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Abstrakt 

I dagens samhälle bemöts patienter med psykisk ohälsa och beroende-

problematik inom psykiatrisk vård inte alltid med respekt. Syftet med studien 

var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta personer med psykisk 

ohälsa och beroendeproblematik inom psykaitrisk vård. Tio sjuksköterskor inom 

sluten- och öppen psykaitrisk vård deltog. Data samlades in genom narrativa 

intervjuer. Materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Sjuksköterskorna beskrev hinder och möjligheter i bemötandet av personer med 

psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Hinder för ett gott bemötande var 

krävande patienter, osäkerhet och brister i verksamheten. Möjligheter för ett 

gott bemötande var relationsarbete och trygghet. Sjuksköterskorna upplevde att 

det var en svår patientgrupp att möta samtidigt som mycket kunskap saknades 

angående beroendeproblematik. Sjuksköterskorna kunde känna sig psykiskt 

påverkade av arbetet och en stor osäkerhet fanns gällande bedömningar och 

omvårdnad. Trots svårigheterna att möta patienter med beroendeproblematik 

beskrevs arbetet som intressant, utmanande och ett privilegium. Trygghet 

beskrevs öka med erfarenhet och med bra samarbete och stöd från kollegorna. 

Om inte sjuksköterskors kunskap angående beroendeproblematik tillgodoses och 

ökas finns en risk för allvarliga brister inom den psykiatriska vården. 

 

Nyckelord: Beroendeproblematik, erfarenheter, intervjuer, psykisk ohälsa, 

psykiatrisk omvårdnad, samsjuklighet.  

 



 

 

 

Nurses' perceptions of meeting people with mental illness and addiction 

problems within mental health care 

 

 

Abstract 

In today's society patients with mental illness and addiction problems within 

psychiatric health care are at risk of not being met with respect. The aim of the 

study was to describe nurses' perceptions of meeting people with mental illness 

and addiction problems within mental health care. Ten nurses within inpatient- 

and outpatient care attended. Data was collected through narrative interviews. 

The interviews were analyzed by qualitative content analysis. The nurses 

described obstacles and opportunities in meeting people with mental illness and 

dependency problems. Obstacles to good treatment were demanding patients, 

uncertainties and weaknesses in the occupation. Opportunities to a good 

treatment were relationship work and security. The nurses felt that it was a 

difficult group of patients to meet and at the same time a lot of knowledge about 

dependency was missing. The nurses felt psychologically affected by the work 

and a great deal of uncertainty existed regarding assessments and care. Despite 

the difficulties meeting patients with addiction problems was described as 

interesting, challenging and a privilege. Security described increase with 

experience and with good cooperation and support from colleagues. Unless 

nurses' need for knowledge regarding addiction problems is met a serious risk of 

shortages in psychiatric care for this group of people might appear.  

 

Keywords: Co-morbidity, addiction problems, interviews, mental illness, 

perceptions, psychiatric nursing. 
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INTRODUKTION 

I patienters återhämtningsprocess har upplevelsen av bemötandet från sjukvårdspersonal en 

stor påverkan. I en studie av Skea, McLennan, Entwistle och N’Dow (2013) beskriver 

patienter hur de upplever bemötandet. För att skapa ett positivt bemötande framkom det att 

patienter vill bli sedda som människor och inte som sin sjukdom. Detta hjälper även 

patienterna att känna att de är värda den vård de erhåller. Små gester, såsom att komma ihåg 

patientens namn samt att förutse och närvara vid vården, skapade tillfredsställelse hos 

patienterna. Information till patienten och anhöriga var något som värderades högt, även sättet 

informationen framfördes på skapade en känsla av att bli väl bemött. I ett gott bemötande 

ingick att vårdpersonal kunde vara ärliga angående prognos utan att eliminera hoppet och att 

som vårdpersonal kunna medge när något blivit fel och be om ursäkt (Skea, McLennan, 

Entwistle  &  N’Dow, 2013). I en studie av Winsor, Smith,  Vanstone,  Giacomini, Brundisini 

och DeJean (2013) beskrivs kommunikationen som en del av gott bemötande. I vissa fall 

upplevde patienter att de blev tilldelade en siffra och sedda som en sjukdom istället för en 

individ. När patienter kände att de kunde lita på personalen var det lättare att beskriva hur de 

mådde och känna sig hörda och i och med detta kunde patienterna även inta en aktivare roll i 

sin vård. Sjuksköterskor och patienter upplevde att relationen utvecklades med hjälp av 

upprätthållen och fokuserad tid tillsammans samt att få möta samma sjuksköterska under 

vårdtiden (2013). Enligt Jormfeldt och Svedberg (2010, s. 76) bygger samspelet mellan 

patient och personal på tillit, god personkemi, ömsesidighet och sjuksköterskans förmåga att 

vara naturlig och bjuda på sig själv. Den psykitriska omvårdnaden innefattar att värna om 

patientens rättigheter och möjligheter. Patientens hälsa utvecklas genom att personal 

respekterar patientens värdighet och stödjer patientens egna resurser. För att omvårdnaden ska 

ha en hälsofrämjande processer krävs ett samspel mellan patient och personal där information 

och utbildning förmedlas jämnlikt och ömsesidigt mellan dem (2010, s.76).   

 

Missbruk av substanser, alkoholmissbruk inkluderat, är ett ohälsotillstånd som leder till mer 

dödsfall, sjukdomar och handikapp än något annat tillstånd som är möjligt att förebygga 

(Vadlamudi, Adams, Hogan, Wu & Wahid, 2008). Det läggs mycket resurser och pengar på att 

behandla psykisk ohälsa och missbruksproblematik (Ward, 2011). Det finns ett stort 

användande av droger bland patienter inom psykiatrisk vård. Andelen som missbrukar är 

högre bland personer med psykisk ohälsa än bland den generella befolkningen (Rassool, 

Villar-Luis & Braga, 2007). Bland annat har det framkommit i en studie från England att 4% 

http://proxy.ub.umu.se:2061/pubmed/?term=Winsor%20S%5Bauth%5D
http://proxy.ub.umu.se:2061/pubmed/?term=Smith%20A%5Bauth%5D
http://proxy.ub.umu.se:2061/pubmed/?term=Vanstone%20M%5Bauth%5D
http://proxy.ub.umu.se:2061/pubmed/?term=Giacomini%20M%5Bauth%5D
http://proxy.ub.umu.se:2061/pubmed/?term=Brundisini%20F%5Bauth%5D
http://proxy.ub.umu.se:2061/pubmed/?term=DeJean%20D%5Bauth%5D
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av patienter inom psykiatrisk vård samtidigt har ett drog och/eller alkoholproblem (2007). En 

annan studie av intagna patienter med en psykossjukdom visade att hälften av dessa även hade 

missbruksproblematik (Howard & Holmshaw, 2010). Risken för droganvändande ökar vid 

psykossjukdom och anledningarna till att personer med psykossjukdom använder droger kan, 

förutom rusets effekter, vara för att minska depressiva känslor, psykotiska symtom eller 

biverkningar av mediciner (Charles & Weaver, 2010). Bland personer som har bipolär 

sjukdom finns den största förekomsten av missbruk. Denna samsjuklighet försvårar diagnosen 

och leder till ökad risk för bland annat slutenvård, suicid och försämrad följsamhet till sin 

ordinerade medicinering. Det finns flera teorier kring varför missbruket är så stort bland 

personer med bipolär sjukdom, dessa handlar om till exempel patientens försök till 

självmedicinering eller att det ses som ett symtom på sjukdomen. Socialt kan bipolär sjukdom 

och samtidigt missbruk leda till stigmatiserande attityder hos vårdpersonal (Ward, 2011). 

