 2010). Ofta hade sjuksköterskor förutfattade meningar om patienters anledning samt 

bakgrund till att vara i ett beroende (McCreaddie et al., 2010; Morley et al., 2015; Neville et 

al., 2014). Det var även vanligt förekommande att sjuksköterskor ansåg att patienterna hade 

aktivt valt att vara i ett beroende. Sjuksköterskorna uttryckte känslor av att tycka synd om 

övriga familjemedlemmar. I omvårdnadsarbetet med patienterna var sjuksköterskornas 

förhållningssätt till patienterna avgörande för hur vården skulle utformas (McCreaddie et al., 

2010; Monks et al., 2012). Sjuksköterskors egna normer och värderingar sågs som ”normala” 

vilket satte patienterna i ett utsatt läge och att patienternas värderingar var ”onormala”. 

Patienter med beroende ansågs redan från början ha ett oärligt bemötande vilket förstärkte 

sjuksköterskors negativa känslor av att uppleva svårigheter i omvårdnadsarbetet (ibid.). 

Sjuksköterskornas förhållningssätt och bemötandet till patienten samt omvårdnaden blev av 

en helt annan karaktär om sjuksköterskor från början misstänkte att patienterna hade ett 

beroende (St Marie, 2016; Pauly, McCall, Browne, Parker & Mollison, 2015). Detta berodde 

på att sjuksköterskorna upplevde en brist på tillit till patienterna grundat i tidigare 

erfarenheter av att vårda patienter med beroende (ibid.). Sjuksköterskorna upplevde 

svårigheter att tillämpa positivt förhållningssätt till patienterna på grund av rutiner och regler 

som fanns på sjukhuset (Nevill et al., 2014; McCreaddie et al., 2010). Patienter med beroende 

som under pågående smärtbehandling samtidigt fick utsättningssymptom på grund av 

patientens beroende ansågs vara mycket svårbehandlade av sjuksköterskorna (ibid.). 

 

Attityder som påverkar smärtbehandling för patienter med opioidberoende: 

Osäkerhet 

För att kunna säkerställa att patienternas omvårdnad inte blir lidande av sjuksköterskors 

attityder är det av yttersta vikt att sjuksköterskor känner sig säker på omvårdnaden och 

administrering av relativt höga doser opioider (Ford., 2011; Krokmyrdal et al., 2015; Morgan, 
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2014). Sjuksköterskor ansågs ofta inte ha tillräckligt stor kunskap om smärtskattning samt 

smärtlindring vid opioidberoende patienter. Sjuksköterskorna kände en stor osäkerhet när det 

handlade om att administrera stora mängder opioider och beskrev osäkerheten som en rädsla 

av att ge för mycket (ibid.). Patienternas uppvisande av smärta, ångest samt aggressivt 

beteende påverkade ofta sjuksköterskornas beslut huruvida att ge opioida läkemedel eller inte 

(Kreling & Mattos-Pimenta, 2016; Morgan, 2014; Krokmyrdal et al., 2015). När 

sjuksköterskorna misstänkte att det förelåg ett beroende blev sjuksköterskorna negativt 

inställda redan från början och beskrev att det inte var önskvärt att vara en bidragande faktor 

till att patientens beroende skulle fortskrida. Sjuksköterskorna ville inte uppmuntra ett 

pågående beroende genom att administrera mer opioider (ibid.).  

 

Sjuksköterskorna ansåg att en svår del som bidrog till osäkerheten vid vårdandet av patienter 

med opioidberoende låg i att sjuksköterskan inte ansågs ha tillräcklig kunskap om 

patienternas bakgrund och fullständiga hälsotillstånd (Ford, 2011). Detta medförde en 

osäkerhet till varför patienterna angav den grad av smärta som patienterna gjorde, 

sjuksköterskorna ansåg att det vore lättare att vårda patienterna som till exempel hade legat 

inne på en förlossningsavdelning (ibid.). Det förelåg en stor osäkerhet från sjuksköterskorna 

kring att smärtlindra opioidberoende patienter eftersom det fanns för lite kunskap om 

utsättningssymptom och ångest (Krokmyrdal et al., 2015; Ford, 2011; McCreaddie et al., 

2010). Bristen på tillräcklig kunskap medförde att sjuksköterskorna inte i ett tidigt stadie 

kunde tillgodose opioidberoende patienters behov vilket medförde en bristfällig vård 

samtidigt som patienterna sågs som mycket svårbehandlad av sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskorna ansåg att patienter med beroende skulle erhålla en bättre vård på 

avdelningar med större personaltäthet samt bättre kunskap kring smärtlindring av patienter 

med opioidberoende, utsättningssymptom och ångest (ibid.). 

