
Höstterminen 2015/Vårterminen 2016 

Omvårdnad, självständigt arbete med inriktning mot psykiatrisk vård, 15hp 
Specialistsjuksköterskeprogrammet inom psykiatri, 60 hp 
Handledare: Britt-Marie Lindgren, universitetslektor 

 

Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med 

beroendediagnos inom specialiserad beroendevård  

- En intervjustudie  

Anne-Sofie Hallberg  
Annelie Sjöberg



 

 

ABSTRAKT 

Bakgrund: Sjuksköterskor som vårdar patienter med en beroendediagnos upplever att det är 

en balansgång mellan frustration och förståelse över patientens situation. Sjuksköterskor 

upplever även att de behövde en ökad förståelse för sina egna reaktioner. 

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

personer med beroendediagnos inom specialiserad beroendevård. 

Metod: En kvalitativ studie där nio sjuksköterskor intervjuades under december 2015 och 

januari 2016. Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Det framkommer två huvudkategorier i denna studie, relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten samt rollen som sjuksköterska. Deltagarna i studien berättar om 

att en individanpassad vård är det bästa för patienten. Det framkommer att drogen enbart är en 

del av patientens problem och att dessa patienter blir felbehandlade i icke specialiserad 

beroendevård. De tar även upp att det pågår en ständig diskussion kring mediciner samt att det 

finns en maktutövning inom vården. Deltagarna i studien berättar även om hot och våld samt 

påfrestningar. Deltagarna framhåller att det är viktigt att vara trygg i sin profession samt att 

kunna samarbeta med andra 

Slutsats: En individanpassas vård ger bäst resultat av den omvårdnad som ges. En annan 

slutsats är att tydliga rutiner och riktlinjer gör att man känner sig trygg i sitt arbete. Vidare 

slutsatser är att det skulle vara av intresse att forska vidare på samma frågeställning men ur ett 

genusperspektiv. 

 

 

 

Nyckelord: erfarenheter, kvalitativ innehållsanalys, psykiatrisk omvårdnad, specialistvård 

med inriktning beroendevård, substansberoende  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Nurses experiences of caring for patients with substance use disorder at specialized 

addiction care units - an interview study 

 

ABSTRACT 

Background: Earlier studies regarding nurses experiences shows that nurses fell that there is 

a balance between frustration and understanding of the patient's situation when they care for 

patients whit a substance use disorder. Nurses also experience that they needed a better 

understanding regarding their own reactions. 

Aim: The aim of this study was to describe nurses' experiences when caring of persons with a 

substance use disorders in specialized addiction care units. 

Method: A qualitative study was performed during December 2015 and January 2016, nine 

nurses were interviewed. The interviews were subjected to qualitative content analysis. 

Results: Two main categories appeared in this study, the relationship between the nurse and 

the patient, as well as the role of the nurse. Participants in the study tells us that individualized 

care is the best for the patient. It appears that the drug is only a part of the patient's problem, 

and that these patients are mistreated in nonspecialized care. The participants also talk about 

the fact that there is a continual discussion of medications between the patient and the nurse. 

It further shows that the power over the care is divided. Participants in this study also 

mentions threats, violence and stress. Participants emphasize that it is important to be 

confident in their own profession and to be able to cooperate with others. 

Conclusion: An individualized care gives the best results for the patient. It is important that 

the nurse is confident in their professional capacity and has support from their colleagues. 

Another conclusion is that guidelines makes the nurse feel safer during work. Further 

conclusions are that it would be of interest to further research in the same issue but from a 

gender perspective. 

 

 

Keywords: experiences, mental health nursing, psychiatric nursing, qualitative content 

analysis, specialized addiction care, substance use disorder 

 

 

  



 

Varför är den här studien nödvändig? 

* Sammantaget finns ett begränsat antal studier som fokuserar sjuksköterskors erfarenheter av 

att vårda personer med beroendediagnos inom specialiserad beroendevård.  

* Författarna till denna studie har under sina praktikperioder varit med om både negativa och 

positiva upplevelser och önskat studera sjuksköterskors individuella erfarenheter kring vården 

av patienter med en beroendediagnos inom specialiserad beroendevård.  

* Vår avsikt var att få ökad kunskap om vården av patienter med en beroendediagnos inom 

specialiserad beroendevård utifrån sjuksköterskors egna erfarenheter. 

 

Vilka är huvudresultaten? 

*Det framkommer två huvudkategorier under resultatet i vårt arbete. Relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten samt Rollen som sjuksköterska. 

* Under huvudkategorin Relationen mellan sjuksköterskan och patienten så framkommer det 

bland annat att en personcentrerad vård ger bäst resultat av vården. Det framkommer även att 

patienternas problem är mer än enbart beroendediagnosen.  

*Under huvudkategorin Rollen som sjuksköterska så framkommer det bland annat att 

patienternas rätt till lika vård inte efterlevs. Det framkommer även att sjuksköterskorna 

känner att de har ett beredskapstänk kring att hotfulla situationer kan uppstå. 

 

Hur kan resultaten användas I riktlinjer/kliniskt arbete/ forskning/utbildning? 

* Studien visar på att det är betydelsefullt med tydliga riktlinjer, den visar på att riktlinjer bör 

vara utformade för att främja en personcentrerad vård med patienten i centrum.  

*Vidare så framkommer det att man som sjuksköterska bör ta stöd från sina kollegor i det 

kliniska arbetet. 

* Det skulle vara av intresse att forska vidare på likartade frågeställningar som i studien där 

man även tar hänsyn till genus, etnicitet och kultur inom specialiserad beroendevård.  
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Bakgrund 

 

Begreppen missbruk och beroende förväxlas ofta. När man talar om missbruk så avses att 

personen använder en drog vanemässigt och på ett sätt som inte är medicinskt motiverat samt 

att användningen leder till varaktiga eller upprepade psykiska, somatiska och sociala skador 

(Skärsäter 2010 s. 123). För att uppfylla en beroendediagnos enligt DSM-5 (APA 2013) så 

krävs att tre av sju kriterier är uppfyllda under en och samma tolvmånadersperiod. Dessa 

kriterier innebär att personen 1) har ett behov av allt större dos för att uppnå ruseffekt, 2) har 

abstinensbesvär när bruket upphör, 3) intar större mängd alkohol (eller annan drog) eller 

under längre tid än vad som avsågs, 4) har en varaktig önskan, eller misslyckade försök, att 

minska intaget. Vidare ska 5) en betydande del av livet ägnas åt att skaffa, konsumera och 

hämta sig från bruket av den aktuella substansen, 6) viktiga sociala, yrkesmässiga eller 

fritidsmässiga aktiviteter försummas och 7) att personen har en fortsatt användning av 

substansen trots kroppsliga eller psykiska skador (APA 2013). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2014) bör behandling av personer med beroendediagnos ske på ett 

etiskt sätt med en humanistisk värdegrund och syfta till att bevara människans värdighet. 

Vidare lyfts betydelsen av att vara delaktig i sin egen vård och att vårdpersonal respekterar 

personens självbestämmande och integritet. Wiklund-Gustin (2010) beskriver betydelsen av 

att personal har ett icke dömande och öppet hållningssätt när man samtalar om beroende och 

det lidande som är kopplat till detta. Sjuksköterskan bör vara lyhörd och ha förmåga att ge 

personen stöd, att kunna möta svåra känslor och hjälpa patienten att bygga vidare på de 

positiva tankebanorna. Vidare att sjuksköterskan har en förståelse för personen med beroende 

och dess behov och problem för att kunna ge en god vård (Wiklund-Gustin 2010 s. 121-131).  

 

Det finns en del forskning som belyser de erfarenheter som patienter som vårdas för sitt 

beroende har. I en studie av Nordfjær och medarbetare (2010) så undersöks erfarenheter av 

vård på ett behandlingshem i Norge. I studien inkluderas patienter under behandling, de som 

avslutat sin behandling och de som fått lämna sin vårdplats under pågående behandling. De 

patienter som beskriver negativa erfarenheter är de som har fått lämna sin vårdplats på 

begäran av vårdpersonalen. Dessa patienter har då uppvisat ett våldsamt beteende. En del av 

de som vårdades känner även en stor press att delta vid aktiviteter och upplevde detta som 

negativt medan andra ansåg att pressen är bra för dem. Vidare framkommer att de flesta 
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negativa upplevelserna har ett samband med återfall i missbruk samt att de patienter som 

vårdades kände att personal inte behandlade alla lika. I studien framkommer också att flertalet 

av personerna med missbruk hade en positiv upplevelse av mötet med vårdpersonalen, de 

kände sig trygga och respekterade. Personalen var ofta tillgängliga, de kunde prata med 

personalen om vad som helst och de kände att de fick en andra chans vid återfall (Nordfjær et 

al. 2010).  

