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Sammanfattning:  

Personer med tungt narkotikamissbruk ökar kontinuerligt. Narkotikamissbrukare har en ökad 

risk för psykiska och medicinska åkommor. På sjukhus ökar patienter med 

missbruksproblematik år för år i alla ålderskategorier, det ställer krav på sjuksköterskor som 

är ansvariga för omvårdnaden av patienterna. Sjuksköterskor behöver kunskap i ämnet för att 

kunna ge en så optimal och god omvårdnad som möjligt för patienter med narkotikamissbruk. 

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med 

narkotikamissbruk. Som metod valdes intervjustudie med kvalitativ deskriptiv design. Fem 

sjuksköterskor inom somatisk och psykiatrisk vård intervjuades och intervjuerna bearbetades 

med en innehållsanalys.  

 

De intervjuade sjuksköterskorna berättade om upplevelser av flertalet svårigheter då de har 

ansvaret för omvårdnaden. De svårigheter som identifierades handlade om patientens 

beteende, hot mot säkerheten och advekat läkemedelshantering/smärtlindring. Under 

intervjuerna berättade sjuksköterskorna om upplevelser som handlade om bemötande och 

förhållningssätt gentemot patienten. Områdena som identifierades handlade om fördomar, 

attityder, erfarenhet och strategier i omvårdnaden.  

  

I studien gavs en överblick hur sjuksköterskor kan bemöta och förhålla sig till patienter med 

ett narkotikamissbruk och vilka svårigheter som kan finnas i omvårdnaden. Sjuksköterskans 

personliga åsikter och tankar styr även hens agerande mot individen där kroppsspråket är 

betydande. Att se patienten som en unik person, vara stark i sin yrkesroll och samtidigt ha en 

god självkännedom var betydelsefullt enligt sjuksköterskorna.  

 
Nyckelord/sökord: 

Bemötande/förhållningssätt, sjuksköterskor, vård av narkotikamissbrukare.



 
 

Innehållsförteckning 

1. Bakgrund      1 

    1.1 Beroendedefinition      1 

    1.2 Kroppslig och psykisk påverkan vid narkotikamissbruk  1 

    1.3 Nätdroger     2 

    1.4 Narkotikamissbrukare i vården    3 

    1.5 Den narkotikamissbrukande patientens upplevelser av vården  3 

    1.6 Omvårdnadens mellanmänskliga aspekter   4 

    1.7 Problemformulering     5 

2. Syfte      5 

    2.1 Frågeställningar     5 

3. Metod       5 

    3.1 Urval      5 

    3.2 Datainsamling     5 

    3.3 Dataanalys     6 

    3.4 Etiskt övervägande                          6 

4. Resultat                        7 

    4.1 Svårigheter                          7  

 4.1.1 Patientens beteende                         7  

 4.1.2 Hot mot säkerheten                                                                9                  

        4.1.3 Advekat läkemedelshantering/smärtlindring                       9 

    4.2 Bemötande/förhållningssätt                        10  

        4.2.1 Fördomar                        10 

        4.2.2 Attityder                        10 

        4.2.3 Erfarenhet                        11 

        4.2.4 Strategier i omvårdnaden                       11 

    4.3 Resultatsammanfattning                       12 

5. Diskussion                                  12   

    5.1 Metoddiskussion                        12 

    5.2 Resultatdiskussion                        14 

6. Konklusion                        16       

    6.1 Kliniska implikationer                       16     

Tack                         17 

Referenser                        18 

                                              

         

 

    Bilagor                        
   

1. Intervjuguide 

2. Informationsbrev till sjuksköterskor 

3. Samtyckesformulär  

4. Information till verksamhetschef 

5. Tabell huvudrubriker, kategorier, koder  

        



1 
 

1. Bakgrund  
1.1 Beroendedefinition  

Enligt standarddiagnoser för psykiatriska sjukdomstillstånd (DSM-IV) är 

beroende ett tillstånd som innehåller beteende, kroppsliga och kognitiva 

symtom. Beroende kännetecknas av att individen fortsätter använda 

substansen, trots att substansen framkallar påtagliga problem. Hos individen 

utvecklas ett tvångsmässigt bruk av substansen, där substansen ger ett sug efter 

preparatet. När substansen inte intas resulterar det i utsättningssymtom och 

under missbrukets förlopp behövs allt högre doser då individen utvecklat en 

tolerans. När individen har börjat åsidosätta fritidsaktiviteter, yrkesliv, viktiga 

relationer och sin hälsa, samt att toleransnivån blivit så hög att en annan person 

skulle bli förgiftad eller dö av samma dos av substansen, lider individen av ett 

beroende av narkotika (Allgulander, 2008).  

 

Drogen i personens liv prioriteras framför allt annat livsinnehåll. Det psykiska 

beroendet innebär att personen känner frihet från smärta, samt upplever ångest, 

skärpt vakenhet, upprymdhet eller behaglig avslappning. Det fysiska beroendet 

kännetecknas av tolerans och/eller abstinens (Ottosson & Ottosson, 2007). När 

en individ upphör med att bruka en substans eller vid minskad dosmängd 

uppkommer abstinens. Beroende på substansens egenskaper visas abstinensen i 

olika symtom. Om bruket av substansen återupptas minskas också abstinensen 

(Allgulander, 2008).   

 

1.2 Kroppslig och psykisk påverkan vid narkotikamissbruk  

De läkemedel och droger som påverkar psykiska funktioner i hjärnan kallas för 

”psykoaktiva ämnen”. Ämnena verkar i de centrala delarna av nervsystemet 

som utgör ryggmärgen och hjärnan. De flesta av de psykoaktiva ämnena är 

beroendeskapande och aktiverar de receptorer som är avsedda för kroppsegna 

och naturliga substanser. Ämnena stör och påverkar det naturliga flödet i 

centrala nervsystemet och ger användaren belöning med hjälp av 

signalsubstanserna vid intag av drogen. Drogen kan exempelvis aktivera 

dopaminsystemet och ge oss en genväg till positiva känslor. Belöningssystemet 

är ett naturligt system som förstärker de beteenden människan behöver för 

överlevnad, som när en individ äter. Droger påverkar även signalsubstanser 

som bland annat serotonin, gamma-aminobutyric acid (GABA), glutamat och 

endorfiner. Det gör att drogerna har olika effekt beroende på vilken 

signalsubstans som påverkas (Johansson & Wirbing, 2001).   

 

Narkotika delas in i sex grupper: cannabis, centralstimulantia, hallucinogener, 

opiater, sedativa (läkemedel) och designer drugs.  Cannabis: Bland de personer 

som har ett tungt narkotikamissbruk i Sverige har fler än 60 procent använt 

cannabis någon gång under sitt narkotikamissbruk. Vid ett cannabisrus 

kännetecknas upprymdhet, fnissighet och pratighet. En av de allvarligaste yttre 

påverkningarna till psykisk ohälsa utgörs av cannabis. Ett cannabismissbruk 

ökar risken för svår ångest, depressioner, onormalt våldsbeteende, självmord 

och schizofreni påtagligt. Även den kroppsliga hälsan påverkas av cannabis. 