 

Vilja att vårda 

Sjuksköterskorna brottades med moraliska koder och dilemman vid omvårdnadsarbetet i flera 

situationer när det inte fanns konkreta riktlinjer eller objektiva sanningar att följa (Monks et 

al., 2012; Neville et al., 2014; McCreaddie et al., 2010; Morley et al., 2015). Alla patienter 

sjuksköterskorna möter är individer och kan inte jämföras med övriga patienter. Erfarenheten 

och upplevelsen av smärta ägs av beroende patienter och sjuksköterskorna måste behandla 

patienterna holistiskt och individuellt. Sjuksköterskorna var tvungna att lägga undan egna 
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värderingar och attityder för att kunna se den kämpande människan bakom patienten med 

beroende. Att sjuksköterskorna såg patienterna som människor och inte patienter med 

beroende skapade en mer öppen och ärlig kommunikation. Detta medförde att en god 

interaktion mellan sjuksköterskor och patienter uppstod (ibid.). När sjuksköterskorna såg att 

patienterna var i en otrygg miljö och det fanns en stor risk för diskriminering och 

stigmatisering kunde sjuksköterskorna istället fokusera på relationen till patienterna 

(McCreaddie et al., 2010; Morgan, 2014; St Marie, 2016; Neville et al., 2014). Genom 

sjuksköterskornas professionalitet hittades vägar för att upprätta en relation som byggdes på 

viljan att vårda patienter med opioidberoende samt tillit. Sjuksköterskorna uppmärksammade 

patienter med beroende eftersom patienterna ofta blev missförstådda och led i det tysta. När 

ett fungerande samarbete fanns mellan sjuksköterskor och patienter kunde omvårdnad och 

smärtlindring ges med god kvalitet. Sjuksköterskor kunde med hjälp av det multidisciplinära 

teamet få stöd och råd för att noggrant bedöma beroende patienters smärta och balansgången 

det kunde innebära. Samtidigt kunde sjuksköterskorna leda och informera patienterna om vad 

som kunde förväntas och ge klara besked (ibid.).  

 

Sjuksköterskorna reflekterade över det egna och kollegors stereotypiska beteende och 

attityder som fanns på avdelningen och hur det påverkade patienternas vård (Pauly et al., 

2015; McCreaddie et al., 2010, Morgan, 2014; Neville et al., 2014; Krokmyrdal et al., 2015). 

Flera sjuksköterskor ansåg att det var utmanande att vårda patienter med opioidberoende, 

men för sjuksköterskor som hade vilja, tålamod och tid blev det betydligt lättare och 

sjuksköterskornas tilltro till patienterna ökade. Sjuksköterskor med ökad kunskap om 

toleransnivå ihop med en stark tilltro till patienter med beroende blev mer effektiva i 

administreringen av opioider. Sjuksköterskor blev mer säkra i ställningstagandet mot läkare 

kring att hitta en balans mellan efterfrågan och administrering av opioider.  Patienter med 

beroende var ofta underbehandlade inom smärtproblematik (ibid.). Sjuksköterskor med 

kunskap och förståelse såg att smärta var en subjektiv upplevelse och det fanns inget sätt att 

avfärda eller påvisa om smärtan faktiskt fanns (Krokmyrdal et al., 2015; Kreling et al., 2016; 

Morley et al., 2015; Morgan, 2014). Förelåg tvivel var det bästa alternativet att behandla 

opioidberoende patienter med opioider trots den stora utmaningen i att administrera höga 

mängder opioider. Smärtlindringens effekter likväl bieffekterna hos patienterna följdes 

noggrant. Sjuksköterskornas förmåga och kompetens av att kunna bedöma smärta var 

avgörande för att patienterna skulle erhålla en god omvårdnad. Sjuksköterskorna såg att 

patienternas beteende till stor del var en reflektion av patienternas smärtupplevelse (ibid.).  



 

 24 

 

Sjuksköterskornas egna attityder påverkade omvårdnaden patienterna erhöll (Neville et al., 

2014; St Marie, 2016; Morley et al., 2015; Monks et al., 2012; Kreling et al., 2016; Pauly et 

al., 2015). Genom att sjuksköterskorna tillämpade ett icke dömande förhållningssätt av 

patienternas beroende kunde en bättre omvårdnad utformas. Patienterna behandlades 

likvärdigt genom att smärtan stod i fokus oberoende från patienternas beroende samt att 

sjuksköterskorna visade medlidande och förståelse för patienternas smärtupplevelser. För att 

sjuksköterskorna skulle kunna vara professionella i yrket ansåg sjuksköterskorna att egna 

värderingar måste läggas åt sidan. Detta för att sjuksköterskorna skulle vårda patienterna efter 

bästa förmåga samt att alla patienter hade rätt till samma vård oavsett. Genom att en konkret 

och välarbetad omvårdnadsplan togs fram där fokus låg på att vårda hela patienten kunde 

sjuksköterskorna säkerställa att patienterna fick adekvat vård. Sjuksköterskorna betonade 

vikten i att all berörd personal följde omvårdnadsplanen och att patienterna stod i centrum 

(ibid.). När sjuksköterskor hade erfarenhet och kände självförtroende inför att se orsaker till 

smärta samt bedöma smärtlindringens effekt kunde sjuksköterskorna adekvat administrera 

opioider (Chang et al., 2012; Krokmyrdal et al., 2015; Monks et al., 2012; St Marie, 2016). 