 

Trots det stora missbruket av droger och alkohol som sjuksköterskor möter i sitt arbete är 

sjuksköterskors utbildning om droger och alkohol känd för att vara otillräcklig i andra länder 

(Pinikahana, Happell & Carta, 2002) och det finns många kunskapsluckor kring de problemen 

som sjuksköterskor kan möta i sitt arbete med denna grupp av patienter. På grund av denna 

brist på kunskap kring de problem sjuksköterskor möter, så är det svårt att veta hur 

sjuksköterskorna ska stödjas (Ford, 2011). Studier har visat att läkare och sjuksköterskor som 

arbetar inom akutsjukvård och möter alkoholpåverkade patienter kan känna en hopplöshet och 

ilska mot att hantera påverkade patienter, och sådana attityder kan i sin tur leda till att vården 

som patienten får påverkas negativt. Vårdare som har blivit tillfrågade kring hur 

alkoholpåverkade bemöts i vården säger att de tycker att de bör bemötas med respekt, men att 

detta i praktiken inte alltid sker (Warren, Sena, Choo & Machan, 2012). 

 

Det finns studier kring attityder och erfarenheter hos vårdpersonal angående patienter som 

använder droger och/eller alkohol, både inom akutsjukvård (Warren et al., 2012) och annan 

ospecifik vård (Ford, 2011; Vadlamudi et al., 2008). Det finns även forskning kring attityder 

till missbruk bland personal inom psykiatrisk vård och deras uppfattningar och erfarenheter av 

att vårda patienter med drogproblem (Howard & Holmshaw, 2010) undersökt med 

kvantitativa undersökningsmetoder (Pinikahana et al., 2002). Jag vill därför i denna studie 

undersöka sjuksköterskors erfarenheter av möten med patienter med beroendeproblematik 

inom den psykiatriska vården med hjälp av kvalitativ metod, för att skapa en djupare 

förståelse för hinder och möjligheter i arbetet.  
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SYFTE 

Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta personer med 

psykisk ohälsa och beroendeproblematik inom psykiatrisk vård. 

METOD 

Kontext 

Studien genomfördes på avdelningar som vårdade personer med psykisk ohälsa och 

beroendeproblematik.  Sjuksköterskorna som deltog arbetade vid en akutpsykiatrisk 

avdelning, en rättspsykiatrisk enhet samt inom psykiatrisk öppenvård. Inom akutpsykiatrin 

fanns 30 vårdplatser och där arbetade 10 sjuksköterskor. Inom rättpsykiatrin fanns 50 

vårdplatser och där arbetade 18 sjuksköterskor och slutligen inom öppenvården arbetade cirka 

10 sjuksköterskor och ansvarade för ett varierande antal patienter. 

 

Deltagare  

Deltagarna valdes ut genom bekvämlighetsurval. Inklusionskriteriet var sjuksköterskor som 

arbetade med personer med psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Sjuksköterskor som 

arbetade på avdelningar som var specialiserade inom beroendevård exkluderades. Totalt 

intervjuades tio sjuksköterskor. Det var fyra personer från rättpsykiatrisk vård, fyra från akut 

psykiatrisk vård samt två från öppenvården. Sjuksköterskorna var åtta kvinnor och två män 

mellan 26-63 år gamla (median=48 år). Deltagarna hade arbetat inom psykiatrin mellan 2-25 

år (median=7.5 år). Sex av tio sjuksköterskor hade specialistsjuksköterskeutbildning i 

psykiatrisk omvårdnad.  

 

Datainsamling 

För att kunna belysa sjuksköterskors erfarenhet av att bemöta personer med psykisk ohälsa 

och beroendeproblematik genomfördes narrativa intervjuer med deltagarna för att fånga 

sjuksköterskans erfarenheter. Intervjuerna inleddes med en bred fråga. Frågeområden i 

intervjuerna var sjuksköterskors syn på samsjuklighet, beroendeproblematik och förbättringar 

som kan göras. För att ta fram den intervjuades erfarenheter ställdes öppna frågor där de 

intervjuade kunde fundera och formulera ett svar med egna ord. Intervjun inleddes med att 

förklara syftet med studien, därefter började intervjun med en öppen fråga: ”Skulle du kunna 

berätta om en situation där du träffat en patient med samsjuklighet?” ”Fanns det något med 

situationen som fick dig att reagera, både positivt och negativt?” För att intervjun inte skulle 
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bli stillastående ställdes följdfrågor efter huvudfrågorna till exempel: ”Vad 

kände/tänkte/gjorde du i den situationen?” ”Vad i mötet tror du blev bra?” ”Varför tror du att 

det blev så?” ”Hur tror du patienten upplevde mötet/situationen?”. I slutet av intervjun 

ställdes frågan om de intervjuade ”upplevde att bemötandet inom beroendeproblematiken 

behövde förändras” och om den intervjuade hade några övriga fria tankar. Alla intervjuer 

skedde inom en tidsram av två månader. Deltagarna intervjuades en gång och på var och ens 

egen arbetsplats. Intervjuerna varade mellan 25-30 minuter och spelades in på band. 

 

Analys 

Intervjutexterna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Metoden används för 

att undersöka stora mängder information för att identifiera mönster (Vaismoradi, Turunen & 

Bondas, 2013). Författarna överblickar först materialet för att få en helhetsbild. Vid 

innehållsanalys delas materialet in i meningsenheter som är relaterade till varandra genom 

innehåll och sammanhang. Meningsenheterna utgör basen för kondensering och abstraktion. 

Genom kondensering minskar författaren texten men behåller kärnan och kvaliteten.  Efter 

kondensering sker en abstraktion vilket innebär att textenheterna formuleras på en högre 

logisk nivå. Av kondenseringen och abstraktionen uppstår koder. Koderna slås ihop för att 

skapa kategorier. Kategorier är grupper som delar gemensam information (Graneheim & 

Lundman, 2004).  

 

Intervjuerna spelades in och transkriberades av författaren. Författaren lyssnade sedan igenom 

materialet och jämnförde transkriberingen med texten för eventuella kompletteringar och 

missar. Intervjuerna lästes igenom upprepade gånger för att författaren skulle få en överblick 

och en övergripande förståelse för innehållet. Första steget var att dela in intervjumaterialet i 

meningsenheter som var relevanta för syftet. Meningsenheterna kondenserades och kodades. 

Slutligen grupperades koderna i subkategorier och kategorier som återspeglade budskapet 

relaterat till syftet för studien. Fem underkategorier bildades uppbyggda av 15 subkategorier. 

Kategorierna bildade sedan två huvudkategorier, hinder och möjligheter.  

 

Etiska överväganden 

Cheferna kontaktades på de olika arbetsplatserna för ett godkännande och en påskrift för att få 

genomföra intervjuer med de sjuksköterskor som arbetade där (bilaga 1). Ett informationsbrev 

(bilaga 2) och ett informerat samtycke (bilaga 3) skickades ut till deltagarna. En intervjuguide 
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(bilaga 4) skickades även ut till cheferna och deltagarna. Deltagarna och författaren skrev 

båda på ett papper om att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta när de ville. 

Informationen avidentifierades och kodades, så att det inte gick att koppla till en specifik 

person, varken den intervjuade eller patienter som nämnts i intervjun.  

RESULTAT 

Analysen av studiens intervjuer resulterade i två huvudkategorier, fem kategorier med femton 

underkategorier. De två huvudkategorierna benämndes; Hinder och Möjligheter. Kategorier 

och underkategorier som stödjer detta redovisas i tabellen nedan. 

 

Tabell 1. Översikt av huvudkategorier, kategorier och underkategorier som framkom i 

analysen. 

Underkategorier 

 

Kategorier Huvudkategorier 

Samsjuklighet  

Krävande patientgrupp 

 

 

 

 

Hinder 

Utmanande beteende 

Svårighet i att bedöma 

vårdbehov 

 

 

Osäkerhet Brist på kunskap 

Brist på information 

Fördomar 

Tidsbrist   

Brister i verksamheten Bristande planering 

Engagemang  

 

Relationsarbete  

 

 

 

Möjligheter 

Lärorikt och stimulerande 

arbete 

Patientcentrerad vård 

Pedagogiskt arbete 

Trygg i sin yrkesroll  

Trygghet  Stöd av arbetskamrater 

Tydlig målsättning 
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Hinder 

Sjuksköterskorna beskrev flera hinder i mötet med patienter med beroendeproblematik. Det 

var en krävande patientgrupp som samtidigt hade andra psykiska sjukdomar och utmanande 

beteenden. Sjuksköterskorna kände en osäkerhet eftersom de tyckte att de hade brist på 

kunskap och information samt att mötet med aggressiva och hotfulla patienter väckte frågor 

om de kunde vara farliga. Sjuksköterskorna upplevde också brister i verksamheten såsom 

tidsbrist och bristande planering. Underkategorier som understödjer kategorin är: Krävande 

patientgrupp, Osäkerhet och Brister i verksamheten.   