Hos cannabisanvändare förekommer ökad infektionsbenägenhet, lungcancer, 

kronisk bronkit och hormonella störningar hos kvinnor.  Centralstimulantia: 

kokain, crack, katdroger, metamfetamin, amfetamin, fenmetrazin och 

metylfenidat räknas in i gruppen centralstimulerande medel. Amfetamin är den 
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mest förekommande drogen i Sverige efter cannabis. Amfetamin är en starkt 

beroendeframkallande substans som åstadkommer en frisättning av 

noradrenalin och dopamin i det centrala nervsystemet och ger brukaren 

kreativitet, ökat självförtroende och mer energi psykiskt och fysiskt. Ett bruk 

av amfetamin kan ge svår ohälsa där personen utvecklar depression, paranoia, 

psykoser, nedsatt immunförsvar med stor infektionsbenägenhet, impotens, och 

avvikande muskulärt beteende med ryckningar och spasmer.  Hallucinogener: I 

gruppen hallucinogener ingår svampar och andra växter som exempel 

meskalin, lysergsyradietylamid (LSD), ecstasy, psilocybin, Phencyclidine 

(PCP) och ketamin. Vid intag av hallucinogener sker i kroppen en frisättning 

av serotonin i hjärnan. Upprepat intag av ecstasy kan skada 

serotoninreceptorerna och kan ge svåra psykoser och 

personlighetsförändringar. Även LSD utgör en stor riskfaktor i utveckling av 

depressioner, psykoser och självmordstankar.  Opiater: heroin, kodein, opium, 

morfin, metadon, fentanyler och syntetiska opiater (opioider) tillhör gruppen 

opiater. Gruppen kännetecknas av starkt beroendeframkallande substanser och 

i ett heroinmissbruk injicerar oftast narkotikamissbrukaren drogen. Injicering 

ökar risken för gulsot (hepatiter) och humant immunbristvirus (HIV) som 

sedan kan utvecklas till acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). 

Heroinister får ett försämrat immunförsvar och drabbas lätt av 

infektioner.  Sedativa(läkemedel): till de läkemedel som missbrukas 

regelbundet är bensodiazepiner, smärtstillande preparat och Gamma-

hydroxibutansyra (GHB) framträdande. Till bensodiazepiner är de vanligaste 

läkemedlen Stesolid, Valium, Sobril, Xanor, Rohypnol och Diazepam. 

Preparaten kan användas av narkotikamissbrukaren för att försöka dämpa svåra 

abstinenssymtom efter en annan substans. Bensodiazepinerna intas vanligtvist 

med alkohol eller med en annan drog för att förstärka effekten av 

substansen.  Designer drugs: i gruppen designer drugs finns de preparat som 

framställs illegalt för att kringgå den lagstiftningen som ingår i 

narkotikastrafflagen (1968:64), där tillverkaren tänjer på gränserna inom 

tillverkning, försäljning och distribution (Hellström, Pellmer & Wramner, 

2010). Designer drugs säljs vanligen via internet och kalls ofta för ”nätdroger”. 

 

1.3 Nätdroger    

Under de senaste åren har en ökning skett främst bland ungdomar av 

hallucinogena droger som kan införskaffas på nätet. Nätdrogerna har en 

psykoaktiv effekt och har en centralstimulerande inverkan där de kan användas 

som berusningsmedel. Nätdrogerna har en liknande effekt som cannabis som 

kännetecknas av upprymdhet, fnissighet och pratighet. Cannabisliknande 

preparat kan vara växtbaserade eller syntetisk tillverkade, Spice är ett exempel 

på ett syntetiskt tillverkat preparat. Effekten av cannabisliknade preparat yttrar 

sig likt cannabis men ger ofta mer hyperaktivitet samt har centralstimulerande 

effekt. Flera olika preparat som liknar bensodiazepiner kan även de köpas på 

nätet. Preparat som liknar amfetamin ger upphov till minskad aptit och ökad 

energi, vilket vanligtvist gör att användaren av drogen känner sig pigg och 

uppåt. Drogerna finns att inhandla via internet på flertalet internationella eller 

nationella hemsidor, leverans sker via posten (Knudsen, 2014).     

 

Flertalet allvarliga intoxikationsfall som har krävt intensivvård, samt i vissa fall 

med en dödlig utgång finns rapporterade. De syntetiska cannabisliknade 
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drogerna som exempelvis Spice är svåra att upptäcka via urinprov, då enbart 

drogscreeningen påvisar de vanliga drogerna såsom ecstasy, amfetamin och 

kokain. Flertalet nätdroger är svåra att hitta i samband med rutinmässig 

blodprovstagning men med hjälp av utvidgad och en riktad analys kan de 

påvisas via urin och blod. Femton nya substanser per år klassificeras i Sverige 

samt cirka 50 identifieras i hela Europa varje år. Drogerna kan säljas lagligt 

fram tills en klassifikation inträder där drogen klassas antigen som en 

hälsofarlig vara eller som narkotika (Knudsen, 2014).      

 

1.4 Narkotikamissbrukare i vården    

Ökade risker för medicinska och sociala skador samt psykiska sjukdomar och 

besvär ökar med ett narkotikamissbruk, där även ett mindre regelbundet bruk 

kan ge psykisk ohälsa. I genomsnitt 7980 män och 4400 kvinnor vårdades år 

2012 på sjukhus för en narkotikarelaterad diagnos. I åldern 15-24 år har 

patienter med narkotikamissbruk inlagda på sjukhus ökat allra snabbast, även 

fast det finns en ökning i alla åldersgrupper och hos både män och kvinnor 

(Folkhälsomyndigheten, 2014 a).  De senaste tio åren har antalet dödsfall 

relaterat till en narkotikarelaterad diagnos ökat från 87 individer till 134 

individer per antal 100 000 invånare (Socialstyrelsen, 2013).   

 

Missbrukare av narkotika kan få diverse fysiska komplikationer som gör att de 

hamnar inom vården. Några exempel på komplikationer är överdos, djup 

ventrombos, bakteriella infektioner i huden och abscesser. Abscesser och 

bakteriella infektioner kan härledas till smutsiga nålar och bristfällig hygien vid 

injicering av droger (Cooke, Higgins & Kidd, 2003). Patienter som har en 

bakgrund av ett narkotikamissbruk har mer frekvent sjukhushistoria och 

behöver dessutom en mer komplex vård då narkotikamissbruket associeras 

med allvarliga sjukdomar som hepatit, HIV, svåra infektioner och mental 

ohälsa. Hos patientgruppen finns även en stor risk att personen blivit utsatt för 

kriminalitet, våld och sexuellt utnyttjande vilket ytterligare ger en mer komplex 

bild i individens hälsa (Kerr & Palepu, 2001).   

 

1.5 Den narkotikamissbrukande patientens upplevelse av vården 

I en studie där deltagarna hade ett narkotikamissbruk som innebar bruk av 

cannabis, ecstasy, amfetamin, kokain och heroin och på grund av 

narkotikamissbruket blivit inlagda för akuta komplikationer, visade att 

patienterna upplevde en negativ attityd från sjuksköterskorna. De berättade att 

bristen på kunskap om droger hos sjuksköterskorna kändes som ett hot mot 

patienternas vård. De kände att en sjukhusinläggning inte bara innebar vård, 

utan också en risk för svåra abstinenssymtom. Patienterna menade att när 

abstinenssymtomen blev svåra och obehandlade kunde det resultera i 

okontrollerad aggression mot sjuksköterskorna. Patienterna kände att 

sjuksköterskorna tog avstånd från dem och inte gav dem varken den tid eller 

information om sitt tillstånd som de behövde. Patienterna beskrev hur de 

upplevde att det fanns de sjuksköterskor som visade ett empatiskt beteende 

gentemot dem och att de då försökte visa en positiv sida av sig själva tillbaka. 

Den narkotikamissbrukande patienten menade att när sjuksköterskan 

behandlade dem som en person istället för ett problem och visade ett intresse 

för problemen och lyssnade, blev interaktionen mellan dem mindre laddad 

(Monks, Newell & Topping, 2012).   
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I en annan studie har författarna kommit fram till att i den akuta vården 

kämpade narkotikamissbrukande patienter med den moraliska relativismen (det 

finns ingen allmängiltig eller objektiv moralisk sanning), samtidigt som de 

kämpade med rutiner i deras normala vardag utanför sjukhuset. Patienterna 

förväntade sig en medkännande vård av sjuksköterskorna och ville inte bli 

stigmatiserade. Patienterna ville att vårdpersonalen skulle visa en medkänsla 

samtidigt som de fick en individuell vård där personalen skulle finnas där för 

att hjälpa dem. Patienterna var inte beredda på att de skulle möta dömande 

vårdpersonal som såg ner på dem. De kände ofta att de blev dömda utifrån sin 

historia istället för hur de var. De kände också att de blev behandlade 

annorlunda och sämre till skillnad från icke missbrukande patienter. 