Flertalet sjuksköterskor upplevdes säkra på att administrera icke opioida läkemedel samt 

kunna skatta smärta före och efter administrering. Vid högre doser minskade antalet 

sjuksköterskor som upplevde kompetens inom området. Genom att sjuksköterskor med 

kompetens kunde delge kunskap till andra sjuksköterskor ökade säkerheten och viljan att 

vårda patienter med beroende. Detta medförde att patienterna med opioidberoende fick bättre 

vård (ibid.). 

 

Stigmatisering 

Stora delar av sjuksköterskors negativa attityder till patienter med opioidberoende berodde på 

stigmatisering och påverkade omvårdnaden patienterna erhöll negativt (Morgan, 2014; Ford, 

2011; Krokmyrdal et al., 2015; Neville et al., 2014; Morley et al., 2015). Generellt förelåg det 

en attityd om att patienterna var oärliga om smärtans karaktär och effekten av 

smärtlindringen. Sjuksköterskor upplevdes vara ytterst misstänksamma över den upplevda 

smärtan hos patienterna med beroende och ansåg att patienterna enbart fokuserade på smärtan 

och mängden smärtlindring patienterna ansåg vara adekvat. Opioidberoende patienter 

upplevdes ha en nästan obefintlig tolerans till smärta, sjuksköterskorna upplevde det svårt att 

ge en adekvat smärtlindring. Sjuksköterskorna upplevde frustration över att beroende 
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patienter avböjde alternativa smärtbehandlingar som erbjöds (ibid.). Sjuksköterskor kunde 

redan i tidigt skede påvisa ett sämre bemötande till patienter som ansågs ha ett beroende eller 

vara drogsökande (St Marie, 2016; Morgan, 2014). Sjuksköterskor kunde medvetet överse 

beroende patienters smärtproblematik. Sjuksköterskor undvek att diskutera 

smärtproblematiken hos beroende patienter eftersom det fanns en attityd till att patienter med 

beroende inte upplevde smärta. Konsekvensen blev att sjuksköterskor inte uppmärksammade 

patienternas omvårdnadsbehov vid smärta. Om patienterna administrerades smärtlindring 

men upplevde smärtlindringen otillräcklig kunde sjuksköterskorna skuldbelägga patienterna 

(ibid.).  

 

Sjuksköterskor upplevde svårigheter i att vårda opioidberoende patienter eftersom 

sjuksköterskorna inte kunde tillgodose formen eller mängden av smärtlindring som patienten 

krävde (Monks et al., 2012; St Marie, 2016; Kreling et al., 2016; Neville et al., 2014; Pauly et 

al., 2015; Moceri et al., 2014; Ford, 2011). Det förelåg en attityd hos sjuksköterskorna att 

patienter begärde en viss typ av smärtlindring enbart i syftet att uppleva euforin av 

läkemedlet vilket medförde att sjuksköterskor ifrågasatte patienternas upplevelse av smärta. 

Speciellt sjuksköterskor inom akutsjukvården värderade den egna kompetensen av 

smärtskattning högre än opioidberoende patienters smärtupplevelse. Sjuksköterskorna 

ifrågasatte även opioidberoende patienters motiv till smärtlindring. Detta ledde till att det 

fanns en ovilja hos sjuksköterskor att administrera en viss mängd opioider till opioidberoende 

patienter i smärtlindrande syfte. Sjuksköterskorna ansåg att patienter med opioidberoende 

behövde mer psykiatrisk- än somatisk vård (ibid.).  

 

Utmärkande var att sjuksköterskor kontinuerligt beskrev att de upplevde opioidberoende 

patienter vara mycket krävande (Neville et al., 2014; McCreaddie et al., 2010; Monks et al., 

2012; Morgan, 2014). Det var svårt för sjuksköterskorna att göra patienter med 

opioidberoende nöjda eftersom moraliska koder och etiska perspektiv inte är samma som för 

icke opioidberoende patienter. Sjuksköterskorna upplevde att det fanns en ovilja att vårda 

beroende patienter eftersom det var känslomässigt och psykiskt uttömmande samt starkt 

kopplat till frustration. Även om sjuksköterskorna gjorde det yttersta för att möta patienternas 

krav upplevde sjuksköterskorna att patienterna recidiverade i sitt beteende. Patienter med 

beroendeproblematik blev totalt oförmögna till att se saker ur ett annat perspektiv och om 

kraven patienterna ställde inte tillgodosågs skrev patienterna ut sig själva. Sjuksköterskorna 
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upplevde frustration över patienternas beteende eftersom patientgruppen regelbundet sökte 

vård för samma problematik och patienterna var lika tidskrävande varje gång (ibid.).  