 

Krävande patientgrupp 

Sjuksköterskornas erfarenheter var att personer med beroendeproblematik även hade en 

utbredd samsjuklighet dvs. att många patienter som vårdades för beroendeproblematik också 

hade annan psykisk ohälsa.  

 

Samsjuklighet  

De flesta patienter hade en samsjuklighet, det vill säga, de hade en beroendeproblematik i 

kombination med annan psykisk ohälsa, såsom depression, bipolaritet, psykoser och många 

patienter var svårt sjuka. En sjuksköterska berättade: ”allt från självskadepersoner, jätte 

deprimerade tanter, dementa, knallpsykotiska, uppvarvade och så missbruk. Det är lite för 

mycket blandning för att det ska bli hanterligt”.   De berättade att de snabbare kunde se 

tillfrisknandet hos patienter med psykisk ohälsa kontra patienter med beroendeproblematik. 

Trots detta fanns erfarenheten att patienter med beroendeproblematik behandlades i ett 

snabbare tempo när det kom till avgiftning, abstinensbehandling, kontakt med socialtjänsten 

och snabba utskrivningar. 

 

Sjuksköterskorna beskrev svårigheter i att särskilja psykisk ohälsa gentemot beroende. En 

sjuksköterska beskrev: ” Missbruket är inte som en självklarhet, men dom som har psykisk 

ohälsa man vet inte vad som är hönan och ägget, men dom som har en missbruksproblematik 

har ofta en psykisk ohälsa av något slag”. Om sjuksköterskorna fokuserade på 

beroendeproblematiken minskade lyhördheten för andra behov hos patienten. I sitt bemötande 

kunde de vara rakare och hårdare mot dessa patienter och ha ett mer oprofessionellt 

bemötande där de lät sina egna åsikter och tankar styra bemötandet. Patienter med 

beroendeproblematik var speciella och svåra att möta då de hade många olika behov. Många 
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patienter förnekade sitt missbruk och var inte redo att sluta. Återkommande patienter med 

beroendeproblematik beskrevs komma in för, ”att vila upp sig”. De tog mycket kraft och 

arbete gällande planering men även svårigheter med avgiftningar fanns. Inom beroendevården 

vidtog ofta en snabb vård och utskrivning för dessa patienter medan patienter inom 

rättspsykiatrin möttes av större resurser under längre tid.  

Patienter med psykisk ohälsa var lättare att möta då de hade ett större tålamod och en annan 

förståelse för patientgruppen. De patienterna var inte lika otåliga som patienter med 

beroendeproblematik. Patienter med beroendeproblematik tog oftast återfall vid försämrat 

mående medan patienter med psykisk ohälsa var lättare att stötta med medicinering då 

måendet försämrades. En sjuksköterska förklarade ”Patienterna kan ha haft en brokig 

bakgrund som har format en till den man är idag, oavsett återfall så är idag, idag”. 

Patienterna med psykisk ohälsa saknade ofta ett stöd utanför psykiatrin så de få gånger det 

fanns blev sjuksköterskorna glada. Patienter med beroendeproblematik kunde ha levt ett 

sådant liv som gjort att de bränt många broar till anhöriga och det i sin tur var inte lätt att 

bygga upp igen.  

 

Utmanande beteende  

Sjuksköterskorna beskrev patienter med beroendeproblematik som krävande och med ett 

utmanande beteende då de var högljudda och hade en kaxig attityd. De hade svårt att hantera 

sitt tålamod och ett stort engagemang krävdes av sjuksköterskor då patienterna inte var 

samarbetsvilliga.  

 

Sjuksköterskorna beskrev att patienter med beroendeproblematik var utmanande då de 

ständigt krävde uppmärksamhet och upplevdes tjatiga då de ville få sin vilja igenom trots ett 

nej. En sjuksköterska beskrev: ” Första gången jag träffade den här personen så jag ska inte 

säga att hon hoppade på mig, det är mycket sagt, men i andlig mening med krav på mediciner, 

med krav på diverse åtgärder. Högljudd, krävande och otrevligt, otroligt otrevligt”. Små 

situationer blev stora och sjuksköterskorna upplevde att patienterna uttryckte sin irritation och 

sitt missnöje genom en högljudd och kaxig attityd. Detta bidrog till att sjuksköterskor kände 

sig trötta och invaderade. De blev också frustrerade och korta i tonen då flera patienter 

efterfrågade något samtidigt. Patienter som hade en aggressiv framtoning och ett hotfullt 

beteende skrämde sjuksköterskorna. Enligt sjuksköterskorna uppträdde de helt utan hänsyn, 

gapade och skrek och uttryckte sitt missnöje. Det var jobbigt att möta patienter som de inte 
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visste var de hade eller som var aggressiva och då hade de svårt att förstå hur en 

omvårdnadsrelation skulle kunna skapas. En sjuksköterska sa: ” möter man en patient som 

man ser har svår abstinens dom kan ju faktiskt utveckla psykoser och dom kan uppträda 

förvirrat och ja psykotiskt, det är ju klart det är ju kanske inte så kul att möta en patient som 

man vet inte riktigt, som man inte riktigt vet vart man har och dom kan uppträda hotfullt 

också, det måste man ha med sig när man möter dom”. Tveksamhet uppstod då de kände att 

det var något som inte stämde och ansåg att det var dumt att gå in själv till en patient som var 

påverkad. Personal blev rädda för aggressiva patienter och reflektion efter hotfulla situationer 

var nödvändigt.  

 

Ofta hade patienterna svårt att vänta och hantera sitt tålamod. En sjuksköterska beskrev 

patienter som; ”nu ska det vara, helst nyss”. Triggande mellan patienterna och blandningen 

av patienter på vårdavdelningar upplevdes som ohanterlig. Svåra patienter beskrevs vara de 

som åkte in och ut samt de som upplevdes som institutionaliserade. Patienter med 

beroendeproblematik beskrevs ha lite hopp. Sjuksköterskorna upplevde att det inte hände 

något med dessa patienter och att det inte var någon idé att försöka hjälpa dem. En 

sjuksköterska beskrev: ”För ett första besök är ingenting värt om man inte vill göra ett 

andra” och valde patienten drogen igen hade sjukvården förlorat. När det kom till 

beroendeproblematiken hade sjuksköterskor en känsla av att patienter ”alltid är steget före 

och vi är alltid steget efter”. 

 

Sjuksköterskorna upplevde det svårt att nå patienterna då de inte ville släppa in eller lita på 

dem, vilket påverkade självkänslan hos dem om de misslyckades. En sjuksköterska sa: ”Det 

som är svårt är väl när patienten inte vill släppa in en, inte vill lita på en, alltså den tiden det 

tar innan man ser att dom har förtroende för en”. Påverkade patienter var extra svåra att nå. 

Mycket engagemang krävdes i mötet med patienter och det var inte alltid som patienter ville 

samtala. Olika syn angående hur vården skulle vara, mellan sjuksköterskorna och patienterna, 

gjorde det svårt. Då uppfattningarna inte delades blev situationen tyngre för patienterna och 

de hade problem med att hantera de känslor som uppstod. Sjuksköterskona beskrev att 

patienter med beroendeproblematik kunde ha en vana att missbruka då dessa känslor uppstod, 

en sjuksköterska beskrev: ”falla tillbaka i mycket tabletter och det är det han gör och det 

hjälper han väldigt lite”. Patienter med beroendeproblematik hade negativa erfarenheter och 

var därför inte villiga till samarbete. De ville ofta bestämma själv över sin behandling och 

medicinering och var negativt inställd till erbjuden vård. Var patienter inte samarbetsvilliga 
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upplevde sjuksköterskor att tvång var nödvändigt.  Tvångsvården skapade dock även en 

känsla av otillräcklighet hos sjuksköterskor. Vid tvångsmedicinering kunde relationen få sig 

en törn. En sjuksköterska berättade: ”Man känner sig otillräcklig och jag menar, vi säger så 

här om man gör en tvångsmedicinering, så är ju det ett jätte stort trauma för oss som måste 

utföra det också. Adrenalinpåslaget blir otroligt för att man upplever ju det som, det är ju 

kränkande mot patienten, men man vet att man gör det för patientens bästa”.  