Patienterna menade att om sjuksköterskorna betedde sig dömande skulle de 

inte ha ett sådant jobb. Det ledde till att de narkotikamissbrukande patienterna 

delade in sjuksköterskorna i bra eller dåliga grupper. Trots det menade 

patienterna att sjuksköterskeyrket var ett viktigt och även ett nobelt jobb 

(McCreaddie et al., 2010).   

 

1.6 Omvårdnadens mellanmänskliga aspekter   

Utifrån Joyce Travelbees (1979) teori är nyckeln till att förstå vad 

omvårdnaden innebär och bör innebära, att en förståelse inträder för vad som 

sker mellan sjuksköterskan och patienten. Vilka interaktioner som kan 

upplevas mellan parterna samt vilka konsekvenser det kan ha för patienten och 

för tillståndet. En mellanmänsklig omvårdnad är en process där sjuksköterskan 

hjälper samhället, familjen eller individen att bemästra eller förebygga 

upplevelser av lidandet eller sjukdomen, samt att fånga meningen i 

upplevelsen.  Viktiga begrepp som framkommit inom omvårdnadens domän 

och karaktär enligt teorin är mänskliga relationer, lidande, kommunikation, 

mening och människan som individ. Utgångspunkten enligt Travelbee (1979) 

är att människan är unik, en varelse som bara existerar en enda gång i världen 

och som är en oersättlig individ. Det är bara den enskildes egen upplevelse utav 

sina erfarenheter av sjukdom, lidande och/eller förluster som har betydelse. 

Travelbee (1979) tar ett stort avstånd från en människosyn där generalisering 

av individer sker.  Begreppen sjuksköterska och patient bör bortses, då 

begreppen betraktas som en generaliserande definition som minskar 

individuella utmärkande egenskaper. Lidandet ser Travelbee (1979) som en 

viktig allmänmänsklig erfarenhet, att uppleva någon form av lidande är en 

ofrånkomlig del som människa. Lidandet är ett personligt fenomen och baseras 

på tidigare erfarenheter. Lidandet förknippas med det som individen upplever 

som betydelsefullt i sitt liv. Travelbee (1979) poängterar vikten av att som 

sjuksköterska förhålla sig till individens upplevelser av lidandet och 

sjukdomen, att inte gå efter den objektiva bedömningen eller någon annan 

vårdpersonals diagnos samt åsidosätta sin egen bedömning av personens 

lidande. Det första mötet mellan patienten och sjuksköterskan är ett viktigt 

tillfälle, där förväntningar och uppfattningar av sjuksköterskan formas för 

patienten. Travelbee (1979) anser att sjuksköterskor bör observera patientens 

beteende, känslor och personlighet. Det är en förutsättning för att uppnå en god 

omvårdnad och en bra kommunikation med patienten. Att lära känna och 

etablera en god relation till patienten är lika viktigt och nödvändigt som att 

genomföra och ge fysisk omvårdnad (Travelbee, 1979).    
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1.7 Problemformulering  

Patienter med narkotikamissbruk har en ökad risk för psykiska och medicinska 

åkommor och i alla ålderskategorier ökar antalet patienter med ett 

narkotikamissbruk som behöver vård på sjukhus. Det ställer krav på 

sjuksköterskor som är ansvariga för omvårdnaden av patienterna. 

Sjuksköterskor behöver kunskap i ämnet för att kunna ge en så optimal och god 

omvårdnad som möjligt för patienter med narkotikamissbruk. 

 

2. Syfte 

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter med narkotikamissbruk. 

 

2.1 Frågeställningar 

 Vilka upplevelser har sjuksköterskan i omvårdnaden där patienten har 

ett narkotikamissbruk?  

 Vilket bemötande och förhållningssätt upplever sjuksköterskorna att de 

har gentemot en narkotikamissbrukande patient?   

 

3. Metod 
Som metod valdes intervjustudie med kvalitativ deskriptiv ansats (Kristensson, 

2014).  

 
3.1 Urval  
Urvalet som användes i studien var strategiskt urval. Där syftet var att få en 

heterogen grupp av sjuksköterskor vad gäller ålder, kön och erfarenhet av vård 

av patienter med narkotikamissbruk. (Kristensson, 2014).  

 

Inklusionskriterierna för deltagande i studien var att det skulle vara 

verksamma, legitimerade sjuksköterskor på somatisk eller psykiatrisk 

avdelning. Ett önskemål var att sjuksköterskorna skulle vara både män och 

kvinnor, ha en varierad ålder och erfarenhet.  

 

Det beslutades att göra studien på tre vårdavdelningar på ett sjukhus i Sverige 

där det förekom att patienter med ett narkotikamissbruk vårdades. En 

kontaktperson på en somatisk avdelning fick information om urvalskriterier för 

studien. Personen frågade sedan två sjuksköterskor om intresse för studien. En 

kontaktperson på en psykiatrisk avdelning fick informationsbrev som lades ut i 

uppehållsrummet. På den avdelningen visade två personer intresse. För att få 

en sista intervjudeltagare till studien togs telefonkontakt med en sjuksköterska 

på en annan somatisk avdelning som samtyckte till deltagande.  

 

I studien intervjuades fem sjuksköterskor, tre män och två kvinnor. Erfarenhet 

på avdelningen varierade från 7 månader till 30 år. Åldern på sjuksköterskorna 

hade en variation från 24 till 64 år.  

 

3.2 Datainsamling 

Innan de faktiska intervjuerna genomfördes, gjordes en provintervju. 

Provintervjun genomfördes för att testa om planerad tid var hållbar, om 
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frågorna var adekvata, test av teknisk utrustning och för att intervjuaren skulle 

få en möjlighet att träna intervjuteknik. I studien användes en semistrukturerad 

intervju med en intervjuguide där fasta frågor ställdes vid alla intervjuer, men 

där intervjuaren kunde ställa följdfrågor. Alla frågor var öppna (Kristensson, 

2014).  

 

Intervjuerna genomfördes på tid och plats som deltagaren bestämde själv och 

där det inte fanns så stor risk för störningsmoment. Intervjuerna tog 15-45 

minuter och båda författarna till studien medverkade i samtliga intervjuer. I 

studien användes en intervjuguide (Bilaga 1) som medtogs till varje intervju. 

Inspelningsmaterialet spelades in på separata ljudfiler och förvarades 

oåtkomligt för obehöriga. Under intervjun fördes anteckningar kring det 

personen svarade och intervjuaren kunde senare ta upp det i intervjun.  

 

3.3 Dataanalys 

Efter att intervjuerna var genomförda transkriberades de ordagrant av 

författarna. Intervjuerna avidentifierades genom att inga namn eller platser 

skrevs ner för att inga personer eller platser skulle kännas igen. I resultatet 

användes alla intervjuer. Analysen skedde i olika steg: i det första steget 

lyssnade författarna igenom intervjumaterialet var för sig, då även tankar kring 

materialet skrevs såsom stödord. Därefter diskuterades materialet mellan 

författarna och innehållet av materialet sorterades in under frågeställningarna; 

upplevelser sjuksköterskorna har i samband med omvårdnaden av 

narkotikamissbrukande patienter respektive sjuksköterskans 

bemötande/förhållningssätt i förhållande mot patienterna. Därefter skapades 

huvudrubriker i arbetet; svårigheter respektive bemötande/förhållningssätt 

utifrån frågeställningarna. Sedan identifierades meningsbärande enheter som 

svarade till studiens syfte. Efter att de meningsbärande enheterna kondenserats 

skedde en kodning. Koderna lästes igenom och författarna letade efter 

skillnader och likheter där koderna som hörde samman sammanfattades i 

kategorier (se exempel Tabell 1). Genom att författarna sökte efter 

övergripande betydelser och gemensamma nämnare resulterade det i färre och 

färre kategorier. Analysen sammanfattades sedan i en tabell (Tabell 2) 

(Kristensson, 2014).  