 

Toleransen till patienter med beroende var mycket liten eller obefintlig hos sjuksköterskor 

(Neville et al., 2014; Pauly et al., 2015; McCreaddie et al., 2010; Ford, 2011; Krokmyrdal et 

al., 2015). Patienterna med beroende ansågs ta för mycket tid från övriga patienter som 

sjuksköterskorna angav var kritiskt sjuka med verklig smärta. Omvårdnad påverkades 

negativt och patienter med opioidberoende fick en sämre vård av sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskorna uppgav att det var mycket svårt att arbeta under förhållanden där aggressivt 

beteende ofta var förekommande. Patienter med beroende fick upprepade aggressiva utbrott 

när behandlingen inte gick i linje med vad de önskade. Beroende patienter kunde skapade en 

stigmatiserad bild av smärtbehandling hos sjuksköterskorna, inte bara för andra beroende 

patienter utan påverkade även sjuksköterskornas syn på smärtlindring hos övriga patienter 

(ibid.). Stigmatiseringen av patienter med beroende kunde visas genom bristfällig 

kommunikation och kontakt från sjuksköterskorna (Monk et al., 2012; St Marie, 2016). 

Avsiktligt kunde sjuksköterskor undvika patientkontakt vilket påverkade omvårdnaden 

negativt. Sjuksköterskorna höll patientkontakten minimal gentemot andra patientgrupper och 

vid patientkontakt fokuserade sjuksköterskorna enbart på inläggningsorsaken. Likaså kunde 

sjuksköterskorna vara mindre lyhörda inför opioidberoende patienters behov gentemot andra 

patientgrupper och det förekom även att sjuksköterskor angav att patienten fick söka sig 

vidare för att få beroendet tillgodosett (ibid.). 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 
Under analysen framkom tydligt att sjuksköterskorna upplevde svårigheter med att vårda 

opioidberoende patienter på grund av deras beteende, bland annat upplevdes patienter med 

beroende vara oärliga, manipulativa och aggressiva. Detta går i linje med van Boekel et al. 

(2013) studie där resultatet visade att hälso- och sjukvårdspersonals negativa attityder kunde 

förklaras av patienters manipulativa, oärliga och aggressiva beteende (ibid.). Vidare visade 

analysen att sjuksköterskorna hade svårigheter i att veta om den upplevda smärtan från 

patienten var verklig eller om det var ett försök till att få en viss mängd eller ett visst 
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substanspreparat från patientens sida. Detta stärks med det som beskrivs i SOU 2011:35 där 

det visas på att flertalet patienter med beroende eller missbruk inte får bemötandet patienterna 

förväntas få utan bemöts istället av en moraliserande attityd som skuldbelägger patienten 

(ibid.). Uttrycket drogsökande har skapats av sjukvården och påvisar rådande attityder 

sjuksköterskor uppvisar mot patienter med beroende när patienter begär en viss typ av 

läkemedel eller högre doser utan att patienterna uppvisar ett smärtpåverkat beteende. 

Peckover och Chidlaw (2007) studie lyfte att det var vanligt att sjuksköterskor upplevde en 

rädsla över att patienter med beroende skulle få aggressiva utlopp när de inte fick de 

läkemedel som de efterfrågade. Generellt upplevde sjuksköterskorna att det var en risk att 

arbeta med patienter som hade ett beroende. Sjuksköterskorna lyfte även att stigmatiseringen 

kring patienter med beroende medförde att patienterna fick en annorlunda omvårdnad i 

jämförelse mot andra patientgrupper (ibid.). Det finns risker med att sjuksköterskor bedömer 

smärta enbart utifrån patienters beteende. Om sjuksköterskorna innehar ett negativt 

förhållningssätt, kan det orsaka en negativ och icke adekvat smärtbehandling för patienten. 

Sjuksköterskors kliniska bedömning av smärta kan utan uppföljning och komplettering med 

parametrar öka risken för att sjuksköterskors personliga åsikter och attityder påverkar 

smärtbehandlingen. 

 

Det finns alltid en stor risk att vården till den opioidberoende patienten skadas när 

sjuksköterskorna låter egna attityder och känslor påverka omvårdnaden. Sjuksköterskornas 

attityder förstärktes av patienters negativa beteenden men grundades ofta i 

kommunikationsbrist. Travelbee (1971) lyfter i sin interaktionsteori att kommunikationen 

mellan sjuksköterskor och patienter är ytterst viktig för att kunna skapa en fungerande 

relation. Även Quinlan och Cox (2017) betonar vikten av att hälso- och sjukvårdspersonalen 

måste kunna etablera en god kontakt med patienten för att det ska kunna skapas en tillit och 

förståelse mellan parterna. Kommunikationen har en avgörande del för att patienter ska bli 

sedda som människor samt känna förtroende för sjuksköterskor. Brister i kommunikationen 

mellan sjuksköterskor och patienter har en negativ påverkan på omvårdnaden där 

sjuksköterskor brister i förmågan att se personen bakom sjukdomen som en egen individ. 