 

En studie av Small och medarbetare (2009) handlar om patienters erfarenheter av vård på en 

övervakad injektionsenhet. Det framkommer att dessa patienter ofta känner en bristande 

trygghet och tillit till den vanliga sjukvården och det kommer även fram att de känner sig 

utestängda och att de inte får någon hjälp inom den allmänna vården. De rapporterar att 

patienterna har positiva upplevelser av den speciellt upprättade mottagningsenheten. Vidare 

framkommer att patienter med en beroendediagnos i den specialiserade beroendevården 

mestadels har positivt att säga om den typen av vård. De kände sig trygga och respekterade 

som mer än ”enbart en knarkare” och att personal som arbetade på den speciella enheten såg 

till helheten samt att personalen såg människan bakom beroendediagnosen (Small et al. 

2009). 

 

En studie av Van Sant och Patterssons (2013) handlar om relationen mellan sjuksköterskan 

och patienten inom psykiatrin. I denna studie så rapporteras att sjuksköterskor inom 

psykiatrisk vård behöver en säker och effektiv relation mellan sig och sina patienter. Vidare 

framkommer att sjuksköterskan behöver ha vissa färdigheter, så som att kunna fatta beslut 

samt en god självkännedom. Sjuksköterskan behöver insikt i när hen behöver ta ett steg 

tillbaka i en relation för att skydda sig själv från skada. 

 

Price och Wibberly (2012) genomförde en studie på en rättspsykiatrisk avdelning om hur 

sjuksköterskor upplever att det är att genomföra åtgärder som förhindrar patienters återfall i 

beroende. Vidare hur det påverkade relationen mellan sjuksköterskan och patienten. Det 

framkommer att sjuksköterskorna upplevde att om de genomförde åtgärderna efter de satta 

reglerna så kunde de behålla en bra relation till patienterna. Sjuksköterskorna upplevde även 

att det var bra att vara öppen och ärlig i relationen med patienterna. En bra relation var en bra 

grund för att kunna genomföra olika åtgärder, medan en ”vi och dem attityd” ansågs vara 

dålig för vården. Det framkom också att negativa upplevelser ofta berodde på dålig 

kommunikation. 
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Bernie Pauly et al. (2015) rapporterar att sjuksköterskor som såg droganvändning som ett 

individuellt problem upplevde svårigheter i att förstå patientens behov. Dessa sjuksköterskor 

hade även svårigheter med de önskemål patienterna hade om sin egen vård och om 

patienternas livsprioriteringar. De sjuksköterskor som istället hade ett synsätt som innebar att 

individen inte hade kontroll över sitt droganvändande lättare kunde förstå patientens livsval. 

En del sjuksköterskor såg beroendet som en sjukdom som hade tagit över patientens liv och 

därför var patientens liv kaotiskt och utan kontroll. Vidare menade dessa sjuksköterskor att 

patientens livssituation var en konsekvens av deras sjukdom snarare än ett individuellt 

misslyckande. Några av sjuksköterskorna menade att sjukhusets nolltolerans för 

droganvändande var problematiskt. Sjukhuset betonade nolltolerans samtidigt som det 

försvårade för sjuksköterskorna att jobba med hälsofrämjande åtgärder som utbildning och att 

exempelvis tillhandahålla nålar för säkrare användning av droger.  

 

I en studie av Chu och Galaang (2013) rapporteras att sjuksköterskor som arbetade på en 

större medicinavdelning och som kom i kontakt med patienter med beroendediagnos inte var 

motiverade till att vårda dessa patienter. Det framkom även att de tillfrågade sjuksköterskorna 

hade en neutral inställning och att de varken tyckte illa om eller tyckte om denna 

patientgrupp. Ortega och Ventura (2013) beskriver också sjuksköterskors upplevelser av att 

vårda patienter med beroendediagnos. De intervjuade sjuksköterskorna arbetade på ett 

offentligt sjukhus i Chile som ansvarade för patienter med drogberoende.  Sjuksköterskorna 

beskrev att det var svårt att förutsäga hur patienterna skulle reagera i olika situationer och att 

sjuksköterskorna upplevde att det var obehagligt att vårda denna patientgrupp.  

 

Lovi och Barr (2009) intervjuade sjuksköterskor som var vidareutbildade inom alkohol och 

drogproblematik och som arbetade med patienter som hade en alkohol och drogproblematik. 

Sjuksköterskornas erfarenheter var att patienter med beroendediagnos ofta möttes av 

förutfattade meningar och dömande attityder. Vidare framkommer att sjuksköterskorna hade 

ett behov av att försvara denna patientgrupp och vara deras advokater. De ansåg att denna 

patientgrupp skulle vårdas på samma villkor som andra patienter på sjukhuset, men upplevde 

att de fick en sämre vård på vårdavdelningar som inte var specialiserade inom beroende. 

Sjuksköterskorna beskrev att patienterna möttes av en fientlig hållning när de fick vård av 

vårdgivare som inte hade särskild utbildning inom beroende. Vidare rapporterades att det 

fanns ett stort behov av att utbilda sjuksköterskor gällande beroendefrågor. 
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Johansson och Wiklund-Gustin (2015) genomförde en studie som baserar sig på reflektiva 

dialoger med sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrisk vård omkring deras upplevelser och 

erfarenheter av att vårda patienter med beroendediagnos. De rapporterade att sjuksköterskor 

upplevde att vården av patienter med beroendediagnos är en balansgång mellan frustration 

och förståelse för patientens situation. Sjuksköterskor beskrev att patienterna ofta dolde sin 

sårbarhet och att de använde en viss jargong som ett skydd. Sjuksköterskorna försökte då se 

bortom fasaden och erkänna patientens sårbarhet i stunden. För att kunna hjälpa dessa 

patienter så behövde sjuksköterskorna fokusera på annat än beroendediagnosen och 

patienterna behövde lära sig nya färdigheter för att klara av svåra situationer genom livets 

gång. Vidare beskrev sjuksköterskorna att deras roll var att stötta patienterna och inte enbart 

bevaka att patienten inte återföll i missbruk. Sjuksköterskorna beskrev att deras roll var att 

motivera patienterna att inte återfalla i missbruk. De beskrev också att de var mera 

misstänksamma när patienterna samarbetade mer än vanligt. Sjuksköterskorna uttryckte också 

ett behov av ökad förståelse för sina egna reaktioner.  

 

Sammantaget finns ett begränsat antal studier som fokuserar sjuksköterskors erfarenheter av 

att vårda personer med beroendediagnos inom specialiserad beroendevård. Den forskning som 

finns redovisar att sjuksköterskor upplever vården av personer med beroendediagnos som en 

balansgång mellan frustration och förståelse för personens problem (Johansson & Wiklund-

Gustin 2015) och att relationen mellan sjuksköterskan och personen som vårdas är viktig och 

bör präglas av stöd, ärlighet och tydlighet (Price & Wibberly 2012, van Sant & Pattersson 

2013, Johansson & Wiklund-Gustin 2015). Vidare finns studier där de svårigheter som kan 

uppstå i vårdrelationen med frustration, svårigheter att förstå beroendet och avståndstagande 

lyfts fram (Price & Wibberly 2012, Bernie Pauly et al. 2015, Johansson & Wiklund-Gustin 

2015). Författarna till denna studie har under sina praktikperioder varit med om både negativa 

och positiva upplevelser och önskat studera sjuksköterskors individuella upplevelser. 

Visserligen finns redan ett antal studier men ett fåtal av dem är från den specialiserade 

beroendevården. Vår avsikt är att få ökad kunskap om det området utifrån sjuksköterskors 

egna erfarenheter.  

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med 

beroendediagnos inom specialiserad beroendevård.  
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Metod 

För att besvara syftet så valdes en kvalitativ ansats med intervjuer av sjuksköterskor inom 

specialistvården om deras erfarenheter. Kvalitativ metod används med fördel när man vill 

beskriva hur människors erfarenheter. En styrka med intervjuer är att intervjupersonerna 

själva berättar och att forskaren får tillgång till olika berättelser (Kvale & Brinkmann 2014). 

 

Kontext 

Studien genomfördes vid två enheter inom specialiserad beroendevård i två olika landsting. 

Den första enheten är ett privat behandlingshem i södra Norrland med bemanning dygnet runt. 

Målgruppen är kvinnor och män från 18-år som har beroende av läkemedel, alkohol eller 

narkotika. Behandlingshemmet har en avgiftningsenhet som är gemensam för både kvinnor 

och män och en efterföljande mans- respektive kvinnobehandling som grundar sig i 

”Minnesotamodellen”. Minnesotamoddelen bygger på AA:s och NA:s tolvstegsprogram. 

Behandlingen sker i grupp och syftar till att ge patienten insikt och kunskap om beroendets 

negativa konsekvenser (Socialstyrelsen 2016). Totalt har behandlingshemmet 39 vårdplatser 

med en genomsnittlig behandlingstid om 5-8 veckor efter avgiftningsbehandling. 