 

Osäkerhet 

Sjuksköterskorna beskrev en osäkerhetskänsla gällande bedömningar, oberäkneliga patienter 

och vad patienter missbrukat. Avsaknaden av kunskap gällande beroendeproblematik och 

oklara riktlinjer framkom. Arbetsmiljön beskrevs som stressig och osäkerhetskänslor uppstod 

då sjuksköterskor tvivlade på sina bedömningar. Relaterat till den stigmatisering som fanns 

kring patienter med beroendeproblematik resulterade i ett sämre bemötande än andra 

patienter. Patienter bemöttes inte med allvar eller den respekt de förtjänade. 

 

Svårighet i att bedöma vårdbehov 

Sjuksköterskor beskrev en osäkerhetskänsla då patienter ofta inte visste vad de hade 

missbrukat och bedömningar blev svårare när det gällde påverkade personer än icke 

påverkade. De upplevde osäkerhet och svårigheter med hur de skulle förmedla något till 

påverkade patienter och hur de tog informationen som sjuksköterskor gav dem.  

Sjuksköterskorna upplevde det skrämmande och osäkert med alla nya droger. Trots att de 

upplevde det som lättare att möta patienter med psykisk ohälsa beskrev de att det var svårt att 

samtala med patienter då de var i en psykos. Det beskrev att patienter var desorienterade i tid 

och rum och hörde röster och hade därför svårt att höra vad sjuksköterskor sa. Mer lirkande 

och en ökad initiativförmåga krävdes för att skapa en relation med dem gentemot patienter 

med beroendeproblematik. En sjuksköterska berättade: ”när det gäller dom här 

drogpsykoserna då är man ju förbi pratets värld och det kan ju jag tycka är väldigt 

obehagligt”.  

 

Brist på kunskap  

Sjuksköterskorna beskrev att de inte var pålästa angående beroendeproblematiken. En 

sjuksköterska sa: ”att man fastnar lite grann och så tänker jag i neuroleptika där kan man 

ganska brett men missbruket som kommer nästan som ett brev på posten är liksom, där är jag 
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inte lika påläst”. Sjuksköterskorna upplevde en osäkerhet huruvida läkarna hade kunskap 

angående beroendeproblematik då det var en patientgrupp som krävde mycket kunskap. 

Brister i vården uppstod då personal inte hade nog med kunskap. Oklara situationer utan 

någon förklaring fick sjuksköterskor att ifrågasätta sig själv. En sjuksköterska sa: ”men just 

det där att har man bedömt patienten rätt?”. Blev sjuksköterskor kallade idiot av patienter 

stod de där utan att förstå någonting och tänkte ”Oj vad har vi missat här?”. Spekulationer 

och händelser fick sjuksköterskor att tänka efter och fundera på vad som satt igång kriget. De 

backade tillbaka själv och tänkte ”nej men det här blev inte rätt, jag gjorde inte rätt”. 

Kommunikationen med patienter ledde till att sjuksköterskor lärde av sina misstag och tänkte 

på förbättringar. Vid utbrott från patienten upplevde sjuksköterskor en osäkerhet gällande hur 

utbrottet skulle hanteras, de låg därför lågt och försökte dämpa situationen genom att inte gå 

in i diskussioner. Det var viktigt att inte alltid ifrågasätta sin bedömning utan stå fast vid och 

tänka ”Nu väljer jag att göra så här, den som arbetade igår ja men då får vi ta den 

diskussionen, men jag väljer att göra såhär”. 

 

Brist på information  

Bristen på information var stor och sjuksköterskorna upplevde att kunskap saknades från 

grundutbildningen angående förhållningssätt, utbildning om droger och abstinens. De kände 

att de inte var uppdaterade och frågetecken uppstod vid oklara situationer. Sjuksköterskor 

beskrev det som en röra och visste inte vart de skulle börja och vilken hjälp som behövdes. 

Detta påverkade bemötandet av patienter. En sjuksköterska beskrev: ”i övrigt är det inte 

självklart att vi ska ta in och avgifta hött och mött”. Det var inga självklarheter om vilka som 

skulle vårdas på avdelningen och tveksamheter gällande vad som var akutpsykiatrins uppdrag 

uppstod. Avgränsningar och osäkerheten om läkare fanns på plats var något som 

sjuksköterskor beskrev som avsaknad av information. Osäkerheten skapade en stressfaktor.  

 

Fördomar  

Psykiatrin präglades av fördomar gällande beroendeproblematik. ”Komma och vara inom 

psykiatrin bara för att få bort lite av dom tankar som finns för det är ju faktiskt ett riktigt 

riktigt roligt arbete” var ett förslag som en sjuksköterska nämnde. Sjuksköterskorna beskrev 

en trötthet kring patienter med beroendeproblematik och mentaliteten ”dem får skylla sig 

själv” existerade och ingen ville ha med dem att göra. Hopplösheten spred sig hos 

arbetskamrater och sjuksköterskorna ansåg det viktigt att tala om tröttheten som fanns. 
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Sjuksköterskorna ansåg att psykiatrin skulle försöka med allting när det gällde patienten och 

beskrev: ” Jag brukar tänka så… du vet aldrig när det händer… För det är så mycket folk 

som har varit hopplösa och som kommer i alla möjliga trasiga situationer. Så när du tittar på 

dem och så här och riktigt utifrån så är det bara en stor röra, du fattar inte vart ska du börja 

någonstans här då? Det blir som kaos bara. Men det är jätte många av dom där som går 

vidare. Från sånt där som ser ut som kaos som faktiskt går vidare. Till att göra någon stor 

livsstilsförändring och ja, för du vet aldrig när det vänder”. Irritation hos personal uppstod då 

patienter var påverkade och patienterna bemöttes då med ”snorkighet” och motande. En 

sjuksköterska sa: ”Det var inte riktigt det jag tänkt på att jag skulle behöva behandla här på 

psykiatrin och det finns en viss jargong, eller kanske det finns ett synsätt här på psykiatrin att 

det här är missbruk det ska missbruks- och beroendeenheten ta hand om, vi ska fokusera på 

psykiska måendet”. Var sjuksköterskorna medvetna om att patienter var manipulativa ”satte 

de upp en vägg” och sökte inte någon relation. Upplevelsen var att det inte fanns mycket 

positivt kring patienter som straffade ut sig själva och sjuksköterskor beskrev att de arbetade 

för att läkarna skulle skriva ut patienten. 

 

Brister i verksamheten 

Sjuksköterskorna beskrev att tidsbristen skapade ett sämre bemötande gentemot patienter. 

Många patienter med beroendeproblematik hade en bristande planering och kommunikationen 

mellan insatserna var bristfällig.  

 

Tidsbrist  

I pressade situationer beskrev sjuksköterskorna en känsla av att hela tiden ligga efter. För lite 

tid fanns för uppdatering och de hann inte gå igenom avgränsningar och indikationer. 