Thorkildsen, Eriksson och Råholm (2015) lyfter i sin studie att sjuksköterskor måste söka 

efter personen bakom beroendet för att kunna skapa förståelse för patientens lidande. Det är 

viktigt att sjuksköterskor skapar en kontakt med patienten där den blir sedd som en unik 

individ. Detta kan enbart lyckas genom att sjuksköterskan möter patienten på en respektfullt 

och ödmjukt sätt som påvisar att sjuksköterskor bryr sig om patienten och det lidande den 
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upplever (ibid.). När sjuksköterskorna och patienterna ser varandra som unika individer 

försvinner de förutfattade meningarna och patienter med opioidberoende kan då få vård på 

samma villkor som andra patientgrupper. 

 

Sjuksköterskorna i studien uppgav att det fanns en etisk kod och övertygelse om att alla 

patienter har rätt till likvärdig vård oavsett bakgrund och ohälsotillstånd. Oavsett om 

sjuksköterskorna beskrev förutfattade meningar och negativa attityder, ville inte 

sjuksköterskorna låta detta påverka patientens omvårdnad. Detta går i linje med vad Costello 

(2016) beskriver och ICN:s etiska kod som beskriver att sjuksköterskor ska verka för att alla 

patienter ska få en jämlik och rättvis hälso- och sjukvård. Sjuksköterskor ska jobba med att 

främja hälsa, förebygga ohälsa och lindra lidande (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). 

Sjuksköterskor som får rätt information och utbildning vid arbete med opioidberoende har en 

bättre attityd och förståelse för patienterna med beroende och utför ett bättre 

omvårdnadsarbete (ibid.). Att sjuksköterskorna har en icke moraliserande och dömande 

attityd till patienterna och alltid utgår från att ge en god vård med människan lika värde i 

grunden går likväl i linje med vad som går att läsa i Hälso- och sjukvårdslagen, [HSL], SFS 

1982;763. IASP förklarar vikten av att hälso- och sjukvårdspersonalen behöver förbättrad 

kunskap kring beroende och farmakologin kopplad till detta problem. Sjuksköterskorna 

behöver en ökad kunskap kring att arbeta med kommunikationen och att samarbeta utan att 

bemöta patienterna med en dömande och osympatisk attityd (ibid.). Resultatet påvisar i 

enlighet med detta att det fanns kunskap hos utbildade sjuksköterskor om att det fanns ett 

utökat behov av smärtlindring hos patienter med opioidberoende. Huruvida det omsattes i 

praktisk kunskap var diskutabelt men riktlinjer finns utformade hos Socialstyrelsen (2016) 

och påvisar att hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med patienter med 

beroendeproblematik behöver rätt kunskap, vägledning och stöd i hur vården bör och kan 

utformas. Personalen ska erhålla uppdaterad information gällande utformning av 

verksamheten för att kunna ge patienten bästa tänkbara vård utifrån bästa tillgängliga 

kunskap. Travelbee (1971) anger likväl att målet för en sjuksköterska är att hjälpa de 

individer som lider av sjukdom. 

 

Resultatet visade att trots sjuksköterskors kunskap och medvetenhet om att smärta är en 

subjektiv upplevelse för patienten, påverkades sjuksköterskorna av egna negativa attityder 

och avdelningars rådande stigma. Detta påverkade sjuksköterskornas syn på 

smärtbedömning, smärtupplevelse och vidare till behandlingen. Detta medförde att 
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patienterna fick en felaktig bedömning av sin smärta och vidare inte en adekvat 

smärtlindring. Litteraturstudiens resultat överensstämmer med Travelbees interaktionsteori 

som beskriver att patienters smärta är en subjektiv upplevelse och oavsett hur väl patienterna 

beskriver smärtan, har sjuksköterskorna svårt att göra en rättvis bedömning och skapa en full 

förståelse. Sjuksköterskorna måste se alla patienter som en unik människa och det ligger i 

sjuksköterskornas arbete att respektera och tro på den individuella smärtan hos patienterna. 

Travelbee lyfter sjuksköterskornas attityd till vad som anses vara en normal smärta kopplat 

till de olika ohälsotillstånden. Detta kan leda till att sjuksköterskorna inte alltid har tilltro till 

patienternas upplevelse av smärta, då smärtintensiteten inte följer det normala mönstret och 

därmed anses avvikande. Quinlan och Cox (2017) beskriver att det är vanligt förekommande 

bland hälso- och sjukvårdspersonal att misstro opioidberoende patienter på grund av deras 

beroende. Likaså finns det en stor oro över att eventuellt överdosera opioider till 

opioidtoleranta patienter och eventuellt inducera andningsdepression. Hälso- och 

sjukvårdspersonal ifrågasätter vanligen om patienten verkligen är smärtpåverkad eller om den 

enbart vill få opioider administrerade för att tillfredsställa drogbegäret (ibid.). 