Behandlingshemmet har inte tillstånd för vård enligt LVM (SFS 1988:870) eller LVU (SFS 

1990:52), undantag är vård enligt § 27 LVM (SFS 1988:870) och avgiftning av äldre 

ungdomar omhändertagna enligt LVU (SFS 1990:52). Enhet två är en avdelning med 

psykiatrisk heldygnsvård i södra Norrland, där den nämnda patientgruppen vårdas, även här 

vårdas personer under avgiftningstiden. Det finns 13 vårdplatser och avdelningen vårdar 

patienter enligt HSL och LPT (SFS 1991:1 128), men även patienter som behöver 

sjukhusvård innan LVM placering (SFS 1988:870). Vid tillfällen då patienter vårdas mot sin 

vilja så hålls avdelningen låst. Överbeläggningar förekommer i perioder och inom 

heldygnsvården vårdades även personer med annan psykiatrisk problematik.  

 

Deltagare och datainsamling 

Information om studien och dess syfte lämnades till verksamhetschefen för respektive 

arbetsplats. Inklusionskriterier för att delta i studien var att sjuksköterskorna skulle tala 

svenska och med minst ett års erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska inom den 

specialiserade beroendevården. Verksamhetschefen informerade enhetens samtliga 



6 
 

sjuksköterskor om att vi sökte deltagare till en intervjustudie. Intresserade sjuksköterskor 

ombads kontakta författarna för ytterligare information (bilaga 1) och för att boka in tid för 

intervju. Ett kort informationsblad om studiens syfte och genomförande hängdes även upp på 

respektive enhets anslagstavla (bilaga 2). De sjuksköterskor som blev intervjuade gav 

skriftligt samtycke (bilaga 3).  

 

Intervjuer genomfördes med nio sjuksköterskor inom specialiserad beroendevård varav tre 

sjuksköterskor arbetade på enhet ett och sex på enhet två. I samband med intervjun ombads 

intervjupersonerna att fylla i en kort enkät med bakgrundsdata (bilaga 4). Sjuksköterskornas 

ålder var mellan 32 och 62 år (median=42) Av de nio intervjuade så var sex kvinnor och tre 

män. Sex av sjuksköterskorna hade en specialistutbildning med inriktning mot psykiatrisk 

vård. Deras erfarenhet som sjuksköterska varierade mellan 1.5 år samt 35 år (median=10.5). 

De hade även varierande grad av erfarenhet av att vårda patienter med en beroendediagnos 

mellan 1.5 och 34 år (median=7,5).  

 

Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum av författarna, var och en för sig (AS= 3 och 

ASH=5 samt ASH+AS=1), och spelades in med bandspelare. Intervjuerna inleddes med en 

öppningsfråga; ” Kan du berätta hur det är att vårda personer med beroendediagnos?”. 

Därefter uppmanades intervjupersonen att ”berätta om en situation där det kändes bra/dåligt 

att vårda en person med beroendediagnos?”. Vi ställde även uppföljande frågor som 

exempelvis; ”kan du berätta mer om….?”, ”hur menar du då....?”, för att ytterligare försöka 

fånga deltagarnas erfarenheter. Intervjuerna var mellan 18 och 55 minuter (median=24 

minuter) och transkriberades ordagrant.  

 

 

Dataanalys 

Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och med en induktiv ansats 

(Graneheim & Lundman 2004). Intervjuerna lästes igenom flera gånger för att få en första 

känsla av innehållet och helheten. Meningsbärande enheter som hade information som var 

relevant för studiens syfte plockades ut så att sammanhanget vara tydligt. I nästa steg 

kondenserades de meningsbärande enheterna ner för att korta ner textmassan men ändå 

behålla hela innehållet. De kondenserade meningsbärande enheterna kodades sedan. De olika 

koderna grupperades därefter, utifrån likheter och skillnader i sjuksköterskornas erfarenheter 
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av att vårda personer med beroendediagnos, till subkategorier och kategorier (Graneheim & 

Lundman 2004).  Analysprocessen har genomförts av båda författarna tillsammans även om 

författarna initialt formulerade en individuell tolkning av innehållet. De individuella 

tolkningarna har sedan diskuterats tillsammans och även med handledaren. Subkategorier och 

kategorier har omformulerats och omstrukturerats under analysprocessens gång. 

 

Trovärdighet  

I kvalitativ forskning använder man sig av begrepp som trovärdighet, pålitlighet och om 

forskningen är överförbar. Trovärdighet i en studie handlar bland annat om hur forskaren har 

valt deltagare och på vilket sätt data samlats in. Vidare handlar det om hur forskaren redovisar 

analysprocessen och presentation av resultatet. Pålitligheten kan påverkas av hur data 

förändras över tiden i arbetets gång relaterat till författarnas beslut i den analytiska processen. 

Om forskningen är överföringsbar kan resultatet överföras till andra sammanhang eller 

grupper (Graneheim & Lundman 2004). Författarna har försökt att få variation av deltagare 

genom att intervjua sjuksköterskor från två olika landskap. Den ena arbetsplatsen var på 

landsbygden och den andra arbetsplatsen var i en större norrländsk stad. Deltagare av båda 

könen finns representerad och en bred variation i ålder, antal yrkesverksamma år inom 

beroendevården men även variation i vidareutbildningar hos sjuksköterskorna. 

Då alla deltagare intervjuats analyserades materialet var för sig av de båda författarna. 

Författarna träffades sedan för att tillsammans gå igenom meningsenheter, kodning och 

subkategorier. Analysen har genomförts med ett öppet sinne och med ambitionen att inte 

lägga in några värderingar från författarna. Efter feedback från handledare gjordes proceduren 

med kodning och subkategorier om för att få med mera av materialet. Författarna valde att 

intervjua personer med erfarenhet av att vårda personer med beroendediagnos vilket bör 

innebära att vårt syfte med studien kan besvaras. Vidare har vi presenterat hur datainsamling 

och analysprocessen har genomförts. Resultatet presenteras i löpande text med citat som 

stödjer innehållet. 

   

Etiska överväganden 

Helsingforsdeklarationen tar upp att vid forskning på människor måste deltagarna vara med 

frivilligt och de ska vara informerade om syftet med studien, vilken metod som används och 

eventuelle intressekonflikter. I forskning som innefattar människor så måste omsorgen om 

deltagarna i studien gå före det vetenskapliga intresset. Deltagarnas integritet måste alltid 
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respekteras och försiktighetsåtgärder ska vidtas för att värna om integritet och privatliv. 

Information ska ges att deltagaren kan avbryta sitt deltagande i studien när som helst. 

Samtycke till att vara med ska helst ske skriftligen (Nilstun 2002).   

 

Ingen ansökan om en etisk prövning av studien har genomförts då studien genomförts inom 

ramen för utbildning. Etiska överväganden har ändå genomsyrat vårt arbete. 

Deltagarna informerades både i form av brev samt muntligt om intervjuerna och fick sedan ge 

sitt skriftliga medgivande om att delta i studien. De informerades om att intervjuerna 

genomfördes konfidentiellt samt att de medverkade frivilligt och att de när som helst kunde 

avbryta utan att tala om varför. Resultatet är presenterat på gruppnivå och citaten är 

avidentifierade.  

 

Resultat 

 

Deltagarnas erfarenheter av att vårda personer med beroendediagnos inom specialistvård 

visade sig handla om rollen som sjuksköterska och relationen mellan sjuksköterskan och 

patienten med vardera fyra respektive fem subkategorier. En översikt över kategorier och 

subkategorier visas i Tabell 1.  

 

Tabell 1. Översikt över kategorier och subkategorier. 

Kategorier Subkategorier 

Relationen mellan sjuksköterskan och 

patienten  

 

Individen i centrum 

Medicinen i centrum 

Drogen är bara en del av patientens problem  

Balans mellan maktutövning och respekt för 

patientens autonomi 

Rollen som sjuksköterska Rätten till lika vård förbises  

Ett strukturerat förhållningssätt 

Beredskap för hot och våld 

Påfrestande och utsatt 

Nära samverkan med andra 
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Relationen mellan sjuksköterskan och patienten 

Deltagarna beskriver att patienterna svarar bäst på vården när individen är i centrum och att 

man som sjuksköterska måste respektera patienten och vise versa. . Det framkommer att 

mediciner tar stor plats i den vård/omvårdnad som ges och att drogen bara är en del av de 

problem som finns runt patienten. Vidare så förmedlas erfarenheter där makten i vården delas 

av sjuksköterskan och patienten och där sjuksköterskan balanserar mellan maktutövning och 

att respektera patientens autonomi. 

 

Individen i centrum 

Deltagarna beskriver betydelsen av att behandla patienterna med respekt och att alla 

människor har samma värde och ska bemötas lika. När patienterna blir bra bemötta 

underlättar det samspelet mellan patienten och sjuksköterskan och skapar en bra kontakt som 

underlättar vården. 

 

Man måste se varje utav de här patienterna hur hemska de än är som en 

människa men samma människovärde som alla andra, verkligen! (1) 

 

Vidare framkommer att ett värdigt bemötande och ömsesidig respekt underlättar relationen till 

patienten. Deltagarna framhåller att patienterna känner av de signaler som personalen utstrålar 

och ibland så får de en speciell relation med vissa patienter och kan ge stöd trots att man inte 

kan ge exakt det som patienten efterfrågar i stunden.  