 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalysprocess.  

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Koder Kategori 

”Till och vara 

jättelugnt till att 

vara väldigt 

aggressiv, och det 

kan vända på en 

femöring” 

Lugn till att bli 

aggressiv, på kort 

tid 

Opålitligt 

aggressiv 

Patientens 

beteende 

 

 

3.4 Etiskt övervägande 

 Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) beaktades samtliga etiska principer. 

Alla berörda i studien informerades om studiens syfte både skriftligt och 

muntligt, där alla deltagare fick ta del av ett informationsbrev (Bilaga 2). Även 
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brevet utformades i enlighet med riktlinjer från Etikprövningsnämden (2003). 

Innehåll som involverar människors privata data ska hanteras på ett sätt där 

innehållet förblir konfidentiellt och där obehöriga ej ska kunna få tillgång till 

materialet. Deltagarna upplystes om att deltagandet var frivilligt och de fick 

information om att de när som helst fick avbryta studien. Deltagarna samtyckte 

till medverkande i studien genom ett formulär (Bilaga 3). Enhetscheferna för 

respektive avdelning kontaktades och fick ge sitt medgivande till studien, 

också det genom ett formulär (Bilaga 4). Alla uppgifter om personerna i 

studien gavs största möjliga konfidentialitet och förvarades på ett sätt där 

obehöriga inte kunde ta del av dem. Innehållet från intervjuerna förvarades på 

en säker plats där endast de som var involverade i studien kunde ha tillträde till 

materialet. Vid innehållsanalysen användes inga namn eller namn på platser, 

istället sattes benämningar som t.ex. ”intervju A”. Det ställdes även ett 

nyttjandekrav där alla uppgifter som blev insamlade endast användes för 

studiens syfte (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Vid studien var det viktigt att tänka på att ingen forskning är så viktig att det 

finns risk för skada hos deltagaren, om det fanns risk skulle materialet inte 

användas (Trost, 2010).   

 

4. Resultat  
Resultatet redovisas under respektive huvudrubriker med tillhörande 

kategorier. Vid analysen framkom tre kategorier av svårigheter och fyra 

kategorier för bemötande/förhållningssätt (Tabell 2).  

 

Tabell 2. Huvudrubriker och kategorier. 

Huvudrubriker   Kategorier  

4.1 Svårigheter  

4.1.1 Patientens beteende   

4.1.2 Hot mot säkerheten 

4.1.3 Adekvat  

läkemedelshantering/smärtlindring   

4.2 Bemötande/förhållningsätt  

4.2.1 Fördomar  

4.2.2 Attityder 

4.2.3 Erfarenhet  

4.2.4 Strategier i omvårdnaden   

  
 
4.1 Svårigheter  

De intervjuade sjuksköterskorna berättade att de upplevde flertalet svårigheter 

då de har ansvaret för omvårdnaden där patienten är narkotikamissbrukare. De 

svårigheter som identifierades handlade om patientens beteende, hot mot 

säkerheten och svårigheter relaterade till adekvat 

läkemedelshantering/smärtlindring.  

 

4.1.1 Patientens beteende  

Sjuksköterskorna berättade om svårigheter som var relaterade till de 

narkotikamissbrukande patienternas beteende. De beskrev att patienterna gärna 

satte sig själva i centrum, att de var krävande och ville ha materiella ting hela 

tiden. Sjuksköterskorna försökte så gott de kunde tillfredsställa patienternas 
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behov så länge det var inom rimliga gränser. Patienterna upplevdes annorlunda 

med ett avvikande beteende och de krävde mycket uppmärksamhet. 

 

”Jag antar att missbrukare har ett speciellt sätt att vara på, att dom är mer 

inriktade med ett tunnelseende, och det är ett konstigt beteende över lag och 

avvikande från andra… Det blir väldigt mycket jag hela tiden. Det är mycket 

jag mår så dåligt och jag har dom här bekymren, det blir även mycket att dom 

ringer på klockan. När man pratar med dom förstår dom inte att vi har andra 

patienter.” 

  

Sjuksköterskorna upplevde även att vid abstinens var patienten inte alltid 

lätthanterlig och att patienter med narkotikamissbruk har mycket närmare till 

känslor som t.ex. aggression. Det kan krävas att patienterna initialt behöver bli 

fastspända vid ankomsten, det beskrevs av en sjuksköterska på psykiatriska 

avdelningen. Sjuksköterskan berättade att det var omöjligt att vårda en individ 

med ett starkt utåtagerande och aggressivt beteende. Vid sådant beteende ansåg 

sjuksköterskan att det var nödvändigt med fastspänning av patienten.   

  

”Han blev väldigt påverkad av de narkotiska preparaten… På grund av sitt 

väldiga utåtagerande och aggressiva beteende när han kom in, blev han de 

flesta gångerna fastspänd. För att det var omöjligt att vårda honom på ett eller 

annat sätt” 

  

Flera sjuksköterskor berättade att när patienterna upplevde mindre abstinens 

blev individerna lättare att vårda. De blev mindre utåtagerande och därmed mer 

medgörliga i sitt beteende, vilket ledde till att omvårdnaden underlättades. Med 

de äldre drogerna menade en sjuksköterska att patienterna blev lättare att 

hantera om de fick lugn och ro. Till skillnad från de nya drogerna då personen 

upplevdes mer pendlande i sitt beteende.    

 

”När de kom in och var psykotiska var det viktigaste att de fick lugn och ro. 

När de fått sova oavsett om de blir medicinerade eller inte kunde man efter det 

se en förbättring och förbättringen höll i sig. Men det gör man inte med en som 

använder nätdroger för personen blir mer pendlande” 

  

En sjuksköterska på somatiska avdelningen menade att patienterna kunde 

upplevas väldigt olika, allt från att vara aggressiva till okontaktbara. På 

psykiatriska avdelningen berättade de intervjuade sjuksköterskorna om känslor 

från narkotikamissbrukande patienter. De menade att de kunde gå från lugna 

till att ha ett utåtagerande beteende på väldigt kort tid. Sjuksköterskorna 

uppgav att vissa patienter har blivit mer svårhanterliga, där de får ett väldigt 

utåtagerande beteende. Sjuksköterskorna menade att det ofta hänger ihop med 

att det nu finns många nya droger på marknaden. Där de nya drogerna gör 

patienten mer oberäknelig och svårhanterlig. Sjuksköterskorna på psykiatriska 

avdelningen berättade att när patienterna tagit traditionella droger var de något 

mer lätthanterliga.   

 

”I början när jag arbetade här, två till tre första åren så tyckte jag, att det var 

mest cannabis och amfetamin. Det var det dom kom in för, de fick psykoser av 
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det men det var lättare för att då såg man oftast ett mönster… Om man får 

uttrycka sig är de mer traditionella drogerna något lättare att arbeta med... 

Med de här nya drogerna så blir det mycket svårare för att de blir mycket mer 

opålitliga. Det är mycket svårare att läsa av dom, och när dom blir 

utåtagerande och aggressiva så blir de väldigt mycket svåra att hantera.” 