Sjuksköterskorna behöver ha tillit till patienters uttryck av smärta och undvika stigmatisering. 

Resultatet i litteraturstudien visade att sjuksköterskorna ställs inför komplexa vårdsituationer 

där sjuksköterskorna är oförberedda och saknar tillräcklig kunskap och erfarenhet. 

Sjuksköterskorna kan till viss del ta hjälp av kollegor med större kunskap och erfarenhet av 

smärtbehandling av opioidberoende patienter. Dock föreligger det alltid en risk att 

sjuksköterskorna blir påverkade av kollegornas eventuella negativa attityder och på så sätt är 

med och bidrar till stigmatiseringen. 

 

Metoddiskussion 
Författarna arbetade fram ett syfte med två frågeställningar för att skapa en hanterbarhet av 

datan och för att undvika att tappa den röda tråden. Detta stödjs av Whittemore och Knafl 

(2005) som betonar vikten av att forskningsfrågan ska vara väldefinierad för att undvika att 

antalet variabler blir ohanterliga. Datainsamlingen utfördes genom att författarna tillämpade 

systematiska sökningar i Pubmed och Chinahl för att inkludera all relevant litteratur i ämnet. 

Författarnas ovana av att utföra systematiska sökningar kan ha påverkat resultat genom att 

fler sökord alternativt andra söktermer kunde lett till ytterligare litteratur. Författarna 

dokumenterade sökningarna i detalj, något som styrker litteraturstudiens giltighet (Polit & 

Beck, 2012). Whittemore och Knafl (2005) beskriver vikten av att sökstrategierna ska vara 
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väldefinierade och att flera databaser ska användas just för att inkludera all relevant litteratur 

inom problemområdet för att undvika bias och för att slutresultatet ska vara opartiskt och 

korrekt. Whittemore och Knafl betonar vikten av att flera källor används samt att de 

systematiska sökningarna dokumenterats i tydlighet för att öka studiens tillförlitlighet och 

överförbarhet (ibid.). Det är möjligt att relevant litteratur kan ha gått förlorad när 

vetenskapliga artiklar i förstadiet av datainsamlingen sorterades på titel- och abstractnivå. 

 

Författarnas ovana av att kvalitetsgranska artiklar var en svaghet i kvalitetsgranskningen. 

Kvalitetsgranskningen av artiklar genomfördes därför först enskilt av författarna för att sedan 

utföras gemensamt där artiklarna diskuterades och samförstånd mellan författarna uppnåddes. 

Enligt Whittemore och Knafl (2005) är kvalitetsgranskningen komplex vid integrerade 

litteraturstudier på grund av att flera olika studiers metoder ska jämföras. Det är därför viktigt 

att studierna kvalitetsgranskas utifrån olika granskningsmallar efter vilken studiedesign som 

tillämpats, något som ökar studiens tillförlitlighet (ibid.). 

 

Under dataanalysen tillämpade författarna ett systematiskt tillvägagångsätt genom att 

artiklarna lästes först igenom enskilt och sedan gemensamt. Textenheter som extraherades 

valdes ut gemensamt av författarna och kontrollerades mot primärkällan för att kontrollera att 

enheterna inte togs ur fel kontext. Kodning och kategorisering av enheterna utfördes 

gemensamt av författarna. Textenheterna behölls på originalspråk till dataanalysens slutsteg 

eftersom författarna behärskade språket och ville inte riskera att förlora innehåll vid 

översättning av textenheterna. Whittemore och Knafl (2005) beskriver att den integrerade 

litteraturstudiens dataanalys kräver ett systematiskt förhållningssätt för att viktig information 

inte ska gå förlorad i processen. Likaså uttrycks vikten av att extraherade textenheter kodas 

för att under dataanalysens gång kunna återgå och kontrollera mot primärkällan och 

kontexten (ibid.). Att författarna kontinuerligt under analysprocessen återgått till 

primärkällorna ökar studiens verifierbarhet och tillförlitlighet (Polit & Beck, 2012). 

 

Författarna bedömer att litteraturstudiens metodbeskrivning är tydlig och att det finns en 

tillförlitlighet, det vill säga att samma resultat skulle nås vid ett nytt utförande av studien. Att 

litteraturstudien är överförbar skapar en starkare trovärdighet (Polit & Beck, 2012). 

Litteraturstudiens överförbarhet anses vara god eftersom kunskapsöversikten framställdes 

utifrån vetenskapliga artiklar med olika geografiska utgångspunkter och de samtliga 

artiklarna påvisade liknande resultat.  
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Slutsatser 
Personer med beroendeproblematik är ofta utsatta för stigmatisering, detta är väl 

dokumenterat i internationella studier och framkommer tydligt i studiens resultat. 