 

Och så, även när man får kontakt med patienterna så klart och känner att de 

någonstans, även fast de inte lyckades med avgiftningen så vidare så var de 

ändå lite nöjd med att vi gav dem, trots allt, mänskligt bemötande (1) 

 

Deltagarna beskriver att alla patienter inte har samma förutsättningar att klara av en avgiftning 

och efterföljande behandling. Vidare framkommer att sjuksköterska måste kunna läsa mellan 

raderna när det gäller att förstå vad patienten säger och för att kunna vara inkännande i varje 

specifik situation. Förmågan att kunna kommunicera med patienten på ett sätt så att båda 

parter är nöjda och förstår varandra beskrivs som en förutsättning för ett lyckat vårdtillfälle.  
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Sedan kan man om man mött den här personen men jämna mellanrum 

återkommande under ett antal år och det är samma visa varje gång. Då kanske 

det är dags att vi ändrar någonting och det gör vi ofta. (6) 

 

Sjuksköterskornas beskriver att om patienterna möts av empati och ett positivt förhållningsätt 

så skapar det en bättre relation mellan sjuksköterska och patienten och det underlättar vården. 

Att man försöker se människan bakom sjukdomen. Sjuksköterskorna upplever en glädje och 

stolthet då patienterna lyckas med sin behandling. Dessa erfarenheter ger arbetsglädje och 

hjälper sjuksköterskorna att orka fortsätta ha ett positiv förhållningsätt till patienter som det 

inte är motiverade till behandling. 

 

Det är inte alltid man blir tackad men någon gång så där så får man ett tack och 

det kan man leva länge på (6). 

 

Medicinen i centrum 

Deltagarna beskriver att patienterna efterfrågar läkemedel i större grad än de efterfrågar 

samtalsterapi. Vidare framkommer att olika läkemedel och styrkor är fokus i samtalen 

patienter emellan. Deltagarnas erfarenheter visar på att patienterna hellre går efter vilken sorts 

läkemedel de erbjuds än att se till sina egna symtom när det kommer till medicindelning. 

Patienterna blir upprörda om de inte får de läkemedel de anser sig behöva, och de blir nöjda 

och lugna om de får de läkemedlet de efterfrågade. Det framkommer dock inte om 

patienternas missnöje beror på brist av tid till samtalsterapi eller andra orsaker. Sedan 

framkommer det att deltagarna anser att det är en del av sjukdomsbilden för patienterna att 

försöka få just de läkemedlet de vill ha.  

 

Det var en patient som kom in och sa att ” Jag behöver en tablett för ångest” 

Jag sa att ”Det går ju inte att medicinera för allting för att det är ju så du har 

levt ute” jag förklarade lite så där. (7) 

 

Deltagarna beskriver vidare att patienterna inte drar sig för att simulera olika fysiska symtom 

som till exempel en hög puls för att erhålla lugnande mediciner och att sjuksköterskorna blir 

provocerade av det. De menar att det ständigt pågår en diskussion om patientens medicinering 

och den upplevs ansträngande för alla inblandade parter.  
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Så drar de i en hela tiden, det enda de ser när de ser en är en stor nyckel till 

medicinrummet... Och håller på och stressa upp en puls, de tror ju att man är 

dum i huvudet ibland, ja jag blir så provocerad... (5) 

 

Betydelsen av att sjuksköterskan har bra stöttning från läkarhåll och övrig personal vid 

konflikter gällande medicinering lyftes fram. 

 

Drogen är bara en del av patientens problem 

 

Deltagarna beskriver också att om samsjuklighet förekommer hos patienten så försvåras 

drogfriheten, dels på grund av att patientens impulskontroll kan vara försvagad, men även att 

patienten kan ha en benägenhet att använda drogen för att självmedicinera bort symtom på 

andra sjukdomar. Vid sådana tillfällen kan det ibland vara svårt att skilja på om symtomen är 

från en psykiatrisk grundsjukdom eller om det beror på droganvändandet.  

 

Det är ju sällan bara drogen i sig utan det är ju också mycket annat som de har 

i ryggsäcken som de måste lära sig å kanske inte bli av med, men sortera om så 

att den blir lite lättare att bära i alla fall tror jag. (3) 

 

Andra erfarenheter som kom fram i studien var att om patienterna har ett blandmissbruk så 

minskar det möjligheten till en lyckad behandling. Blandmissbrukare uppfattades även som 

mera krävande patienter än alkoholister.  

 

Deltagarna beskriver att när patienten är motiverad att sluta med sitt missbruk så ökar 

sannolikheten för en lyckad behandling medan en omotiverad patient gör allt för att en 

behandling ska misslyckas. Vidare att en omotiverad patient kommer att söka vård igen när 

denne har hittat en egen specifik anledning till att sluta använda droger. En annan faktor som 

beskrivs ha betydelse för en lyckad behandling handlar om patienter som har ett starkt socialt 

nätverk. Deltagarna beskriver att om man låter patientens familj/nätverk vara delaktig i 

behandlingen så har patienten en större chans att hålla sig drogfri efter genomförd behandling. 

Trots att sjuksköterskorna har kunskapen om detta så involverar de anhöriga för lite i 

behandlingen. Emellertid så beskrivs även att patienter har förlorat sina kontakter med sin 

familj/nätverk på grund av sjukdomen. Det kan därför finnas vissa svårigheter i att återuppta 
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kontakten. Det framkommer även att patienter har en viss motvilja mot att prata om och med 

sin familj då det kan väcka svåra känslor hos patienten. 

 

Balans mellan maktutövning och respekt för patientens autonomi 

Deltagarna beskriver att det ibland kan vara obekvämt och kännas dubbelt att ha makten att 

bestämma patientens behandling. Å ena sidan finns ett behov av att sätta gränser för 

”besvärliga” patienter och en vilja att ha kontroll och beredskap för att skapa en stabil och 

säker arbetsplats. Å andra sidan beskriver de att patienterna har ett eget ansvar över sitt liv 

och därmed också makten över det. Patienten har till exempel makt att skriva ut sig om hen 

inte längre orkar eller vill ha vård.  

 

Funkar det inte eller och är du inte nöjd med de mediciner du får då... får du 

själv bestämma om du orkar vara kvar eller inte (1). 

 

Rollen som sjuksköterska 

Deltagarna till studien tar upp att patienter med en beroendediagnos inte får lika vård som 

övrig befolkning.  Deltagarna beskriver att sjuksköterskan utsätts för olika påfrestningar under 

sitt arbetspass. Det framkommer även en upprepad oro över att vårda patienter som kan bli 

våldsamma. Deltagarna upplever även vården av patienter med en beroendediagnos som 

komplext och svårt. Det framkommer även att samverkan är något som tar stor plats i den 

vård som ges. 

 

Rätten till lika vård förbises 

Sjuksköterskornas erfarenheter i denna studie är att patientgruppen ofta blir dåligt bemötta 

och möts av en misstänksamhet i den övriga vården. Deltagarna har erfarenhet av att 

patienterna inte får den vård som de har rätt till men även att de blir felbehandlade på grund 

av sin beroendediagnos. Deltagarna upplever både ilska, frustration och sorg och har svårt att 

acceptera att denna patientgrupp får sämre vård. Trots att deltagarna hade svårt att acceptera 

detta var deras erfarenhet att det inte tjänade något till att ställa någon till svars utan de 

utryckte en hopplöshet över situationen. 

 

Om man nu eftersträvar vård på lika villkor då är det ju långt långt därifrån, då 

uppfyller man ju inte det (4). 
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Sjuksköterskornas erfarenheter i denna studie är vidare att vissa patienter väljs bort av vissa 

behandlingshem. Det finns en förståelse för att man måste sortera patienterna men man tycker 

ändå att alla ska ha samma chans till behandling. 

 

Jag kan förstå, jag kan mycket väl tänka mig att man väljer bort och sorterar de 

på ett annat sätt (4). 

 

Ett strukturerat förhållningssätt 

I studien tar deltagarna upp att det är viktigt att var trygg i sin profession för att lättare kunna 

möta patientgruppen och att det kräver både kunskap och erfarenhet. Om personalen är 

kompentent så är deltagarnas erfarenhet att patienterna lyckas bättre i sin behandling. 

Deltagarna upplever att när det finns kunskap och kompetens hos personalen om 

beroendesjukdomen minskar även frustrationen i personalgruppen. Deltagarnas erfarenhet är 

att om man känner sig trygg i professionen så har man en större förståelser för patientens 

behov och har även lättare för att stå emot patienter som försöker manipulera. Deltagarna tar 

också upp att det är viktigt att man har neutralt förhållningsätt, tar avstånd från patientens 

levnadsöden och att inte ta åt sig personligen om patienterna misslyckas, detta för att skydda 

sig själv och kunna fortsätta arbeta professionellt.   

 

Och någonting som jag kanske kan tänka mig är viktigaste ändå då man möter 

de här klientelet det är att man är trygg i sin profession (7). 

 

Deltagarna anser att tydliga rutiner och riktlinjer gör arbetet lättare, roligare och skapar 

trygghet. När det finns en tydlig struktur och att arbetslaget jobbar lika så blir det lättare att 

vårda patienterna då de inte kan spela ut personalen mot varandra. Deltagarna upplever även 

att det känns bra att i svåra situationer, med aggressiva patienter, kunna hänvisa till 

läkarordinationer och gällande rutiner för att få stöd i sitt beslut. 