Sjuksköterskor beskrev ”när det är lugnare hinner jag bättre grunda mig för patienter som 

jag vet triggar mina lite sämre sidor”. När det fanns mer tid blev arbetet lugnare och mer 

pedagogiskt. De strävade efter att inte ha bråttom, inte handla på impuls och insåg att 

patienterna var mycket sjuka. I stressade situationer kunde sjuksköterskorna lätt känna sig 

triggade. De försökte eftersträva lyhördhet och lugna ned sig innan de svarade. En 

sjuksköterska sa: ”om jag låter mig triggas så blir jag ju triggad, om jag inte låter mig 

triggas då blir det på ett annat sätt”. Sjuksköterskorna hann inte sitta med patienter då 

arbetsmiljön var stressig och möten blev pressade. Ett sämre bemötande återfanns då 

tålamodet hos sjuksköterskor var dåligt och när de inte orkade hela vägen.  
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Bristande planering 

Många patienter beskrevs falla mellan stolarna på vägen till öppenvården och sociala 

myndigheter. En av orsakerna till detta ansåg sjuksköterskorna vara bristande planering från 

socialtjänsten och att de såg psykiatrin som förvaring. Upplevelsen var att socialtjänsten hade 

svårt att hantera patienter med beroendeproblematik då det inte visste vart de skulle börja och 

upplevde att samarbetet mellan socialtjänsten och psykiatrin behövde förbättras. Tidsbristen 

påverkade planeringen som blev bristfällig. Splittrade insatser var ett stort problem, enligt 

sjuksköterskor borde det vara samma huvudman. En sjuksköterska sa: ”jag önskar att det 

fanns en plats där dom kunde få stanna upp någonstans i livet utan droger och få växa till sig. 

Att få bygga på sig själv och sin självkänsla sin mognad...jag har ju patienter ganska länge 

här på rättspsykiatrin och på något konstigt sätt vi kanske inte jobbar så intensivt vi jobbar 

sakta, men det är ett ställe i samhället där man stannar upp och mognar lite grann, mognar 

några månader, mognar något år kanske ett par år för vissa. Där inte drogerna får styra utan 

där det är andra saker att bara vara i ett sammanhang”. Inom rättpsykatrin fick patienten 

struktur enligt sjuksköterskorna. 

 

Möjligheter 

Sjuksköterskorna upplevde att patienter med beroendeproblematik var lätta att skapa en 

relation med. Goda omvårdnadsrelationer bildades då sjuksköterskorna hade samtal med 

patienterna. De fann mötet med patienter som lärorikt och stimulerande och ett genuint 

intresse för patienter med beroendeproblematik återfanns hos sjuksköterskorna. 

Underkategorier som understödjer kategorin är: Relationsarbete och Trygghet. 

 

Relationsarbete 

Patienter med beroendeproblematik beskrevs av sjuksköterskorna som oförargliga, kontakt- 

och hjälpsökande och positiva till behandling. De kände att patienter med 

beroendeproblematik var lättare att få kontakt med och föra ett samtal med än patienter med 

psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna försökte se patienter ur ett helhetsperspektiv och göra 

patienten delaktig i omvårdnaden.  

  

Engagemang 

Under samtalen kom de lätt fram till problem hos patienter och de var medvetna om sin 

beroendeproblematik. Samtal lugnade patienterna och positiva situationer uppstod då 
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sjuksköterskor kunde sitta ned i lugn och ro och förklara för patienten. En positiv känsla hos 

sjuksköterskorna uppstod då de såg att samtalet var givande för patienten. Det var svårare för 

dem att hantera situationer om de inte kände patienterna eller visste hur de reagerade. En god 

relation med bättre möjligheter för kontakskapande uppstod då patienter var lång tid på 

avdelningen. Återkommande patienter var lättare att knyta kontakt med och goda möten 

uppstod om patienten kände tillit. En bra omvårdnadsrelation ledde till en god omvårdnad och 

en bra vårdallians bildades efter några samtal enligt sjuksköterskorna. En sjuksköterska 

beskrev: ”jag kanske kan plocka fram den där mammarollen, empatirollen, men nu tar jag 

över för dig här nu ska jag hjälpa dig. Att man gör den där omhändertagande och då får du 

ganska snabbt den där omvårdnadsrelationen som kan ta så otroligt lång tid att bygga upp 

och framför allt tilliten också”. Vid samtal hade sjuksköterskorna en ärlig dialog med 

patienter och försökte hitta en samtalston där de kunde mötas. Då patienten ville tala brett 

smalnade de av genom att avgränsa på en lugn och saklig nivå med tydliga regler och 

förhållningssätt och tog ett av patientens behov i taget. Patienter ville själv bestämma och 

förändra gällande medicinering, sjuksköterskor satte sig då ned och lyssnade istället för att 

avvisa patienten. En sjuksköterska sa: ”Det är ju svårt, man har ju alltid det där att tror jag 

att speciellt inom psykiatrin man vill förklara vara så tydlig som möjligt”. De hade lärt sig att 

det inte var någon idé att diskutera i stundens hetta eller framför andra patienter. Oftast 

försökte de hålla en låg profil gentemot patienter och gick inte efter patienten om de gick iväg 

utan väntade tills patienten kom tillbaka, på det sättet behölls den goda relationen och en vinst 

på lång sikt gjordes. Sjuksköterskornas intention var att arbeta i välmening och även i 

situationer som inte blev som planerat försökte de ge patienterna en ärlig chans.  

 

Lärorikt och stimulerande arbete  

Sjuksköterskor kunde genom att visa respekt och samtala med patienter med 

beroendeproblematik visade att brydde sig. De beskrev arbetet med att möta patienter med 

beroendeproblematik som intressant och som en utmaning. 

 

Patienter erbjöds mycket samtal så att de fick förklara sin historia. Sjuksköterskorna kunde 

behöva använda sig av en stimulifattig miljö för att samtalet skulle ge ett gott resultat. Om de 

var avvaktande vid samtal och lät patienter föra samtalen öppnade patienter sig lättare. 

Sjuksköterskorna valde att inte värdera informationen utan lät patienterna själv ta till sig 

informationen på de sätt de ville. En dialog skapades då sjuksköterskan ställde motfrågor och 
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undvek att stå och berätta för patienten hur det skulle vara. En annan sjuksköterska sa: ”Men 

lyssna känner jag det är ju absolut superviktigt, att bara lyssna för det i sig, ingenting jag 

säger kanske kan hjälpa specifikt så där i stunden men att bara få prata av sig”. 

Sjuksköterskorna beskrev att de hade full förståelse för patienter med beroendeproblematik 

och tyckte synd om dem då många hade haft tragiska liv. De uppgav att de kände medlidande 

och sa: ”Varje gång hon kommer så tänker man, nej lilla vän, vad är det som är fel idag? 

Man blir ledsen för man känner väldig samhörighet och tycker lite synd om henne, att hon 

hamnar där hon hamnar”. Sjuksköterskorna kunde falla i ”tycka synd om” fällan och det 

gällde att stötta patienter utan att falla i ”tycka synd om” rollen. Att hålla kontakten på en 

professionell nivå och inte skapa en kompisrelation var ibland svårt enligt sjuksköterskor. En 

sjuksköterska beskrev: ”man får inte falla i den fällan men inte heller och lite grann jobba 

efter, kall hjärna varmt hjärta, litegrann jag tycker som det är en bra beskrivning att man inte 

faller in i att tycka synd om”.  

 

Sjuksköterskorna upplevde att det var en utmaning och intressant att möta patienter med 

beroendeproblematik. En sjuksköterska berättade: ”eller patienter som har ett missbruk och 

när man liksom får lyssna på deras livshistorier så för mig, jag upplever det som ett 

privilegium att göra det”.  Sjuksköterskor beskrev det som en magigrej då hopplösa patienter 

lyckats ta sig ur beroendet. Speciellt intressant var det att höra om de patienter som hade 

lyckats, en sjuksköterska berättade: ”annars tycker jag att varje dag som en alkoholist eller 

narkoman inte tar, dricker alkohol eller tar droger är en vinst alltså, både för personen och 

samhället i övrigt”. De beskrev att de hade hjärta för patienter med beroendeproblematik och 

det var positivt att se dem som haft kaos och gjort en livsförändring och gått vidare. De 

beskrev att det var en utmaning för patienter med psykisk ohälsa och beroendeproblematik att 

ta sig ur och ordna ett liv utanför missbruket. Det var de små sakerna som kunde göra stor 

förändring enligt sjuksköterskor. 