 

4.1.2 Hot mot säkerheten  

De intervjuade sjuksköterskorna från somatiska avdelningen berättade att de 

tänkte mycket på säkerhet när de hade en patient med en narkotisk 

missbruksproblematik. Sjuksköterskorna sa att de ville ha kontroll på vart 

patienten befann sig så att personen inte hade avvikit. De var rädda för stöld av 

bland annat stickföremål och mediciner. Sjuksköterskorna berättade om 

noggrannheten av att de låser in fler föremål än när det inte finns en 

missbrukande patient på avdelningen. Sjuksköterskorna var även noga med att 

kolla av patientens beteende, och om patienten hade ett avvikande beteende 

kunde det förknippas med att patienten missbrukat på avdelningen.   

 

”Håller undan och låser allting och håller lite koll på patienten, och just det 

här att säga till när de ska gå ut, det kanske inte jag säger till en annan 

patient… Man lägger märke till om de blivit lite mer slöare eller något 

annorlunda, så kanske man tänker direkt att han kanske har tagit någonting… 

Vi ställde in bland annat stickvagnar som vi låste in och var noggranna med 

och låsa våra läkemedelsvagnar och ställa in dom på expeditionen.” 

  

4.1.3 Adekvat läkemedelshantering/smärtlindring   

Sjuksköterskorna berättade i intervjuerna om svårigheter kring läkemedel och 

smärtlindring. De tyckte att patienterna ofta krävde mer läkemedel än vad de 

var ordinerade och att de betedde sig väldigt uträknande när de bad om mer. De 

berättade att vissa av patienterna hade väldigt höga doser av smärtlindring men 

att det ofta inte var tillräckligt eftersom de kunde missbruka större doser 

utanför sjukhuset. Men sjuksköterskorna menade att det var svårt att hitta rätt 

dosering av läkemedel för smärtlindring av narkotikamissbrukande patienter. 

Sjuksköterskorna påpekade att de var mer noga med smärtlindringen när 

patienten hade ett narkotikamissbruk, de var mer restriktiva och hade större 

kontroll över vad som gavs och inte gavs. En sjuksköterska upplevde att 

patienterna hade svårt att förstå att ordinationen av läkemedel gick efter 

vetenskapliga direktiv.   

  

”Man är restriktiv… det kan vara brett om man tänker Alvedon till Tramadol, 

man är aktsam med vad man ger en missbrukare man har mer koll på vad som 

de får och inte får… ofta är det större restriktioner på generella läkemedel” 

  

Sjuksköterskan på en somatisk avdelning berättar att enligt hens erfarenhet är 

det farmakodynamiskt och farmakokinetiskt svårt när det gäller den här 

gruppen av patienter. Sjuksköterskan menade att en tidigare smärta hos 

patienterna gör det svårare att hitta rätt doser, att det handlar om en mer 

komplex smärta. Sjuksköterskan menade att om sjuksköterskan har en 

misstänksamhet mot patienterna, kan det resultera i att patienterna får en dålig 

smärtlindring.  
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”Man kan ju fundera på ska man vara så misstänksam så ingen får bra 

smärtlindring. För att fånga en som försöker att blåsa en, eller ska man vara 

generös och låta en blåsa en och sen får nio bra smärtlindring. Det är ju en 

fundering man kan tänka på, hur nitisk ska man vara, hur misstänksam ska 

man vara så att säga” 

  

4.2 Bemötande/Förhållningssätt  

Under intervjuerna berättade sjuksköterskorna om flertalet upplevelser som 

handlade om bemötande och förhållningssätt gentemot patienten som hade ett 

narkotikamissbruk. Områdena som identifierades handlade om fördomar, 

attityder och erfarenhet som hade betydelse för bemötandet och om strategier i 

omvårdnaden.  

 

4.2.1 Fördomar  

Sjuksköterskorna på de somatiska avdelningarna berättade att fördomar kring 

patienter som har ett narkotikamissbruk finns. De menade att fördomarna och 

förutfattade meningar om patientgruppen förekom hos alla sjuksköterskor och 

att de var väldigt medvetna om det. Fördomar som nämndes var att 

patienternas sociala liv inte var ordnat och att patienterna hade ett rörigt liv. Att 

även patienternas umgänge hade ett narkotikamissbruk och att patienterna inte 

hade så bra förutsättningar till att ”bli rena”. De berättade också att om en 

patient kom in med hepatit C antogs det att patienten även hade ett 

narkotikamissbruk. De intervjuade sjuksköterskorna menade att alla försökte 

jobba lika gentemot patienten. Att en negativ inställning till 

narkotikamissbrukande patienter i personalgruppen kan påverka den egna 

uppfattningen. 

 

”Man får rapporterat att den har hepatit C, då börjar folk direkt tänka men 

jaha den har missbruk i botten… det finns förutfattade meningar att folk tänker 

ja dom som missbrukar är allmänt lite jobbigare och kräver lite mer 

smärtlindring. De är inte alltid lika nöjda med omvårdnaden, dom är väldigt 

krävande.” 

 

4.2.2 Attityder  

Sjuksköterskor med lite kortare erfarenhet på avdelningarna berättade om att 

alla strävar efter professionalitet där sjuksköterskorna vill vara tillmötesgående. 

Ha en förståelse, visa tålamod och ett lugnt förhållningssätt är en viktig faktor 

och se människan bakom narkotikamissbruket. De påpekade vikten av att vara 

rak i bemötandet, men ändå inte vara hård. Det viktigaste menade 

sjuksköterskorna var att vara lugn och att sjuksköterskan pratar lugnt till 

patienterna. Sjuksköterskorna berättade att det var viktigt att se den 

narkotikamissbrukande patienten som en person. En sjuksköterska med lång 

erfarenhet berättade mycket om sitt sätt att bemöta narkotikamissbrukande 

patienter. Sjuksköterskan menade att det var viktigt att visa respekt för 

människan och om sjuksköterskan ska hjälpa en patient, måste sjuksköterskan 

ha förståelse för vart människan befinner sig. I bemötandet menade hen att 

mycket handlade om kroppsspråket, även i svåra situationer. Samtidigt måste 

sjuksköterskan ständigt försöka signalera med kroppsspråket att hen är där för 

patienten. Det är viktigt att signalera att det är en människa som sjuksköterskan 
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har framför sig. Där sjuksköterskan inte ska tänka att personen inte är bra, gör 

fel eller tillhör fel patientgrupp utan istället hålla sin professionalism.   

  

”Ska du hjälpa någon med någonting så är det en sak du måste göra först och 

främst, du måste förstå vart människan är någonstans… Du måste signalera att 

det är en människa som du har framför dig… Våga stå kvar och säga såhär är 

det, såhär är vår bedömning, men fortfarande signalera att jag vill hjälpa 

dig… du måste vara närvarande, du måste visa patienten genom din närvaro 

hur du beter dig, att du är där. Jag hör dig, jag ser dig.”  

 

4.2.3 Erfarenhet  

En sjuksköterska på en psykiatrisk avdelning berättade om sin syn på 

erfarenhet, att erfarenhet gör det lättare att känna av mönster. Där förloppet 

tydligare ses blir det lättare att bryta negativa beteenden. Hen berättade även att 

det är svårt som sjuksköterska att få kunskap genom böcker, utan kunskapen 

kommer automatiskt med erfarenhet.   

  

”Har man jobbat länge så vet man ungefär hur förloppet går till, man kan 

känna av vissa mönster som gör det lättare att bryta… Det är ju svårt att läsa i 

en bok hur det ska göras, ja men för egen del har det kommit automatiskt, 

naturligt. Jag har mött det här så många gånger så man lär sig.” 