 

Det gäller att ha struktur för det är ständigt kaos liksom kring de här 

patienterna även inne på avdelningen (1) 

 

Deltagarna som arbetade på slutenvårdsavdelningen tog upp resursbrist som något som de 

ansåg vara negativt för vården. Det handlar både om brist på personal, kompetensbrist hos 
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personal och avsaknad av kontinuerlig handledning men även om brist på lämpliga lokaler 

och möjlighet till att kunna erbjuda någon lämplig sysselsättning. 

 

Lokalerna är inte utformade så man ska kunna på något vis stimulera någonting 

annat än liksom… Alltså det finns ingenting att göra (1) 

 

Beredskap för hot och våld 

Deltagarna beskriver att de har en viss beredskap för hot och våld redan innan de har träffat 

patienten. Det framkommer en oro över att patienten ska bli våldsam samtidigt som de 

beskriver att våldsamma reaktioner är sällsynta.  

 

Det är ju inte din och min värld det är ju deras, och det kan ju vara hur tokigt 

som helst och de kan ju bli hur farliga som helst (3) 

 

Vidare beskrivs att de låter säkerheten för den egna personen samt kollegornas säkerhet gå 

före patientens omvårdnadsbehov. Dock betonar de att de vet att det är sjukdomen som gör 

patienten hotfull och inte personen i sig. Det framkommer att deltagarna känner en ilska över 

patientens våldsbeteende i den stunden hotet sker samtidigt som det finns en förståelse för 

patienters komplexa sjukdomsbild. Deltagarna beskriver ett behov av stöd från sina kollegier 

för att kunna lugna ner hotfulla patienter.  

 

Vi är ju arbetsledare som det så fint heter. Å då har vi ju faktiskt ansvar för våra 

kolleger också kan jag tycka då (3) 

 

Påfrestande och utsatt 

Erfarenheterna från sjuksköterskorna i studien är att det är komplext och svårt att vårda 

beroendepatienter.  Arbetet är psykiskt påfrestande, kräver mycket tålamod och ofta 

misslyckas vården vilket gör att sjuksköterskorna ibland upplever det som hopplöst. 

Erfarenheter som deltagarna har är att man tar det personligt när det inte går att motivera 

patienten och att det är en utmaning att motivera när motivationen inte finns.    

 

  Som jag sa att det är så otroligt komplext och samtidigt så himla roligt. Och 

det är ju så frustrerande, alla grejerna (9).  
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Deltagarna lyfter att många patienter sidomissbrukar på avdelningen vilket försvårar vården. 

Sidomissbruket uppfattas som obehagligt och personalen känner besvikelse och ilska över 

patientens agerande då det både gör arbetet riskfyllt för sjuksköterskan, men även påverkar 

andra patienter på avdelningen. Det finns även en rädsla för att patienten ska avlida på 

avdelningen pga. sitt sidomissbruk. Deltagarna påtalar även att abstinensen gör patienten 

otrevlig och att man som sjuksköterska blir utsatt för manipulation av patienterna. Detta 

uppfattas som provocerande och man känner sig utsatt.  

 

Och det var ju helt fruktansvärt när man liksom räddade livet på henne minst 

fem gånger under tiden då hon var här. Hade hon varit hemma hade hon ju 

aldrig överlevt liksom (5). 

 

Nära samverkan med andra  

Deltagarnas erfarenhet är att det är mycket samverkan kring denna patientgrupp. De lyfter i 

studien att det är svårt med dubbla huvudmän och ibland brister i kommunikationen mellan 

olika instanser. De anser att bättre informationsutbyte mellan olika arbetsplatser vore önskvärt 

för att förbättra vården. Trots frustation över bristande samverkan fanns en tacksamhet över 

en välutvecklad sjukvård och att man gör så gott man kan utifrån de resurser som finns 

tillgängliga. 

 

Det handlar inte bara om patienten i sig utan det finns ju myndigheter och 

anhöriga runt omkring de här också som man ska hantera och samarbeta med 

då (6). 

 

Deltagarna anser att kollegor är mycket viktiga för att kunna orka med arbetet. Kollegorna ger 

stöd när det är slitsamt och man kan få hjälp i svåra beslut. Samverkan med kollegor ansågs 

minskar den psykiska påfrestningen som ibland kan uppstå i arbetet. Deltagarna pratar även 

om konflikter ibland kollegor och att detta påverkar arbetet negativt. De sjuksköterskor som 

deltog upplevde även en ilska och frustration över att inte bli lyssnad på av ledning och att 

inte kunna påverka sin arbetssituation. 

 

Man måste kunna prata om det, skämta och ändå tänka att... hålla ihop och 

stötta varandra. ”Jo men kom igen nu” Det är väl det (1) 
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Diskussion  

 

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

beroendediagnos inom specialiserad beroendevård. Deltagarna i denna studie beskriver att det 

är viktigt att få en bra relation och kunna kommunicera med patienten för att behandlingen 

ska bli framgångsrik. Då många patienter har olika svårigheter som t.ex. samsjuklighet är det 

viktigt att individanpassa vården. Ömsesidig respekt mellan sjuksköterskan och patienten ökar 

möjligheten till en bra relation och hjälper patienten till att motiveras att klara av 

behandlingen. Deltagarna tar även upp att patienterna måste ha motivation för att klara av 

vården.  

 

Författarna till denna studie har valt att utgå ifrån Benners och Wrubels omvårdnadsteori 

under arbetets gång. Huvudtesen i denna teori är att omsorg är grunden till allt mänskligt liv 

och grunden för all omvårdnad. Begreppet omsorg förklaras som ett sätt att förhålla sig till 

omvärlden och det handlar således om mer än relationen mellan människor. Där ingår även 

exempelvis arbete och saker som förknippas med specifika händelser. Det omfattar individens 

hela kulturella, sociala och historiska sammanhang samtidigt som det innefattar var man 

befinner sig på sin egen tidslinje. Sammanhanget förändras när det sker konfrontationer med 

nya och främmande situationer vilket medför en störning som Benner och Wrubel menar är 

stress (Kirkevold, s. 230-236).  

 

Relationen mellan sjuksköterskan och patienten 

I missbruksutredningen så menar man att behandling av beroende och andra psykiska eller 

somatiska sjukdomar ska ske samtidigt för att få bästa effekt. Om inte beroendet 

uppmärksammas finns risken att behandlingen inte fungerar som tänkt. Depression, 

värkproblematik och hypertoni är exempel på vanlig samsjuklighet som inte sällan 

kompliceras av en beroendeproblematik (SOU 2011:35).  

I vår studie framkommer att sjuksköterskorna anser att det inte tas tillräckligt mycket hänsyn 

till patienternas bakgrund i vården av deras beroende. Som sjuksköterska verkar man dock 

medveten om att drogen i sig enbart är en del av patientens problem. Deltagarna beskriver att 

patienterna har svårt att prata om sitt sociala liv och om patientens utanförskap i samhället. 

Det framkommer även i studien att deltagarna upplever samsjuklighet som något som de 

flesta patienter med en beroendediagnos har. Sjuksköterskorna i denna studie vill använda sig 
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av en helhetssyn och utföra omvårdnad som är anpassad för individens problemställning, detta 

är kompatibelt med Benner och Wrubels omsorgsteori som utgår från ett helhetstänk 

(Kirkevold, s. 230-236).  

Dock så framkommer det i denna studie att denna individanpassning inte sker i den 

utsträckningen man skulle önska. Det är författarnas uppfattning att detta skulle kunna bero på 

tidsbrist alternativt kunskapsbrist.    

Sjuksköterskorna i studien tar upp att det är mycket fokus på läkemedel och att det är en källa 

till ständiga diskussioner vilket upplevs som ansträngande.  Deras erfarenheter är att 

patienterna är mer inriktad på vilken sorts läkemedel och vilken styrka de erbjuds stället för 

att se till sina symtom och att de blir upprörda om de inte får det läkemedel de efterfrågar. 

Deltagarna beskriver vidare att patienterna kan simulera olika fysiska symtom för att få de 

läkemedel de vill ha vilket upplevs som provocerande. Sjuksköterskorna lyfter att det är 

viktigt med stöd från kollegor när det blir konflikter kring medicinering. Morgan (2006) har 

intervjuat patienter med smärtproblematik och substansberoende om deras erfarenhet av att få 

smärtlindring under deras sjukhusvistelse. Patienterna upplevde att de inte blev bemötta med 

respekt och att de inte blev sedda med samma människovärde som andra patienter utan 

beroendediagnos. De upplevde att de blev sedda som knarkare och att de ofta fick vänta extra 

länge på sin smärtlindrande medicin pga. att de hade en beroendediagnos. Både verbal och 

icke verbal kommunikation gjordes av personalen på ett negativt sätt. Patienterna upplevde att 

det gav en viss smärtlindring i sig om personalen lyssnade och trodde på dem. Deltagarna 

upplevde att personalen saknade kunskap om att smärtlindra patienter med beroendediagnos. I 

studien framhålls att det alternativa metoder borde användas som komplement till 

smärtlindring för denna patientgrupp som inte bygger på läkemedelsbehandling för att minska 

patienternas smärta (Morgan 2006). 