Sjuksköterskorna är medvetna om att fördomar och attityder bidrar till det arbetsklimat som 

råder. Sjuksköterskors negativa attityder avspeglas i omvårdnadsarbetet och patienter med 

beroende får en sämre omvårdnad än övriga patientgrupper. Sjuksköterskors attityder 

påverkar deras förhållningssätt till patienter med beroende och detta kan innebära att 

sjuksköterskan går ifrån de etiska och moraliska skyldigheterna att se alla patienter som lika 

värda och ge patienter samma goda omvårdnad. Sjuksköterskor ska jobba för att främja hälsa, 

förebygga ohälsa och lindra lidande, något som kan påverkas av sjuksköterskors attityder till 

patienter med opioidberoende. Patienter med beroende kan istället utsättas för ett stort 

onödigt lidande genom att sjuksköterskor inte tror på patienternas upplevelse av smärta och 

ifrågasätter deras motiv till smärtlindring. Sjuksköterskor som saknar tillräcklig kunskap om 

opioidberoende och de komplexa situationer som uppstår vid smärtlindring av patienter med 

opioidberoende upplever lätt stor osäkerhet. Osäkerheten kan bidra till stigmatiseringen av att 

patienter med beroendeproblematik är krävande och svårbehandlade. Att patienter med 

beroende ses som oärliga och manipulativa skapar också en osäkerhet hos sjuksköterskor 

angående om patienten har ont eller om den enbart vill stilla sitt drogbegär. Sjuksköterskor 

behöver erhålla en bättre kompetens kring opioidberoende och smärtbehandling för att kunna 

tillgodose patienter med opioidberoende rätt omvårdnad. Likväl behöver sjuksköterskorna 

uppmärksamma de rådande attityder som existerar och se dess konsekvenser på 

omvårdnaden. Mer forskning krävs för att öka förståelsen kring problematiken som 

sjuksköterskor möter med beroende patienter. Det krävs kunskap för att underlätta 

arbetsutförandet på sådant sätt att sjuksköterskor känner sig trygga i sin yrkesroll. Då 

patienter med beroende är väl representerade inom hälso- och sjukvård är det på grund av den 

anledningen viktigt att sjuksköterskor erbjuds utbildning om beroende och de faktorer som 

påverkar omvårdnaden. 

 

Självständighet  
Författarna har genomgående aktivt deltagit i litteraturstudiens arbete. Lisa hade ansvar för 

inledning, Ewa ansvarade för bakgrunden. Lisa utformade samtliga tabeller och sökschema. 

Lisa ansvarade för val av metod samt att båda författarna var väl införstådda i 
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genomförandet. Båda författarna läste samtliga artiklar, först enskilt och sedan gemensamt. 

Textenheterna lästes gemensamt och kodades till kategorier. Ewa var huvudansvarig för att 

sammanställa kategorierna till frågeställningarna. All text lästes ytterligare gemensamt och 

kontrollerades mot primärkällorna av båda författarna. Ewa ansvarade för resultatdiskussion 

och Lisa för metoddiskussion. All text har gemensamt omarbetats och justerats av båda 

författarna för att uppnå samstämmighet. 
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Bilaga 1 Databassökningar 
Tabell 2. Redovisning av systematisk litteratursökning 
Syftet med litteratursökningen: Att sammanställa kunskap om sjuksköterskors attityder till 
smärtbehandling av patienter med opioidberoende. 
PubMed 2017-11-27    Begränsningar: 2010-2017, engelska, peer reviewed, full text 

Söknr: Söktermer: Antal träffar: 
Titelnivå 

Granskade: 
Abstract 

Valda: 
Fulltext 

S1          MeSH MH Analgesics, Opioid 13383   

S2          MeSH MH Substance-Related Disorders 54741   

S3          MeSH MH Drug Users 1783   

S4          MeSH MH Opioid-Related Disorders 5704   

S5          MeSH MH Drug-Seeking Behavior 822   

S6          FT Opioid Dependence 7317   

S7          FT Substance Abuse 63875   

S8          FT Non-Medical Use 200424   

S9 S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 
OR S6 OR S7 OR S8 

273214   

S10        MeSH MH Attitude 89179   

S11        MeSH MH Health Knowledge, Attitudes, 
Practice 

39128   

S12        MeSH MH Attitudes of Health Personnel 37616   

S13        MeSH MH Social Stigma 4055   

S14        MeSH MH Stereotyping 3161   

S15        FT Attitud* 115405   

S16        FT Nurses Perceptions 6971   

S17        FT Nurs* 80114   

S18 S10 OR S11 OR S12 OR S13 OR 
S14 OR S15 OR S16 OR S17 

194931   

S19        MeSH MH Pain 94140   

S20        MeSH MH Acute Pain 1230   

S21        MeSH MH Chronic Pain 8048   

S22        MeSH MH Pain Management 9956   

S23        FT Pain 255566   

S24 S19 OR S20 OR S21 OR S22 OR 
S23 

256257   

S25 S9 AND S18 AND S24 805 50 15 

MH= medicinska ämnesord & FT= fritext 
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Bilaga 1 Databassökningar 
Tabell 3. Redovisning av systematisk litteratursökning 
Syftet med litteratursökningen: Att sammanställa kunskap om sjuksköterskors attityder till 
smärtbehandling av patienter med opioidberoende. 