  

4.2.4 Strategier i omvårdnaden  

De strategier i omvårdnaden, som sjuksköterskorna på psykiatrisk avdelning 

berättade att de använde sig av, var att kunna läsa signaler där tillåtelse till 

känslor var viktigt. Det är viktigt att signalera att det är okej att visa känslor 

samt förhindra negativa känslor om det behövs. Det är viktigt att som 

sjuksköterska inte backa undan vid starka känsloyttringar. 

  

”Just att kunna läsa signaler, att tillåta personen att vara ledsen, upprörd och 

arg men att också se det och kunna förhindra det om det behövs. Att man sitter 

och pratar och säger att det är okej men att man inte ryggar undan och själv 

inte går in i det”  

  

För att kunna bemöta människor på rätt sätt med ett öppet sinne, menade 

sjuksköterskorna att följsamhet underlättade. Sjuksköterskorna ska arbeta med 

att inte stärka patientens negativa beteende utan istället vara lugn och visa 

medkänsla. Sjuksköterskan som intervjuades på somatisk vårdavdelning 

berättade om hur hen försökte neutralisera känslorna hos patienterna genom att 

normalisera. I samtal tyckte sjuksköterskan att en lyssnande/speglande 

samtalsmetodik skulle användas till patienter med missbruksproblematik. Där 

sjuksköterskan ständigt sammanfattar det patienten sagt för att bekräfta. Att 

skapa en behandlingsallians där patienten får ett förtroende för sjuksköterskan 

och där skuldbördan från patienten tas bort var en viktig del i strategin ansåg 

sjuksköterskan. Hen menade att sjuksköterskor måste ha kännedom över hur de 

själva fungerar. Där de ska ha en förståelse för sina egna svagheter och när de 

själva gör misstag. Det är viktigt att kunna sätta gränser, inte vara naiv och inte 

låta patienterna skrämma en.   
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“Hur fungerar jag själv som person… Jag måste lära mig att förstå mina egna 

spöken, vad är mina svagheter, när trampar jag i fällan… det gäller att vara 

stark i sin profession... Vi kan inte låta patienterna säga BÖÖ, skrämma” 

 

4.3 Resultatsammanfattning 

I resultatet framkom att den narkotikamissbrukande patientens beteende kan 

vara problematiskt då de bland annat uppfattas som självcentrerade, krävande 

och utåtagerande. Flera sjuksköterskor menade att patienterna hade ett 

avvikande och annorlunda beteende, men som ibland blir mindre påtagligt då 

patienten inte lider av abstinens. Patienterna kunde även utgöra ett hot mot 

säkerheten på avdelningarna i form av stöld och narkotikamissbrukande 

besökare. Att ge en advekat läkemedelshantering och smärtlindring upplevde 

alla sjuksköterskor i intervjuerna som svårt. I och med att patienten hade ett 

narkotikamissbruk upplevde flera sjuksköterskor det svårt att identifiera vad 

som var smärta och vad som var drogsug. Samtidigt framkom det att 

narkotikamissbrukande patienter kan ha en mer komplex smärtproblematik och 

kan därför vara svårare att smärtlindra. Vissa sjuksköterskor pratade om 

fördomar kring patienterna, som bland annat var fördomar kring blodsmitta och 

patientens sociala liv. I intervjuerna pratade sjuksköterskorna om vilken attityd 

sjuksköterskan skulle ha i arbetet med en narkotikamissbrukande patient. 

Sjuksköterskorna påtalade vikten av att vara lugn, öppen och att ha respekt för 

patienten och se människan bakom narkotikamissbruket. Slutligen beskrev 

sjuksköterskorna att erfarenhet är en viktig del i ett professionellt 

förhållningssätt gentemot patienterna. Där erfarenhet ger kunskap som gör det 

möjligt för sjuksköterskan att se mönster och bryta negativa beteenden i tid. 

Strategierna sjuksköterskan beskrev som användbara var en 

lyssnande/speglande samtalsmetodik, skapa förtroende och ha en 

självkännedom.  

 

5. Diskussion 
5.1 Metoddiskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka sjuksköterskors upplevelse av att 

vårda patienter med narkotikamissbruk. Anledningen till att författarna valde 

en kvalitativ forskningsansats med intervjuer som datainsamling, var att 

människans tolkning och upplevelser ligger till grunden i materialet för att 

kunna svara till studiens syfte (Kristensson, 2014). Studien hade från början ett 

brett angreppsätt där syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av 

vården där patienten är narkotikamissbrukare. Materialet blev dock så 

omfattande att författarna valde att göra en analys som utgick från studiens 

frågeställningar och författarna fokuserade på svårigheter respektive 

bemötande/förhållningssätt.  

 

I studien användes ett strategiskt urval för att få en så stor variation mellan 

deltagarna som möjligt. Urvalet blev en blandning av män och kvinnor (3+2), 

det blev en varierad ålder (24-64) och även en varierad erfarenhetsgrad från 

avdelningarna (7 mån-30 år). En styrka med urvalet var att författarna fick en 

stor fördelning på ålder, erfarenhet samt att intervjudeltagarna var både män 

och kvinnor. Antalet intervjudeltagare kan ifrågasättas, men eftersom 

intervjuerna blev så omfattande fanns det tillräckligt med material för att svara 

till studiens syfte (Kristensson, 2014).  
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I datainsamlingen användes intervjuer för att svara till studiens syfte, dock kan 

inte resultatet i intervjustudien ses som oberoende då författarna varit 

medskapare. Författarna har varit följsamma och flexibla mot de förändringar 

som eventuellt kunde ske, där författarna haft ett flexibelt schema för 

genomförande av intervjuerna. Flexibiliteten och följsamheten kan i studien ses 

som en styrka. Innan intervjuerna genomfördes utfördes en provintervju som 

gjorde det lättare att planera intervjuguiden samt för att förbereda hur intervjun 

skulle genomföras bäst. Till intervjun togs inspelningsutrustning, 

anteckningspapper, penna samt intervjuguide med. Det gjorde att författarna 

kunde ha en struktur samtidigt som de kunde skriva ner synpunkter som senare 

kunde tas upp under intervjun (Kristensson, 2014). 

 

När intervjuerna skulle genomföras beslutades det att författarna skulle närvara 

vid intervjuerna för att kunna skriva ner tankar samt att den som observerade 

också skulle kunna ställa frågor. Vid transkriberingen delades intervjuerna upp 

mellan författarna. I intervjun skulle författarna försöka registrera det som 

sades och vara lyhörda. Intervjun skulle ske där intervjupersonen själv fick 

välja plats, där en avskild plats med liten risk för störning var det bästa. 

Intervjuerna genomfördes på sjuksköterskornas arbetsplats under arbetstid. Det 

kan ha påverkat intervjuernas resultat då det fanns risk för störningsmoment 

och stress hos sjuksköterskorna. Författarna till studien ansåg dock att den 

minskade risken för att störa sjuksköterskorna privatliv samt att de kunde 

känna sig mer bekväma, var mer betydelsefullt än risken för störningsmoment 

och stress över att de hade arbetsuppgifter som behövde utföras.  

 

Vid intervjuerna eftersträvades det att frågorna skulle ge så uttömmande svar 

som möjligt, där berättelserna kunde ge större förutsättningar för djup i 

resultatet. Vid valet av vilken intervjuform som skulle användas, föll valet 

snabbt på semistrukturerad intervju då det rekommenderas för nybörjare. 

Genom att skapa en intervjuguide där frågorna för intervjuerna genomsyrades 

av syftet i studien underlättades att få en struktur i arbetet. Följdfrågor kunde 

ställas där det blev lättare att hitta de faktorer som gjorde att de intervjuade 

sjuksköterskorna berättade om upplevelser, där de intervjuade sjuksköterskorna 

kunde ge svar på studiens syfte. Genom följdfrågor kunde intervjun utvecklas 

och därigenom undvika missförstånd. Genom att transkribera så nära 

intervjutillfället som möjligt kunde stämningen av intervjun fortfarande finnas 

med vid transkriberingen. Under analysen av materialet underlättade det att 

författarna var två, diskussioner utifrån olika aspekter kunde genomföras och 

gav mindre risk för osäkerhet (Kristensson, 2014).  