Nordfjær och medarbetare (2010) tar upp att det ofta blir diskussion kring medicinutdelning 

och att det kan skapa en frustration och en dålig relation mellan sjuksköterska och patienten. 

Fokus blir då lätt på själva läkemedlet som patienten efterfrågar. Många patienter i studien tar 

upp att de upplevde det som det som positivt att få lära sig praktiska saker som att städa, laga 

mat, utflykter i naturen som gjorde att man kunde fokusera på andra stimuli än att ta droger 

(Nordfjær et. al. 2010). 

 

I en studie av Szott (2014) framkommer att patienter med missbruk ville försvaga, undvika 

och trotsa sjukhusets medicinska kontroll och makt genom att bara ta emot den vård som 

passade dem medan personalens försök att hjälpa till med beroendeproblematiken inte nådde 
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fram (Szott 2014). Det skulle kunna kopplas till den stress som Benner och Wrubler menar 

uppkommer när det sker sammandrabbningar med nya och främmande situationer (Kirkevold, 

s. 230-236). Enligt denna teori så befinner sig patienten i en stressperiod när de söker vård 

från aktörer de inte har en personlig relation med och som sjuksköterska måste man då 

anpassa sig efter patientens behov.  

Larsson et al.( 2007) har studerat betydelsen av patienters delaktighet i omvårdnad utifrån 

patienters perspektiv. De tar upp att för att patienten ska bli delaktig i sin vård krävs att man 

får lämplig och relevant information i en trygg miljö. Ju mera involverad patienten är i sin 

behandling desto mer kan patienten vara delaktig. Om patienten är delaktig i sin vård 

förväntas det öka deras motivation till ett bättre behandlingsresultat och att patienten känner 

sig mera nöjd med den vård som ges. Om man som patient inte blir sedd av personalen så 

upphör möjligheten till delaktighet (Larsson et al 2007). 

Man behöver skapa en balans i maktdelningen genom att i första hand skapa en trygg relation 

till patienten. Att makten är delad mellan patienten och sjuksköterskan är inte i sig något 

negativt. När en patient blir mera delaktig i sin egen vård så blir utfallet av vården bättre än 

om patienten inte hade varit delaktig.  

 

I Missbruksutredningen (SOU 2011:35) uppskattar man att samhällets kostnader för missbruk 

av narkotika år 2008 var cirka 24 miljarder. Det finns en del sociala problem som kan 

uppkomma för patienter med en beroendediagnos, så som bostadsproblem och sviktande 

förmåga att ta hand om sina barn och negativa upplevelser för anhöriga. I de mest uttalade 

fallen finns samhälleliga problem så som hemlöshet och kriminalitet (SOU 2011:35).  

Sanders Tompson och medarbetare (2004) menar på att stigmatisering betyder att en person 

blir missbedömd utifrån personlighet eller personliga drag. Stigmatisering är ett hinder för 

rehabilitering och ökar diskriminering. Vidare så påverkar stigmatisering det sociala livet 

negativt för den som blir stigmatiserad (Sanders Thompson, Noel, & Campbell, 2004).  

Det är olyckligt när patienter blir hemlösa eller behöver ta till kriminella handlingar. Det finns 

ett samhälleligt ansvar att hjälpa dessa patienter tillbaka till ett liv i gemenskap. Vidare så blir 

dessa patienter fortfarande utsatta för stigmatisering av samhället i stort, vilket förstärker ett 

utanförskap.  

 

Rollen som sjuksköterska 

Sjuksköterskorna i denna studie beskriver att det inte är så lätt att i praktiken utföra den vård 

man önskar ge. Samverkan mellan olika instanser brister och rätten till lika vård förbises. 
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Andra faktorer som försvårar är bristen på resurser i form av för lite personal, dåligt 

utformade lokaler och brist på att kunna erbjuda sysselsättning till patienterna. Liknande 

resultat framkommer i studien av Nordfjær och medarbetare (2010) där patienter upplevde att 

de inte fick lika behandling i vården. Personalen bemötte ett återfall olika på olika patienter. 

En del blev tvungen att lämna behandlingen omedelbart när det påvisades ett återfall under 

behandlingen medan andra endast fick en varning och fick fortsätta behandlingen (Nordfjær 

et. al. 2010). Den 1 jan 2015 infördes en ny patentlag i Sverige och målet med den nya lagen 

är att främja patientens integritet, delaktighet och självbestämmande och att stärka och 

tydliggöra patientens ställning. Patienten har i den nya lagen möjlighet att välja mellan olika 

behandlingsalternativ inom öppen och slutenvården inom landstiget men även mellan privata 

aktörer som landstigen har avtal med (SKL 2015).  

I vår studie framkommer att patienterna inte alltid ges möjligheten till delaktighet och att 

patienterna inte får den vård de har rätt till. Vissa patienter väljs bort på grund av till exempel 

samsjuklighet och det framkommer även att de blir felbehandlade med anledning av deras 

beroendediagnos vilket skapar frustration, ilska och sorg hos sjuksköterskorna.  

 

Strömberg & Eriksson (2006) Skriver att sjuksköterskor har olika förhållningsätt och 

strategier för att kunna stå ut och hantera problem som uppstår i olika vårdsituationer. 

Psykiatrisjuksköterskor har en tradition att se patienters aggressivitet och hot som att 

patienterna inte kan göras ansvariga för detta på grund av sin sjukdom. Det verkar inte som att 

det är förenligt med sjuksköterskors yrkesetik att definiera lindrigare fysiskt våld från 

patienter som våld och att kunna klandra patienterna för det. Psykiatrisjuksköterskors 

erfarenhet är att det är sällsynt med våld mot dem från patienterna. Men det kan betyda att det 

är i relation till vad som de själva förväntar sig för våldsbenägenhet från patientgruppen. Det 

kan vara så att våld beskrivs på ett annat sätt och att och att det är relaterat till att det i arbetet 

inte finns risk eller våldsfria miljöer. Sjuksköterskor kan med stolthet berätta att de kunnat 

avstyra hotfulla och aggressiva patienter som har lugnat ner sig i deras närhet och sådana 

händelser blir till en bekräftelser av yrkesidentiteten (Strömberg & Eriksson, 2006, s.124-

125). Enligt Benner och Wrubel är det sjuksköterskans främsta uppgift att hjälpa patienten 

bemästra sjukdomsrelaterade och stressfyllda situationer, genom att utgå från patientens 

upplevelse av situationen och dennes speciella intressen (Kirkevold, 2000, s. 234-248).  

Strömberg och Eriksson (2006) lyfter fram att förmågan att på ett smidigt sätt kunna 

förebygga hot och våld från patienter skulle kunna ses som en del av yrkeskulturen. Om man 

då som sjuksköterska utsätts för våld så skulle det kunna förknippas med att hen är oskicklig 
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och att hen då kan känna skuld vilket kan bidra till underrapportering av våldsincidenter 

(Strömberg & Eriksson, 2006, s.124-125).  

Det framkommer i vår studie att sjuksköterskorna är utsatta för olika påfrestningar i sitt 

arbete. Känslor som ilska och oro för våld från patienterna förekommer regelbundet under de 

utförda intervjuerna. Flertalet av de intervjuade tar på något sätt upp oron över hot och 

våldssituationer. Sjuksköterskorna tar också upp att det ibland enbart är tur att inget våldsamt 

har hänt. Deltagarna i denna studie pratar fritt om olika våldshot som ibland har resulterat i 

verkliga handlingar. De berättar även om när de lyckats undvika hot, gemensamt för dessa 

situationer att sjuksköterskan har lyckats hålla sig lugn i situationen och nått fram till 

patienten. Kopplat till Benner och Wrublers omvårdnadsteori så är det sjuksköterskans 

uppgift att hjälpa patienten att bli lugn när denna börjar bete sig hotfullt. Det kan göras genom 

att skapa en stabil relation till patienten och genom att se problemet från patientens 

perspektiv. Det är positivt för patienten om man som sjuksköterska kan hålla sig lugn i en 

hotfull situation. 

 

Haarakangas (2011) menar på att reflektion är ett viktigt verktyg för alla som arbetar inom 

vården med patientkontakt. Genom reflektion kan man bli uppmärksam på känslor och inre 

händelseförlopp som påverkar relationen mellan sjuksköterskan och patienten. Reflekterande 

handlar om ens inre tankar. Det går inte att säga att det enbart finns en sanning när man 

reflekterar utan allas individuella uppfattning är sanningen. Genom reflektion kan man få en 

förklaring till sina känslor och handlingar. För att undvika en monolog utan fortsätta vara 

öppen för en dialog så kan reflektion vara ett användbart verktyg i utsatta situationer 

(Haarakangas, 2011, s. 77-78).  