 

Patientcentrerad vård  

De viktigaste för sjuksköterskorna var att fokusera på vem de hade framför sig och visa på ett 

ärligt sätt att de brydde sig. Oavsett vilken situation patienten befann sig i så försökte de se 

deras situation ur ett helhetsperspektiv. En sjuksköterska sa: ”hur väl man än vill så är det ju 

att göra patienten delaktig och det får man som aldrig glömma. Men det är ju vid sådana 

situationer som man lär sig att man, blir påmind om hur man vill och ska arbeta”.  
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Pedagogiskt arbete  

Sjuksköterskorna arbetade efter att aldrig ge upp utan alltid tänka på att göra bättre. Uppstod 

mindre bra situationer återvände sjuksköterskorna till patienten och bad om ursäkt för att allt 

ansvar inte skulle läggas på patienten. De ansåg att det var viktigt att vara ödmjuk och kritisk 

mot sig själv.  En sjuksköterska beskrev ”annars generellt när det blir dåliga situationer 

vilket ju tyvärr händer oftare än man önskar därför att vi är människor eller åtminstone är 

jag så pass usel att jag inte riktigt är så bra i alla situationer som jag skulle önska. Så går jag 

tillbaka till den berörda, det är en metod på något sätt. Det här tycker inte jag blev bra, jag 

ber om ursäkt för det, eller något liknande. För allt mänskligt går ju att reda ut”.  

 

Trygghet 

Sjuksköterskorna beskrev att erfarenhet skapade en trygghet i yrkesrollen. Stödet och 

samarbetet med kollegor var viktigt för att känna trygghet. De hade tydliga målsättningar för 

hur de ville arbeta och göra patienterna delaktiga i vården.  

 

Trygg i sin yrkesroll  

Sjuksköterskorna upplevde att de var bra på att läsa av situationer och kände snabbt om något 

inte stämde med bekanta patienter.  Sjuksköterskorna bedömde och läste av situationer från 

gång till gång. Om något inte stämde ställdes frågor, därefter följde de sin egen känsla och 

gjorde det som kändes rätt i situationen. Trots att negativa situationer uppstod kunde de känna 

ett välbefinnande om situationer förhindrades. Sjuksköterskorna kände att de hade ett modernt 

sätt att tänka och kunde förklara negativ information på ett bra sätt för patienterna.  

 

Stöd av arbetskamrater 

Sjuksköterskorna ansåg att de kunde arbeta i lugn och ro med en grundtrygghet då vetskapen 

om att kollegor fanns för uppbackning. Kommunikation mellan kollegor var viktig så att alla 

kunde bemöta patienter på samma sätt i oväntade situationer. En sjuksköterska berättade att 

patienter kunde uttrycka ”att ni säger alla olika”.  

 

Tydlig målsättning  

Att ge alla patienter samma bemötande var viktigt för sjuksköterskorna. Som målsättning 

hade de att bygga upp en relation i patientmötet och förklara för patienten för att de skulle 

känna sig delaktiga och känna att det faktiskt var möjligt. Sjuksköterskorna ansåg att det var 
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viktigt att alla fick komma till tals och de kunde möta patienterna. De var viktigt att målen 

mellan sjuksköterskorna och patienterna var samma för att resultatet skulle bli bra. 

Sjuksköterskorna ville att patienterna skulle känna sig välkomna tillbaka efter ett återfall och 

hade som mål att hjälpa patienterna. En sjuksköterska beskrev ”det tycker jag är en, är 

någonting man bör ha med sig i ett bra möte och slutligen, icke dömande. För det spelar 

ingen roll vad dom har gjort och om dom har kört i fyllan eller vad, att det inte min sak att 

döma patienten”. De strävade efter att förmedla hopp och att inte låta för bestämda. 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta personer med 

psykisk ohälsa och beroendeproblematik inom psykaitrisk vård. Resultatet av analysen 

presenteras i tvåhuvudkategorier: hinder och möjligheter. Under hinder kunde sedan tre 

kategorier formuleras, krävande patienter, osäkerhet och brister i verksamheten. Under 

möjligheter bildades två kategorier, relationsarbete och trygghet. Under kategorin krävande 

patienter beskrev sjuksköterskorna att patienter med samsjuklighet hade ett krävande och 

utmanande beteende. De beskrev en patientgrupp som var svårhanterlig och mycket 

engagemang krävdes. I kategorin osäkerhet beskrev sjuksköterskorna en patientgrupp som 

skapade osäkerhet gällande bedömningar, oberäkneliga situationer och kunskap angående 

beroendeproblematik. I brister i verksamheten framkom att det fanns en stigmatisering kring 

patienter med beroendeproblematik. Sjuksköterskorna beskrev tidsbrist och en känsla av att 

hela tiden ligga efter. I kategorin relationsarbete beskrev sjuksköterskorna ett intresse för 

patienter med beroendeproblematik. Patienter beskrevs som oförargliga och kontaktsökande 

och att samtal skapade omvårdnadsrelationer. I den sista kategorin trygghet beskrev 

sjuksköterskorna en trygghet i sin yrkesroll som uppkom genom erfarenhet, stöd av 

arbetskollegor och betydelsen av en tydlig målsättning att arbeta utifrån. 

  

I studien beskrev sjuksköterskorna att personer som vårdades inom den psykiatriska vården 

hade en utbredd samsjuklighet mellan psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Patienterna 

beskrevs vara krävande och svårigheter med bemötande framkom. Resultatet i studien kan 

relateras till tidigare studier av Edward och Munro (2009) som beskriver att patienter med 

psykisk ohälsa har en ökad förekomst av självmedicinering och en ökad risk för 

beroendeproblematik. Patienter med beroendeproblematik beskrivs ha en ökad risk att 
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utveckla psykisk ohälsa med bland annat drogutlösta psykoser under missbruk. Även detta 

framkommer i resultatet där sjuksköterskor beskriver en försämrad psykisk ohälsa i samband 

med beroendeproblematik.  

 

Sjuksköterskor i studien hade erfarenheter av att patienter med beroendeproblematik var 

hotfulla och våldsamma. De ansåg att förklaringen till det var att patienterna var rädda och 

inte bemöttes med den respekt de förtjänade. När patienter var hotfulla kunde sjuksköterskor 

känna en rädsla för sin egen säkerhet men även för patienten. Enligt Camuccio et al. (2012) 

beskrevs patienters våldsamhet som en följd av att känna sig osäkra och ha ett försämrat 

mående. I studien framkom det att sjuksköterskor upplevde en konstant rädsla vid vård av 

aggressiva patienter. Rädslan uppstod vid avsaknad av säkerhet rörande sig själv och patienter 

(2012). I resultatet framkom det att sjuksköterskorna upplevde tvångsåtgärder som ett trauma 

och adrenalinpåslag. I en studie av (Camuccio et al, 2012) beskrev sjuksköterskor att de 

upplevde en rädsla och osäkerhet utifrån etiska aspekter vid tvångsåtgärder. 

  

I studien framkom det att sjuksköterskor upplevde en bristande planering för fortsatt vård 

gällande patienter med psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Många ”föll mellan 

stolarna” och ingen ville ta tag i situationen. Ibland beskrevs även att ingen ville ha att göra 

med patienterna eller ingen riktigt visste vad som skulle göras.  Enligt Edward och Munro 

(2009) kan olika vårdinsatser ha olika vårdfilosofier vilket skapar ett problem då arbetet inte 

strävar mot samma mål. Sjuksköterskor beskriver i resultatet svårigheter med att erbjuda vård 

till patienter med samsjulighet då de upplevde bristande kunskap i att arbeta med och förstå 

samsjuklighet. Enligt Adams (2008) förekom det mycket negativa attityder gentemot patienter 

med samsjuklighet. Förklaringen var att vården runt patienter med beroendeproblematik var 

komplex och stressfylld relaterat till de höga kraven av kunskap. Enligt Kendall (2004) hade 

många patienter med samsjuklighet problem med att känna sig motiverade för vidare 

planering och behandling. För att ändra på detta krävdes att personal engagerade sig och 

byggde upp tilliten hos patienter för att skapa en relation med dem.  