 

Fyra begrepp ökade studiens trovärdighet. Tillförlitlighet skapades genom att 

författarna i studien använde oberoende analys där båda författarna tolkade och 

analyserade materialet där förutfattade meningar eller fantasier inte påverkade 

analysen. Även genom att åskådliggöra ett exempel för läsaren ur 

innehållsanalysen genom en tabell gör att tolkningsprocessen kan ses så 

transparent som möjligt, vilket stärker studiens tillförlitlighet. För att uppnå 

Giltighet i studien användes en intervjuguide till intervjuerna, det hjälpte 

författarna att kunna hålla fokus på de fenomen som skulle undersökas. 

Verifierbarhet uppnåddes genom att transkribera alla intervjuer ordagrant så att 
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en eventuell granskning av materialet kunde ske. Genom citat i studien visar 

det en relaterbarhet för läsaren till studiens resultat.  I studien beaktades 

Överförbarhet genom att författarna gett läsaren en beskrivning av deltagarna 

och studiens kontext (Kristensson, 2014).  

 

Den innehållsanalys som valdes för att bearbeta materialet följdes i olika steg, 

stegen som följdes gav en bra överblick och underlättade processen. Genom att 

upprepade gånger lyssna på materialet och granska innehållsanalysen gjorde 

det att innehållsanalysen med större säkerhet speglade det intervjudeltagarna 

sagt. Det finns trots upprepningen risk för att författarna tolkat 

intervjumaterialet, risken för det minskades dock eftersom författarna var två 

som analyserade oberoende av varandra för att sedan diskutera resultatet 

tillsammans (Kristensson, 2014). 

 

I studien fanns medgivande från både de deltagande sjuksköterskorna samt från 

verksamhetschefen. Sjuksköterskorna hade alltid rätt till paus och även rätt till 

att avbryta sin medverkan. De personer som blev intervjuade hade gett sitt 

tillstånd till att intervjun spelades in, då intervjun ligger till grund för studiens 

resultat (Kristensson, 2014). Genom ovanstående punkter samt att hänsyn togs 

till Helsingforsdeklarationens (2013) etiska principer för forskning, kan det 

anses att ett etiskt förhållningssätt genomsyrade genomförandet av studien.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att de flesta sjuksköterskorna upplevde att patientgruppen 

som har ett narkotikamissbruk är mer krävande än andra patienter. Patienternas 

närhet till känslor som aggressivitet och med ett utåtagerande beteende 

upplevdes som en svårighet av alla deltagande sjuksköterskor. I en studie från 

Storbritannien beskriver författarna resultat som liknar det som framkommit i 

föreliggande studie. Sjuksköterskorna i studien upplevde också att patienterna 

var störande och svåra att hantera. De hade upplevt aggressivitet från 

patienterna, särskilt när patienterna hade abstinens. I situationer kunde 

sjuksköterskorna både möta verbalt och fysiskt utåtagerande beteende (Monks, 

Newell & Topping, 2012). I intervjustudien framkom dock att de flesta 

sjuksköterskorna upplevde att patientgruppen blev mer lätthanterlig och mindre 

utåtagerande, när patienten inte hade abstinenssymtom. En av sjuksköterskorna 

som hade lång erfarenhet menade att hen försökte möta människan och inte se 

denne som krävande och jobbig. Chang & Yang (2013) menar att faktorer som 

ålder, total erfarenhet av sjuksköterskeyrket och erfarenhet av vård där 

patienten har ett narkotikamissbruk, ligger till grund för hur sjuksköterskan 

uppfattar patienten.  

 

Ett annat fynd som framkom i intervjustudien var att fördomar förekom bland 

sjuksköterskorna. De som pratade om fördomar var de sjuksköterskor som 

jobbade på somatisk avdelning. Sjuksköterskorna var medvetna om att 

fördomar förekommer och även att de kan påverka den vård som patienten med 

narkotikamissbruk får. Fördomarna föreföll handla mycket om patientens liv 

och umgänge där förutfattade meningar drogs lättvindligt bland annat om 

blodsmittor och patientens privata förutsättningar. Fördomar kan diskuteras 

utifrån Travelbees teori som handlar om omvårdnadens mellanmänskliga 
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aspekter. I teorin tas det stort avstånd från generalisering av individer. När en 

patient och sjuksköterska möts för första gången är det ett viktigt tillfälle där 

uppfattningar och förväntningar formas (Travelbee, 1979). Fördomar bör 

läggas bort för att patienten ska kunna få en sådan rättvis och human vård som 

möjligt. Då det finns en risk för att patienterna känner av vad sjuksköterskan 

tycker om dem, bör sjuksköterskan redan i sitt yrkesval fundera över hur hen 

ställer sig till frågor angående människosyn.  Thorsén (2010) menar att 

människovärdet innebär att alla människor har ett inneboende värde och har 

lika rättigheter oavsett kön, ålder eller social status. Genom att se människan 

som vad hen är, istället för bakgrund, kan sjuksköterskan skapa en etisk god 

ståndpunkt.  

Sjuksköterskorna på den psykiatriska avdelningen berättade om strategier som 

kan användas. Som vikten av att som sjuksköterska vara öppen och ha en 

förmåga att läsa patientens signaler och där det negativa beteende inte ska 

förstärkas. Det framkom också i intervjuerna att sjuksköterskorna försökte 

tillgodose patienternas behov, så länge det var rimligt. En tidigare studie har 

visat att patienten snabbt identifierar när sjuksköterskan har ett empatiskt 

förhållningssätt. När sjuksköterskan ser patienten som en person underlättar det 

interaktionerna mellan patienten och hela vårdteamet. Sjuksköterskor i den 

studien som hade en personlig erfarenhet av narkotikamissbruk, t.ex. där en 

familjemedlem haft ett narkotikamissbruk visade en större förståelse för 

patienterna (Monks et al., 2012). I en annan studie framkom att sjuksköterskor 

som arbetade inom psykiatrisk vård hade enklare för att känna empati för 

patienter med narkotikamissbruk (Chang & Yang, 2013). Strategier måste även 

skapas angående smärtlindring då det kan ses som en svårighet i omvårdnaden 

där patienten är en narkotikamissbrukare. Smärtlindring blir ofta aktuellt för 

patienter med narkotikamissbruk då de kan vara inlagda på sjukhus för 

åkommor som är smärtsamma t.ex. abscesser, ventromboser, och svåra 

infektioner (Cooke et al., 2003). Om sjuksköterskan är misstänksam och 

patienten har en mer komplex smärtproblematik, antyds det i den här studien 

att det finns en uppenbar risk för att patienten inte får en god smärtlindring. 

Travelbee (1979) menar att lidandet som patienterna har och som 

sjuksköterskorna ska bemöta, kan relateras till omvårdnadens mellanmänskliga 

aspekter. Med omvårdnadens mellanmänskliga aspekter menas att lidandet är 

personligt och kan ses som en allmängiltig upplevelse baserat på patientens 

tidigare erfarenheter. Kommunikation och att se människan bakom lidandet är 

viktiga begrepp, där sjuksköterskan ska ta hänsyn till individens upplevelse av 

lidandet och sjukdomen. Annan vårdpersonals och sjuksköterskans egna 

bedömning av personens lidande ska åsidosättas (Travelbee, 1979). Utifrån 

fynden i den föreliggande studien rekommenderas det att sjuksköterskan ska 

använda sig av strategier. Sjuksköterskan bör ha en öppen och empatisk 

yrkesroll där professionalism förutsätter förhållningssättet gentemot patienter 

med narkotikamissbruk. Samtalsmetodik kan användas för att bilda bra 

relationer till patienten där ett förtroende skapas. Genom att ha god kontakt 

med sig själv och vara stark i sin yrkesroll, där sjuksköterskan sätter patientens 

lidande i främsta hand är en bra början i en empatisk omvårdnad för patienten. 