CINAHL 2017-11-28      Begränsningar: 2010-2017, engelska, peer reviewed 

Söknr: Söktermer: Antal träffar: 
Titelnivå 

Granskade: 
Abstract 

Valda: 
Fulltext 

S1          CH MH Analgesics, Opioid 6536   

S2          CH MH Substance Abuse 8715   

S3          CH MH Substance Abusers 2120   

S4          CH MH Substance Dependence 2388   

S5          CH MH Substance Use Disorders 14849   

S6          CH MH Drug-Seeking Behavior 5   

S7          FT Addiction 7969   

S8          FT Substance Abuse 15569   

S9          FT Opioid Dependence 850   

S10        FT Opioid Addiction 460   

S11        FT Illict Drug Use 1386   

S12         S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 
OR S6 OR S7 OR S8 OR S9 OR 
S10 OR S11 

40334   

S13        CH MH Nurses 10380   

S14        CH MH Nurse Attitudes 7493   

S15        CH MH Attitude 5608   

S16        CH MH Attitude of Health Personnel 14128   

S17        CH MH Stigma 6287   

S18        CH MH Stereotyping 2452   

S19        FT Nurs* 171471   

S20        FT Attitud* 106518   

S21        FT Perception 60276   

S22    S13 OR S14 OR S15 OR S16 OR 
S17 OR S18 OR S19 OR S20 OR 
S21 

300906   

S23        CH MH Pain 23015   

S24        CH MH Chronic Pain 7741   

S25        CH MH Pain Management 592   

S26        FT Pain 112075   
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S27        FT Acute Pain 4584   

S28        FT Chronic Pain 16097   

S29        FT Pain Management 8610   

S30        FT Pain Control 9005   

S31        FT Pain Relief 4909   

S32 S23 OR S24 OR S25 OR S26 OR 
S27 OR S28 OR S29 OR S30 OR 
S31 

112075   

S33 S12 AND S22 AND S32 725 44 15 

CH= CHINAHL Headings, MH= medicinska ämnesord & FT= fritext 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll kvalitativa studier 
Ref: http://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/mall_kvalitativ_forskningsmetodik.pdf 
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Bilaga 3 Granskningsprotokoll kvantitativa studier 
Ref: Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad: en bro 
mellan forskning & klinisk verksamhet. (2., uppl.) Lund: Studentlitteratur. sid 173-174. 
 

Beskrivning av studien  

Forskningsmetod    □ RCT  □ CCT (ej randomiserad)  

□Multicenter, antal center ..........................................  

□Kontrollgrupp/er  

Patientkarakteristika     

Antal............................................................................ 

Ålder............................................................................ 

Man/Kvinna.................................................................  

Kriterier för exkludering  

Adekvata exklusioner    □ Ja  □Nej  

Interventioner............................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Vad avsåg studien att studera?  

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära 

effektmått.....................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................... 

 

Urvalsförfarandet beskrivet?   □Ja  □Nej  

Representativt urval?   □Ja □Nej  

Randomiseringsförfarandet beskrivet?   □Ja  □Nej  □Vet ej  

Likvärdiga grupper vid start?   □Ja  □Nej  □Vet ej  

Analyserade i den grupp de randomiserades till?  □Ja  □Nej  □Vet ej  

Blindning av patienter?    □Ja  □Nej  □Vet ej  

Blindning av vårdare?    □Ja  □Nej  □Vet ej  

Blindning av forskare?    □Ja  □Nej  □Vet ej  

Bortfall  

Bortfallsanalysen beskriven?   □Ja  □Nej  

Bortfallsstorleken beskriven?   □Ja  □Nej  

Adekvat statisktisk metod?   □Ja  □Nej  

Etiskt resonemang?    □Ja  □Nej  
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Hur tillförlitligt är resultatet?  

Är instrumenten valida?    □Ja  □Nej  

Är instrumenten reliabla?    □Ja  □Nej  

Är resultatet generaliserbart?   □Ja  □Nej  

Huvudfynd (Hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall,  

statistisk signifikans, klinisk signifikans, power-beräkning) 

…………………………………….............................................................................................. 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet  

□Bra   □Medel   □Dålig  

Kommentar  

......................................................................................................................................................  

 