 

I studien beskrev sjuksköterskor det som ett privilegium och beskrev ett genuint intresse att 

möta patienter med beroendeproblematik. De tyckte att det var utmanande och intressant att 

lyssna på patienters förflutna. Enligt Adams (2008) beskrev personal ett stort intresse för att 

arbeta med patienter med beroendeproblematik. Trots att många i personalen upplevde det 

positivt att möta patienter med beroendeproblematik framkom det även att personal hade 
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mindre engagemang gällande dem (2008). I studien framkom att sjuksköterskorna hade svårt 

att möta patienter med beroendeproblematik då de kände att det var svårt att nå dem och 

ibland kunde de känna sig hotade av dem. Det resulterade i svårigheter att förstå hur en 

omvårdnadsrelation skulle kunna skapas.  Patienter i en studie av Gunasekara et al. (2014) 

beskrev att de ville bli omhändertagna och vårdade med medkänsla. De ville att 

sjuksköterskorna skulle visa ett genuint intresse för dem. De önskade att kommunikationen 

skulle vara rak, ärlig och frekvent. Sjuksköterskor i studien beskriver att en viktig målsättning 

i relationsarbetet med patienter var att lyssna och låta patienten känna sig delaktig i vården. 

Enligt Hörberg, Brunt och Axelsson (2004) beskrev patienter med beroendeproblematik att de 

kände en säkerhet i omvårdnadsrelationen om den var baserad på tillit och äkthet. 

Relationerna ansåg de blev gynnsamma då sjuksköterskorna kunde förmedla ett lugn och 

visade respekt. De beskrev att de mådde bra då sjuksköterskorna visade att de brydde sig och 

önskade dem välgång. Detta återfanns i resultatet med sjuksköterskorna som beskrev att 

omvårdnadsrelationer skapades genom att visa respekt för patienten och ett lugn skapades hos 

patienten då sjuksköterskorna hade samtal och lyssnade. De beskrev att det viktigaste var att 

visa att de på ett ärligt sätt brydde sig och ville dem väl.   

 

Sjuksköterskor i studien beskrev att dem upplevde en trygghet då stöd återfanns hos kollegor. 

Stödet kunde vara i hotfulla situationer men även för reflektion. I en studie av Kurtz och 

Jeffcote (2011) uppgav personal att det var extremt viktigt med stöd från kollegor för att 

känna en trygghet. Stödet involverade allt från direkt patientarbete till mer komplexa 

situationer. Om stödet inte fanns kunde personal uppleva att det var svårt att diskutera 

eventuella frågor med rädsla för att förstöra den lilla relation som fanns (2011). Enligt 

Gunasekara et al. (2014) beskrev sjuksköterskor att det var viktigt för vårdens effektivitet med 

teamarbete. Blandade åsikter om vård och gränser hos personalen kunde skapa förvirring och 

frustration hos patienter. Vårdteamet skulle sträva efter att ha en rak kommunikation. 

Överrapporteringar skulle vara omfattande och involvera viktigt information om patienten 

(2014).  I studien beskrev sjuksköterskor att en tydlig målsättning var viktigt för att uppleven 

en trygghet på arbetet. De beskrev att kommunikationen mellan kollegorna var viktigt för att 

kunna ge patienter ett gott bemötande med sanningsenlig information.  

 

I studien beskrev sjuksköterskorna att arbetserfarenhet kom med tiden och skapade en 

grundtrygghet hos dem. De beskrev vidare att de kunde slappna av och fokusera på arbetet då 

de visste att stödet från kollegor fanns. Enligt Jonker et al (2008) framkom att sjuksköterskor 
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med mer erfarenhet kände sig säkrare än sina inte lika erfarna kollegor i hotfulla situationer då 

de visste hur de skulle agera och bemöta patienter. Stödet från kollegorna i sådana situationer 

var stort och de kunde slappna av(Jonker et al., 2008).   

 

Metoddiskussion 

Målet var att nå tio deltagare och detta mål uppnåddes. Antalet valdes för att få en variation av 

sjuksköterskornas erfarenheter. Detta för att se skillnader och likheter mellan den intervjuades 

berättelser och kunna göra en mer ingående tolkning av materialet. 

 

Intervjuerna genomfördes med narrativa intervjuer. Deltagarna fick breda förutbestämda 

frågor och fick utifrån det berätta med egna ord om det aktuella ämnet. De kunde på detta sätt 

själva välja vad de ville framföra och exkludera. Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan 

trovärdigheten av en studie minska då valida data kanske uteslutitis av deltagaren. Citat 

användes för att öka trovärdigheten i kategorierna och studien författaren skapat. 

Transkriberingen skedde oftast direkt efter att materialet var insamlat. Relaterat till att en 

persons uppfattningar är komplexa och sammanflätade var det ibland svårt att veta vilken 

kategori kodningen skulle tillhöra. 

 

Studiens svagheter kan vara att den är utförd på ett litet antal deltagare som dessutom arbetade 

på olika arbetsplatser. Samtidigt som de olika arbetsplatserna kan skapa en styrka i resultatet 

då ett bredare resultat framkommer. Den aktuella studien har i majoritet haft kvinnliga 

deltagare och kan därför inte jämföras i en större grupp eller med fler manliga deltagare. 

Trotts att kvinnorna var överrepresenterade framkom inga större skillnader mellan dem och 

männen. Ytterligare svagheter kan vara författarens tidigare erfarenheter av bemötande 

gentemot patienter med beroendeproblematik inom psykiatrisk vård. Författaren kan då ha 

vinklat frågor för att få svar. Studiens analys och revidering har skrivits med översyn av 

handledare. I processen och behandlingen av studien har inga delmoment presenterats för 

utomstående, endast handledaren och författaren har tagit del av materialet. Enligt Graneheim 

och Lundman (2004) används begreppen gilltighet, pålitlighet och överförbarhet inom 

kvalitativ forskning. Vad gäller, giltighet och pålitlighet för studiens resultat så deltog både 

manliga och kvinnliga sjuksköterskor i olika åldrar med olika lång erfarenhet av arbete inom 

psykiatrisk vård och med olika bakgrund vilket resulterade i variation av erfarenheter (2004). 

På detta sätt kunde trovärdigheten ökas. När det gäller överförbarhet kan resultatet vara 
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överförbart till andra liknande vårdenheter och situationer då en spridning finns gällande 

studiedeltagarnas ålder, kön och arbetsområde vilket minskar risken för stora skillnader 

(2004). 

 

Slutsats 

Det är ett stort ansvar och en stor arbetstyngd både emotionellt, psykiskt och fysiskt att jobba 

inom psykiatrisk vård. Upplevelsen är att det saknas fullgod kunskap gällande bemötande 

gentemot personer med psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Flera sjuksköterskor har 

beskrivit mycket osäkerhet inom detta område vad gäller utbildning, planering och samarbete 

mellan olika instanser. När sjuksköterskorna känner att de inte har fullgod kunskap om 

bemötande, klara riktlinjer samt tydlig målsättning blir vården bristfällig. Upplever 

sjuksköterskorna att de har erfarenhet och intresse av att möta patienter med samsjuklighet 

blir vården betydligt bättre. Kunskapen och utbildningar måste ökas för att sjuksköterskorna 

ska kunna bygga på erfarenheten samt tryggheten i sin yrkesroll. Sjuksköterskornas arbete ska 

kantas av en helhetssyn som bygger på saklighet och yrkesmässighet samt kompetens 

gällande samsjuklighet, intresse, empati, respekt och etiska resonemang. Allt detta ligger till 

grund för hur sjuksköterskor bemöter patienter med samsjuklighet. Sjuksköterskor kan behöva 

utbildning om beroendeproblematiken gällande bedömningar, behandlingar och bemötande 

för att minska den osäkerhet som existerar i dagsläget. Vidare forskning behövs göras för att 

se hur verksamheten skulle kunna förändra situationer där bemötandet är bristfälligt. Genom 

detta kan sjuksköterskors och även annan personal förändra vården för att undvika att göra 

samma misstag som tidigare och för att anpassa sig till de resurser som finns. Kunskapsbristen 

har beskrivits som en del av detta och målet är att öka kunskapen. Sjuksköterskor i 

intervjuerna hade tankar och förslag på hur fördomar skulle kunna hindras och förbättras 

genom studiebesök och ökad kunskap genom utbildning hos personal.  