Flera av sjuksköterskorna i föreliggande studie menade att de var mer 

restriktiva gällande läkemedel när en patient hade ett narkotikamissbruk. Det 

ser författarna till den här studien det som en eventuell risk för en icke 

tillräcklig smärtlindring för patienter med smärtproblematik, i samband med 
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narkotikamissbruk. Sjuksköterskan bör därför ha ett nära samarbete med läkare 

och eventuell smärtspecialist där de i ett team arbetar med läkemedelshantering 

och smärtlindring, det ser författarna till den här studien som en mycket viktig 

del i en god omvårdnad av patienter med narkotikamissbruk.  

Studier från andra länder rapporterar liknande upplevelser av svårigheter och 

bemötande vid vård av patienter med narkotikamissbruk, vilket tyder på att det 

finns ett internationellt perspektiv i studien. Förståelsen som studien ger kan 

vara överförbart till ett annat land än Sverige. I urvalet ville författarna till 

studien ha en heterogen grupp med både män och kvinnor, då författarna ville 

att resultatet inte skulle återge ett visst genusperspektiv.   

6. Konklusion 
Studien gav en överblick över hur sjuksköterskor kan bemöta/förhålla sig till 

patienterna samt vilka svårigheter som kan uppstå i omvårdnaden. 

Sjuksköterskans tankar och personliga åsikter om patienter med 

narkotikamissbruk styr sjuksköterskans agerade mot individen. Även 

sjuksköterskans kroppsspråk var betydande i mötet.  I studien fanns det 

fördomar bland vissa sjuksköterskor som intervjuades. Konsten att vara lugn, 

empatisk och se människan som unik, samt att vara stark i sin yrkesroll var 

betydelsefullt enligt sjuksköterskorna själva. För att kunna bemästra 

utåtagerande beteende hos patienterna med ett narkotikamissbruk, menade en 

sjuksköterska att det var viktigt att ha god självkännedom som sjuksköterska 

samt vara medveten om sina egna svagheter.  

 

6.1 Kliniska implikationer 

Författarna av den här studien anser att det är värdefullt som sjuksköterska att 

ha kunskap om problematik för narkotikamissbruk, för att kunna uppnå en så 

god vård och omsorg med lika villkor oavsett om patienten har ett narkotika 

missbruk eller inte. Negativa personliga åsikter och attityder bör arbetas med, 

för att förhindra att förutfattade meningar och fördomar framkommer i 

omvårdanden till patienterna. Förslag på ytterligare forskning kan ges av 

författarna till den här studien, där forskningen bör fokusera på om och hur 

patienten upplever sjuksköterskors fördomar i kroppsspråket och bemötandet. 

Ytterligare forskning kan även fokusera på hur sjuksköterskan kan arbeta med 

sina fördomar och vad som är det essentiella i ett gott bemötande mot patienter 

med narkotikamissbruk.  
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Tack 

Tack till de fem sjuksköterskor som ställde upp i intervjuerna till studien och 

till våra kurskamrater i vår handledningsgrupp som gett oss bra tips och kritik.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide: 
 

 Ta information om ålder, kön, längd på yrkesverksamhet (på 

avdelningen).  

 

 

 

Övergripande fråga:  

Kan du berätta om ett vårdtillfälle där patienten var narkotikamissbrukare av 

narkotiska preparat?  

 

Frågor: 

 

 Är det annorlunda att vårda en patient som har narkotikamissbruk till 

skillnad från andra patienter? 

 Har du några exempel på svårigheter kring patienterna? 

(exempel smärtmedicinering, sömnmedicinering, medicinering för 

undersökning/operation.) 

 Hur tänker du kring bemötande gentemot patienter med 

narkotikamissbruk?  

 Vilka egenskaper tror du att det är bra att ha som sjuksköterska vid vård 

av patienter med narkotikamissbruk? 

 

Följdfrågor: 

 

 Kan du utveckla det lite mer? 

 På vilket sätt? 

 Vad kände du? 

 Vad menar du? 

 Hur tänkte du? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 

Skriftlig information om studie som undersöker sjuksköterskans upplevelser av 

att vårda patienter med narkotikamissbruk.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i en intervjustudie som genomförs på 

Örebro universitet. Sjuksköterskor som arbetar på X under vinter/vår 2015 

kommer att tillfrågas om deltagande.  

Studien är ett examensarbete i sjuksköterskeutbildningen. Studiens syfte är att 

undersöka sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med 

narkotikamissbruk. Studien avser att ge kunskap som sjuksköterskor kan 

använda för planering av omvårdnad av patienterna.   

Deltagande i studien innebär att medverka i en intervju, vilket tar ungefär 1 

timma. I intervjun kommer vi att be dig berätta om ett patientfall där missbruk 

funnits och vi kommer sedan att ställa följdfrågor kring fallet. Intervjun 

kommer att spelas in med bandspelare och sedan transkriberas av författarna, 

om du tillåter det.  

Uppgifter som lämnas kommer att behandlas konfidentiellt och på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. All information kommer att 

avidentifieras och kodas. Resultatet av studien kommer att redovisas i en C-

uppsats. Redovisningen kommer att göras på sådant sätt att insamlad data inte 

kan spåras till enskild uppgiftslämnare eller avdelning. Uppsatsen kommer 

efter examinationen att läggas in i databasen DIVA på Örebro universitet.  

Deltagandet i studien är frivilligt och du har rätt att avböja deltagande utan 

särskild förklaring. Önskar du mer information kontakta huvudansvarig för 

studien Margareta Gustafsson (se tel. nedan).  

Örebro den 22 januari 2015 

Studerande: 

Mathilda Jerner  XXXXX 

Hanna Nyberg  XXXXX 

Handledare: 

Margareta Gustafsson 

Tel: XXXXX 

E-post: XXXXX 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3  

Samtyckesformulär 

 

Jag har fått muntlig och skriftlig information angående studien på X, USÖ som 

avser att undersöka sjuksköterskans upplevelse i vård av patienter med 

missbruk och samtycker härmed till deltagande.  

 

 

 

Ort/datum: 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Underskrift: 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 4 

 

Till verksamhetschef 

X 

 

Vi söker härmed tillstånd att genomföra en studie vid X, Universitetssjukhuset 

Örebro.  

 

Vi studerar på sjuksköterskeprogrammet vid Örebro Universitet och ska under 

vinter/vår 2015 skriva vårt examensarbete. Vi planerar att genomföra en 

empirisk studie på X för att undersöka sjuksköterskors upplevelser i vård av 

patienter med missbruk. De vill som delta får medverka i en intervju som 

spelas in och sedan transkriberas av författarna. 

 

Studien är planerad att starta under vintern 2015. Vi planerar att genomföra X 

intervju. För att inkluderas i studien ska personen först erhålligt information 

om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och konfidentiellt samt ha skrivit 

under ett samtyckesformulär. De svar vi erhåller i intervjun kommer att utgöra 

grunden för vår uppsats.  

 

Studerande: 

Mathilda Jerner 

Hanna Nyberg 

 

Handledare: 

Margareta Gustafsson 

Tel: XXXXX 

E-post: XXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jag godkänner att intervju av sjuksköterskor för att inhämta data till 

studien får genomföras på arbetsplatsen.  

 

 

Ort och datum: ……………………………………………………….. 

 

 

Namnteckning: 

……………………………………………………………………………….. 

 