Det framkommer i denna studie att deltagarna utrycker ett behov av stöd från sina kollegor, 

ett sådant stöd kan vara reflektion. Författarna själva har valt att använda sig utav reflektion i 

utsatta situationer och anser att det har varit en behjälplig metod. En annan metod kan vara att 

ta sitt stöd från en vald omvårdnadsteori, författarnas valda teori från Benner och Wrubler 

betonar att man blir hjälp utav att se till helheten och sin kunskap om varje individuell patient.  

 

I resultatet framkommer att det är mycket samverkan kring patienter med beroendediagnos 

och att det ibland brister i kommunikationen mellan olika instanser. Att det är två huvudmän 

som finns omkring patientgruppen gör det inte lättare. Sjuksköterskorna anser att om 

informationsutbytet och kommunikationen vore bättre skulle det förbättra vården kring 

patienter med beroendediagnos. Sjuksköterskorna beskrev att de inte alltid fick gehör från 
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ledningen när de utryckte sina åsikter och hade svårt att kunna påverka sin arbetssituation. I 

studien framkom att kollegor är betydelsefulla och att samverkan med dessa kan minska den 

psykiska påfrestningen och ge arbetsglädje. Konflikter mellan kollegor påverkade arbetet 

negativt. 

Liknande resultat framkommer i en studie av Tang och medarbetare (2013). De fann att en 

effektiv kommunikation är viktig för att få en bra arbetsrelation mellan sjuksköterska och 

läkare. När detta inte fungerar resulterar det i försenad och felaktig vård som äventyrar 

patienten hälsa. När sjuksköterskorna möts av dåligt bemötande från läkare påverkade det 

arbetsglädjen och sjuksköterskans attityder till patienten. Något som försvårar samarbetet 

mellan läkare och sjuksköterskor är att man inte alltid har förståelse för varandras profession 

och arbetsuppgifter (Tang et. al. 2013). Även i studien av Nordfjær och medarbetare (2010)  

framkommer att patienterna pekade på att kommunikationsproblem mellan den kliniska 

personalen och ledningen hindrade en effektiv behandling. En del patienter var även 

bekymrade över avsaknaden av kommunikation med den behandlade enheten och eftervården. 

Deltagarna kände att de fick klara sig själv efter behandling vilket ökade risken för att börja 

missbruka igen. Några patienter hade haft telefonkontakt med den behandlande enheten efter 

de genomgått behandling vilket minskade risken för återfall (Nordfjær et. al. 2010). 

Det är av stor vikt att samverkan mellan olika instanser förbättras för att minska risken att 

patienter ”faller mellan stolarna” och kanske inte får den vård de har rätt till. Det finns ett 

behov av att tydliggöra vem som gör vad och i vilken ordning det ska ske för att vården ska 

bli effektiv och framgångsrik. Då det är två huvudmän inblandade är det extra viktigt med 

tydlighet och att man har ett gemensamt sätt att kommunicera på. Vidare att patienten har en 

kontinuerlig vårdkedja där det är tydligt för patient och vårdpersonal vem som är ansvarig nu. 

Detta skulle kunna minska risken för återfall och öka möjligheten till en lyckad behandling. 

 

Hälso- och sjukvården missar ofta tecken på beroende hos kvinnor. Kvinnor upptäcks senare, 

är i sämre skick och får mycket mindre resurser i form av vård och behandling än män som 

har ett beroende (Fossum, 2007, s.274).  

I Missbruksutredningen (2011:35) skrivs det att etablerade behandlings- och stödinsatserna 

vid beroende generellt möter vårdbehoven hos både män och kvinnor. I vissa fall kan det 

föreligga ett behov av könsspecifika insatser (SOU 2011:35).  

Av de nio intervjuade sjuksköterskorna i vår studie så var det enbart en person som tog upp 

genusperspektivet. Dock så har inga genusspecifika frågor ställts under intervjun, hade 

specifika frågor ställt gällande genus så hade utfallet blivit ett annat.  
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I Missbruksutredningen (2011:35) så framkommer det att användningen av alkohol och 

droger varierar mycket mellan olika etniska grupper. Kunskapen om vårdbehov och 

tillgänglighetsbarriärer i den svenska vården för personer med utländsk bakgrund är väldigt 

begränsad (SOU 2011:35).  

Benner och Wrubel anser att sjuksköterskan måste tillägna sig en djup förståelse för 

patientens speciella situation och dennes kulturella kontext och därmed skapa en mening för 

patienten i den specifika situationen. Omvårdnadens främsta mål enligt Benner och Wrubel är 

att hjälpa och stärka patientens förmåga att utvecklas. Grunden i denna teori är att bry sig om 

patienten och se till helheten (Kirkevold, 2000, s. 234-248).  

Ingen av de nio sjuksköterskorna i denna studie tar upp etnicitet. Detta kan ha sin förklaring i 

att inga frågor ställdes som var riktade åt detta håll. Förklaringen kan även ligga i att 

kunskapen är begränsad gällande etnicitet och beroende. Detta blir dock ett problem om man 

utgår ifrån Benner och Wrublers teori, då man som sjuksköterska enligt denna teori ska se till 

helheten för att kunna individanpassa den vård som ges, hit hör även patientens etnicitet, 

kultur och genus.  

 

 

Metoddiskussion 

 

Studiens kvalitet diskuteras med utgångspunkt i trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med 

beroendediagnos inom specialiserad beroendevård. En kvalitativ ansats bedömdes vara 

användbar för att få svar på syftet. Vi utförde nio intervjuer och vår bedömning är att detta 

antal var tillräckligt då vi fick rika berättelser. Författarna till denna studie intervjuade med 

öppna frågor och följdfrågor utifrån hur deltagarna har svarat. Deltagare av båda könen finns 

representerade och det finns en bred variation i ålder, antal yrkesverksamma år inom 

beroendevården men även variation i specialistutbildningar hos sjuksköterskorna. Analysen 

av intervjuerna har genomförts med ett öppet sinne och med ambitionen att inte lägga in några 

värderingar från författarna vilket stärker trovärdigheten. Båda författarna intervjuade 

deltagarna på var sitt håll förutom den första deltagaren som gjordes tillsammans.  
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Beroende på vilka följdfrågor som ställdes kan det ha påverkat hur deltagarna svarade och det 

finns en risk att författarna kan ha styrt intervjun omedvetet på grund av följdfrågornas 

utformning vilket kan ha påverkat resultatet. I analysprocessen finns det alltid en risk att 

viktig information tappas bort och det är därför en styrka att det är två författare som är med 

och tolkar materialet för att minska risken för att relevant information inte analyseras 

(Graneheim & Lundman, 2004). Författarna till denna studie har även diskuterat analysen 

med utsedd handledare vilket stärker trovärdigheten ytterligare.  

 

I metodavsnittet har vi redovisat vilket tillvägagångssätt som har används i för att rekrytera 

deltagare och hur informationen har samlats in och analyserats. Graneheim & Lundman 

(2004) skriver att om insamlingen av data sker under en kort period så ökar det period så ökar 

trovärdigheten. Insamlandet av data till denna studie pågick mellan december 2015 och 

januari 2016, vilket kan anses styrka studiens trovärdighet i studien. Författarna har under 

hela arbetets gång försökt att inte ta med egna värderingar i tolkningen av resultatet, utan har 

försökt att hela tiden hålla ett öppet sinne. Viss förförståelse finns dock som man inte kan 

komma ifrån då båda författarna har flertalet yrkesverksamma år som sjuksköterskor. Vidare 

så är det första gången som författarna utför en kvalitativ innehållsanalys och även detta får 

ses som en svaghet. 

 

Resultatet i denna studie tillsammans med andra inom samma område ger en inblick i 

sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med patienter med beroendediagnos och kan 

användas till andra sammanhang där sjuksköterskor möter patienter med beroendediagnos i 

andra kontext. Enligt Graneheim och Lundman (2004) så är det upp till läsaren om resultatet 

är överförbart till annan kontext.  

 

Slutsats  

 

I resultatet framkommer betydelsen av att individanpassa vården som ges till patienterna. Att 

ha individen i centrum ger det bästa resultatet av den omvårdnad som ges. Sjuksköterskan 

måste vara lyhörd och ha en förmåga att kunna föra en dialog med patienten för att få till ett 

lyckat vårdtillfälle med en god omvårdnad. Vidare är det av vikt att se till helheten, flertalet 

av patienterna har exempelvis samsjuklighet vilket försvårar en framgångsrik behandling. 
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Sjuksköterskan kan inte bortse från övriga sjukdomar som patienten har utan bör ta hänsyn till 

dessa när hen vårdar patienten.  

 

Det föreligger en beredskap inför hot och våld hos sjuksköterskorna. För att bli trygg i sitt 

arbete är viktigt att vara trygg i sin yrkesroll, ha bra stöd av kollegor och att när det finns 

tydliga rutiner och riktlinjer. Detta underlättar också för att kunna stå emot och hantera 

manipulativa och hotfulla patienter.  

 

Vidare forskning 

Genusperspektivet är osynligt i resultatet likväl som etnisk tillhörighet och kulturell betydelse. 