 

Betydelse för omvårdnaden 

Det finns många patienter med beroendeproblematik inom psykiatrisk vård (Rassool et al, 

2007; Howard & Holmshaw, 2010; Charles & Weaver, 2010; Ward, 2011) och det behövs mer 

forskning kring hur vårdpersonal hanterar och bemöter denna patientgrupp då det framkommit 

i tidigare studier att de påverkade patienter inte behandlas med den respekt som de förtjänar 

(Warren et al, 2012). En djupare inblick i hur sjuksköterskor inom psykiatrisk vård tänker 

kring bemötandet av missbrukande patienter kan eventuellt leda till ökad kunskap om 
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förbättringsområden som behövs för att göra vården och bemötandet så bra som möjligt ur 

både sjuksköterskornas och patienternas perspektiv. För att vården ska utvecklas krävs att 

brister och möjligheter lyfts fram för att kunna se vart förändringen behöver ske och hur den 

ska ske samtidigt som man kan lyfta fram möjligheterna för att tillämpa dem i ett bredare 

perspektiv. För att öka förståelsen ytterligare är det även viktigt att undersöka hur patienter 

upplever att vården och bemötandet är.  

 

TACK 

Författaren skulle vilja tacka sjuksköterskor för att ha delat med sig av sina erfarenheter och 

universitetslektor Ulla Hällgren Graneheim för värdefullt stöd gällande analys, design och 

övrig stöttning. 
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      Bilaga 1 

 

  Information till avdelningschef. 
 

 

Jag, Frida Törnkvist Blanco, vill med detta brev informera om en studie jag vill genomföra 

vid er enhet. 

 

Studien är en kvalitativ intervjustudie och dess syfte är att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter i bemötandet av personer med psykisk ohälsa och beroendeproblematik inom 

psykiatrisk vård. Projekt avser ge ökad kunskap om hur sjuksköterskor tänker kring 

bemötandet av patienter med beroendeproblematik och i förlängningen hoppas jag att studien 

kan leda till förbättringar i bemötandet av dessa patienter. 

 

Jag kommer att skicka ut ett informationsbrev till sjuksköterskor på er avdelning, både 

grundutbildade och vidareutbildade. De sjuksköterskor som är intresserade av att delta 

kommer att få ge ett skriftligt samtycke till mig. Sammanlagt tio sjuksköterskor kommer att 

intervjuas. Intervjuerna kommer att ske individuellt med bara författaren av studien och 

intervjupersonen närvarande och tidsåtgången kommer att vara ungefär 30 minuter per 

intervju. Intervjuerna kan komma att hållas på er arbetsplats och de kommer att vara någon 

gång mellan veckorna 48-3. 

 

Alla intervjuer kommer att spelas in och sedan transkriberas och analyseras av författaren. All 

information kommer att avidentifieras ges koder så att det inte går att koppla till en enskild 

person. Allt inspelat och utskrivet material kommer bara att finnas tillgängligt för författaren 

och handledare från Umeå Universitet. 

 

Vi ber här om tillstånd att genomföra denna studie med hjälp av sjuksköterskor som är 

anställda på Er enhet. 

 

Har du frågor kring studien som kommer att resultera i en magisteruppsats är Du välkommen 

att höra av dig handledare Ulla H. Graneheim ulla.hallgren.graneheim@umu.se. 

 

 

Frida Törnkvist Blanco 

Specialistsjuksköterskestudent  

frta0007@student.umu.se  

 

Tillstånd att genomföra studien ges av: 
 

 

 

Verksamhetschef ………………………………………………………….. 

 

Ort och datum ………………………………………………………….. 
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Information till deltagare med förfrågan om medverkan i 

forskningsprojektet 
 

Studien Sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta personer med psykisk ohälsa och 

beroendeproblematik inom psykiatrisk vård syftar till att belysa hur ni som sjuksköterskor 

tänker kring bemötandet av patienter med beroendeproblematik. I förlängningen hoppas jag 

studien kan leda till ett förbättrat stöd för denna patientgrupp. 

 

Vad händer om jag vill delta? 
Studien kommer att genomföras med intervjuer. Intervjuerna kommer att ske individuellt och 

tidsåtgången kommer att vara ungefär 30 minuter. Intervjuerna kommer att hållas på utvald 

lämplig plats på till exempel Er arbetsplats och de kommer genomföras mellan veckorna 48-3. 

 

Hur hanteras data? 
Alla intervjuer kommer att spelas in, sedan transkriberas och analyseras av författaren. All 

information kommer att avidentifieras med hjälp av siffror så att det inte går att koppla till en 

enskild person och inspelat och avskrivet material kommer att finnas tillgängligt för 

författaren och handledare från Umeå Universitet. 

 

Frivillighet 
All medverkan i projektet är frivillig och Du kan när som helst välja att avbryta din 

medverkan, utan att behöva ange orsak. 

 

Vill du delta? 
Jag som ska genomföra denna studie är en leg. sjuksköterska som läser 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård vid Umeå Universitet och 

ska använda dessa intervjuer i en magisteruppsats. Om Du har frågor kring medverkan eller 

utförande av studien eller om Du vill delta i intervjustudien, vänligen ring eller maila och 

meddela namn, telefonnummer Du kan nås på och Din nuvarande arbetsplats. 

 

 

 

Frida Törnkvist Blanco  Ulla Hällgren Graneheim 

Leg. Sjuksköterska.   Universitetslektor, handledare 

Specialistsjuksköterskestudent. Inst. för omvårdnad, Umeå Universitet 

frta0007@student.umu.se  ulla.hallgren.graneheim@umu.se 

tel: 073-8016349   

 

mailto:frta0007@student.umu.se


 

 

 

Informerat samtycke     Bilaga 3 

 

Sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta personer med psykisk ohälsa 

och beroendeproblematik inom psykiatrisk vård. 

 

 
 

Jag har läst dokumentet med information om studien och alla mina frågor rörande deltagandet 

i denna forskningsstudie har blivit besvarade.  

 

Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt. 

 

Jag kommer få en kopia av denna samtycksblankett sedan den daterats och skrivits under. 

 

Genom att skriva under denna blankett avsäger jag mig inte några av de lagliga rättigheter jag 

har som deltagare i en forskningsstudie. 

 

Enligt personuppgiftslagen (PuL, SFS 1998:204) har jag rätt att gratis en gång per år få ta del 

av de uppgifter om mig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Ansvarig för 

behandling av mina personuppgifter är Umeå Universitet, 90187 Umeå, telefon 090-786 50 

00. Kontakperson är Ulla Hällgren Granheim, Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet, 

telefon 090-786 92 58.  

 

 

Jag samtycker till att delta i denna studie.  

 

 

………………………………………. 

Datum 

 

 

…………………………… ……………………………………… 

Deltagares namn Namn på den som tar emot samtycket 

  

 

…………………………… …………………………… 

Namnteckning Namnteckning 



 

 

 

Intervjuguide      Bilaga 4 

 

Skulle du kunna berätta om en situation där du träffat en patient med samsjuklighet 

(missbruksproblem samt psykisk ohälsa)?  

 

Fanns det något med situationen som fick dig att reagera både positivt och negativt?  

Vad kände/tänkte/gjorde du i den situationen? 

Vad i mötet tror du blev bra? 

Vad i mötet tror du blev mindre bra?  

Vad i ditt förhållningssätt kan du tänka dig att förändra till nästa gång? 

Varför tror du att det blev så?  

Hur tror du patienten upplevde mötet/situationen?  

 

Kan du berätta om en situation av att möta patienter med missbruksproblem?  

Vad kände/tänkte/gjorde du i den situationen? 

Vad i mötet tror du blev bra? 

Vad i mötet tror du blev mindre bra?  

Vad i ditt förhållningssätt kan du tänka dig att förändra till nästa gång?  

Varför tror du att det blev så?  

Hur tror du patienten upplevde mötet/situationen?  

 

Hur upplever du att det är att möta patienter med missbruksproblem? 

Upplever du någon skillnad mellan att möta patienter med missbruksproblem gentemot 

patienter med enbart psykisk ohälsa? Vilka skillnader? 

Saknas något i din känsla av säkerhet vid bemötande av patienter med missbruksproblem? 

 

Avslutande frågor 

Tror du att bemötandet av patienter med missbruksproblem behöver förändras på något sätt? 

Om ja, i så fall hur? 

Övriga fria tankar?  