Det skulle kunna tyda på att ingen större hänsyn tas till detta i den specialiserade 

beroendevården. Underlaget för denna slutsats är dock väldigt begränsat. Det skulle dock vara 

av intresse att forska vidare på sådana frågeställningar där man tar hänsyn till genus, etnicitet 

och kultur inom specialiserad beroendevård. 

 

Betydelse för omvårdnad 

 

Jahren Kristoffersen (1998) menar på att i möten med människor som har en avvikande åsikt, 

värdering och livsstil så påverkar det våra känslor. En individ som har ett annorlunda 

beteende kan upplevas som ett hot och man blir konfronterad med sin egen rädsla, oro och 

osäkerhet. Det kan då vara svårt att visa respekt och förståelse (Jahren Kristoffersen 1998, s. 

264).  

Om man som sjuksköterska är trygg i sin yrkesroll och har rätt kunskaper så bemöter man 

sina patienter bättre. Det är en vinst både för patienten som möter en trygg sjuksköterska samt 

för sjuksköterskan som slipper det stresspåslag som okunskap kan ge.  

 

Det har skett en dramatisk ökning av långtidssjukskrivningar i Sverige sedan 1997 vilket till 

stor del beror på att den psykiska ohälsan ökat. Speciellt tycks detta gälla yrken som innebär 

mycket kontakt med och ansvar för andra människor, exempelvis sjukvårdspersonal. Kliniska 

studier av patienter som är långtidssjukskrivna för psykisk ohälsa talar för att tillståndet 

mycket ofta är relaterat till arbetet (Socialstyrelsen, 2003). Utmattningssyndrom har länge 

varit känt som diagnos, det har dock varit problematiskt att få den accepterad. De personer 

som drabbas av utmattningssyndrom har i huvudsak arbetsuppgifter som är extremt 
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belastande rent känslomässigt. Diagnosen innebär bland annat att den drabbade utvecklar 

negativa attityder och uppfattningar. Men även att den drabbade personen förlorar empatin för 

sina patienter (Killen, 2011, s.26)  

Sjuksköterskor inom beroendevården är utsatta för en ökad risk för långtidssjukskrivningar 

relaterat till psykisk ohälsa. Detta ger även betydelse för den omvårdnad som patienterna 

behöver då det behövs vikarier som kanske inte alltid har den kunskapen som ordinarie 

personal har. För att minska risken för sjukskrivningar är det viktigt med tydliga rutiner och 

riktlinjer som är väl förankrade på arbetsplatsen. Då arbetet kan vara psykiskt påfrestande är 

det viktigt med kontinuerlig handledning för sjuksköterskorna och att de känner att de har 

stöd från ledningen.  

 

Det är författarnas förhoppning att när denna studie presenteras via diskussionsforum på 

författarnas respektive praktikplats så kommer det öka sjuksköterskornas förståelse för hur de 

förhåller sig till sin egen psykiska hälsa och i förlängningen även öka förståelsen för den 

omvårdnad som patienten erhåller.  
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      Bilaga 1 

Bilagor 

 

Information till sjuksköterskor som deltar i intervjustudie om att vårda personer med 

beroendeproblematik. 
      

 

Forskning visar att sjuksköterskor upplever det som en balansgång mellan frustration och förståelse när de 

vårdar en person med en beroendediagnos och att dessa personer ofta döljer sin sårbarhet för den vårdande 

sjuksköterskan. Vid institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet, planeras ett projekt som syftar till att 

ytterligare undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med beroendediagnos inom 

specialiserad beroendevård. 

 

Vi vill med detta brev tillfråga Dig om Du vill delta i denna studie. 

 

För att uppnå syftet planeras intervjuer där Du ombeds berätta om Dina erfarenheter av att vårda personer 

med en beroendediagnos. Intervjun spelas in på band och skrivs sedan ut i text, och den avidentifieras så 

snart den är utskriven. I samband med intervjun ombeds Du fylla i en enkät med frågor om personuppgifter 

som t.ex. ålder, kön, antal år i yrket, utbildningsnivå osv. Enkätsvaren och intervjun kommer att behandlas 

så att inte obehöriga kan ta del av dem och inga uppgifter som kan kopplas till Dig kommer att kunna 

kännas igen i den rapport där studien kommer att redovisas. Inom studien kommer enkätsvaren att 

analyseras som kodade uppgifter och enskilda svar kan kopplas till respektive person endast genom en 

kodlista som förvaras inlåst, skilt från det övriga datamaterialet.  

 

Deltagandet är helt frivilligt. Du kan välja att tacka nej till att delta eller välja att avbryta Ditt deltagande 

under intervjun utan att ange skäl. Största vikt kommer att läggas vid att bevara alla deltagares 

konfidentialitet. Intervjuerna kommer att genomföras av specialistsjuksköterskestudenter vid Umeå 

Universitet. 

 

Personuppgiftsansvarig för Dina personuppgifter är Umeå Universitet, Umeå universitet, 901 87 Umeå, 

Tel: 090-786 50 00,Texttel: 090-786 59 00, Fax: 090-786 99 95, E-post: umea.universitet@umu.se, Org.nr: 

202100-2874.  Kontaktperson hos Umeå Universitet är Britt-Marie Lindgren, 090-786 92 61. 

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt 

undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om Dig som vi behandlar och hur 

vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om 

personuppgifter som vi behandlar om Dig. 

 

Om Du har frågor är Du välkommen att ta kontakt med någon av oss. 

Umeå 2015-11-25 

 

Med vänlig hälsning 
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e-post: 

aneern96@student.umu.se   

Handledare 

Britt-Marie Lindgren 

Titel: Sjuksköterska, Universitetslektor 
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Tfn:090-786 92 61 

e-post: britt-mari.lindgren@.umu.se 
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           Bilaga 2 

Vi söker Dig som vill delta i en intervjustudie? 

 

Vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet, planeras en studie som syftar till att 

undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med en beroendediagnos inom 

den specialiserade beroendevården. 

Vi söker Dig sjuksköterska som arbetar inom den specialiserade beroendevården med 

personer som har en beroendediagnos och undrar om Du vill delta i denna studie? 
Intervjuer planeras där Du ombeds berätta om Dina erfarenheter att arbeta med dessa 

personer. Intervjun spelas in på band och i samband med intervjun kommer viss 

bakgrundsdata om Dig att samlas in. Största vikt kommer att läggas vid att bevara alla 

deltagares konfidentialitet. Materialet kommer att hanteras så att inte obehöriga kan ta del av 

den och inga uppgifter som kan kopplas till Dig kommer att kunna kännas igen i den rapport 

som redovisas.  

Att delta är frivilligt. Även om Du tackar ja till deltagande kan välja att avbryta utan att ange 

skäl.  

Om Du är intresserad av att delta i studien är Du välkommen att ta kontakt med någon 

av oss för att få mer information. 
 

Umeå 2015-11-25 

 

Anne-Sofie Hallberg 

Studerande vid Umeåuniversitet 

Spec. sjuksköterskeprogrammet 

med inriktning psykiatri 

Tfn: 0761362772 

e-post: 

annesofie.hallberg@gmail.com 
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Bilaga 3 

Informerat samtycke 
 

Till studien som syftar till att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer 

som har en beroendediagnos. 

 

Jag har läst informationen om studiens syfte och tillvägagångssätt, fått alla mina frågor 

rörande deltagande besvarade och är införstådd med dess innebörd. 

 

Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt 

deltagande utan motivering. 

 

Jag samtycker till att personuppgifter i form av namn, ålder, kön osv. gällande mig själv 

behandlas i enlighet med den information som framgår av informationsbladet.  

 

Jag kommer att erhålla en kopia av detta samtyckesformulär sedan det daterats och 

underskrivits. 

 

Genom att underteckna detta formulär avsäger jag mig inte några av de lagliga rättigheter jag 

har som deltagare i en forskningsstudie. 

 

Jag har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter 

skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om Mig 

som ni behandlar och hur ni behandlar dessa. Jag har också rätt att enligt 28 § 

personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som ni behandlar om Mig.  

 

Personuppgiftsansvarig för Dina personuppgifter är Umeå Universitet, Umeå universitet, 901 

87 Umeå, Tel: 090-786 50 00,Texttel: 090-786 59 00, Fax: 090-786 99 95, E-post: 

umea.universitet@umu.se, Orgnr: 202100-2874.  Kontaktperson hos Umeå Universitet är 

Britt-Marie Lindgren, 090-786 92 61. 

 

Jag samtycker till att delta i denna studie. 

 

____________ den __________ 2015 

 

 

 

________________________________ 

Deltagarens namnteckning 

 

________________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

 

 
      Bilaga 4 
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Bakgrundsdata 

 

 

 

       

 

Ålder…………. 

 

Vilket år blev Du legitimerad sjuksköterska?…………………………………………   

 

Utbildningar 

 

• VUB Psykiatri 

• Annan VUB 

• Steg 1 Psykoterapi 

• Kontaktmannautbildning 

• Annan utbildning? 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

Hur lång erfarenhet har Du av att arbeta inom psykiatrisk vård?………. 

 

 

Hur lång erfarenhet har Du av att arbeta med personer som har en beroendediagnos? 

 


