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Sammanfattning 

Bakgrund: Tidigare forskning har visat att det finns mycket skam gällande diagnosen 

missbruk. Samsjuklighet med psykisk ohälsa och missbruk är en komplex och svår 

patientgrupp, vilket gör att det finns en rädsla hos sjuksköterskor i omvårdnadsarbetet, med 

patienter som lider av samsjuklighet. Sjuksköterskor söker kunskap och beredskap för att 

hjälpa denna grupp av patienter. 

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskors beredskap att möta patienter 

som lider av psykisk ohälsa och samtida missbruk inom specialistpsykiatrisk vård. 

Metod: En kvalitativ induktiv design med har använts. Data insamlades genom en 

fokusgruppsintervju bestående av sex stycken sjuksköterskor som alla arbetar inom 

psykiatriska slutenvården. Data analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys, vilket 

resulterade i tre kategorier och sex subkategorier. 

Resultat: Visar att sjuksköterskor har beredskap för psykisk ohälsa och missbruk, men om 

patienten lider av samsjuklighet mellan dessa diagnoser visar resultatet, att det behöves en 

kunskapshöjning.  

Nyckelord: alkohol, beredskap, beroende, droger,  patient,  psykiatriskvård, psykisk ohälsa,  

samsjuklighet, sjuksköterskor.  

 

  



 

 

Abstract 

Background: Previous research has shown that there is a lot of shame about the diagnosis 

of abuse. Co-occurrence of mental illness and abuse is a complex and difficult patient group, 

which causes fears in nursing care for patients suffering from co-occurrence. There is a high 

risk of this group of patients taking their lives. 

Purpose: The purpose of this study is to describe the nurse's readiness to meet patients 

suffering from mental health and contemporary abuse in specialist psychiatric care. 

Methods: A qualitative inductive design with has been used. Data was collected through a 

focus group interview consisting of six nurses who all work in psychiatric hospital care. Data 

was analyzed using qualitative content analysis, resulting in three categories and six 

subcategories 

Results: Indicates that nurses are prepared for mental ill health and addiction, but if the 

patient suffers from cohabitation between these diagnoses, research says they need a 

raising of knowledge. 

Keywords: addiction, alcohol, Co-occurrence, drugs, illness, nurses, patient, preparedness, 

psychiatric care, psychiatric illness. 

  



 

 

 

Författaren vill genom denna hälsning tacka alla som hjälp till så att denna 

studie har tillkommit, tack till er som gett författaren stöd och ett tack till 

författarens handledare som hjälpt till så att denna studie blev klar. 

 Ett speciellt tack till familjen som alltid står vid författarens sida.   
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1 INLEDNING 

Författaren har ett intresse av att se hur sjuksköterskor upplever mötet/samtalet med 

patienter som lider av psykisk ohälsa och missbruk. När diagnoser som missbruk och psykisk 

ohälsa uppkommer tillsamman så leder detta till samsjuklighet. Genom egen erfarenhet har 

författaren sett att detta är en grupp av individer som ofta hamnar utanför systemet och 

vanligtvis blir bemött och behandlade utifrån antigen deras missbruk, eller den psykiska 

ohälsa, men inte av den samsjuklighet som individen lider av. 

2 BAKGRUND 

 Bakgrunden kommer det en presentation av tidigare forskning, vilket efterföljs av 

underrubriker som redovisar bakgrunden. Därefter en beskrivning av den teoretiska 

referensramen.  

2.1.1 Samsjuklighet mellan psykisk ohälsa och missbruk 

Adams (2008) anser att samsjuklighet mellan psykisk ohälsa och missbruk ses som svårt att 

bota, detta trots att den psykiska ohälsan inte nödvändigtvis är någon svår psykisk störning. 

Vidare (Adams 2008) menar på att personalen fokuserar på en diagnos i taget. Problemet 

blir då att den psykiska ohälsan kommer i andra hand och att personalen endast fokuserar på 

själva missbruksproblematiken. Gunasekara, Pentland, Rodgers och Pattersson (2014) 

menar att oavsett vilket problem som är värst för individen, vill de som vårdas för sin 

psykiska ohälsa känna sig omhändertagna och bli behandlade med respekt. 

Sjukvårdspersonalen ska känna trygghet, slippa frustration och kunskapsbrist, detta genom 

lämplig utbildning och support för att möta dessa patienters komplexa omvårdnadsbehov. 

Detta skulle då leda till att frustration och okunskap kring samsjuklighet skulle minimeras 

menar (Gunasekara m.fl. 2014). Även Barry, Tudway och Blissett (2002) anser att attityder 

gentemot patienten skulle förändras om sjukvårdspersonalen fick mer erfarenhet och 

kunskap kring missbruk och psykisk ohälsa, de menar även att grundutbildningen för 

sjuksköterskor har en stor fokusering på andra diagnoser inom somatiken, medan den 

psykiatriska kunskapen/vården och omvårdnaden kring samsjuklighet kommer i 

skymundan.  

Enligt Brekke, Lien Davidsson och Biong (2017) så kan patienter med samsjuklighet i sina 

diagnoser som psykisk ohälsa och missbruk få stöd i andra aktörer än i den psykiatriska 

vården. Det har under de sista decennierna inriktats mot allt öppnare vårdformer där 
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kommunerna fått ett större ansvar för olika vård och stödinsatser. Vilket skulle leda till att 

en positivare utveckling i förbättringen och tillfrisknandet för patienter med samsjuklighet. 

Medan Barry m.fl. (2002) anser att den vård som fortfarande bedrivs inom hälso och 

sjukvården ska utformas och bli alltmer specialiserad så att sjuksköterskan får den erfarenhet 

och kunskap som sig bör för att säkerställa en god omvårdnad. Vidare menar Brekke m.fl. 

(2017) förutom psykiatrisk specialistvård, så kan andra aktörer i samhället ha kunskap om 

psykisk hälsa, psykisk ohälsa samt missbruk. Det skulle även lämpa sig att inom andra 

verksamheter, som till exempel mödra och barnhälsovård, skolhälsovård, somatisk 

heldygnsvård, äldreomsorg, primärvård och kriminalvård, Där skulle sjuksköterskans 

beredskap i mötet med psykisk ohälsa och missbruk vara till nytta för patienten. Även att det 

är en bra kommunikationen mellan dessa vårdgivare, så skulle detta främja patientens 

återhämtning.  

2.1.2 Missbruk och skam 

Johansson och Wiklund-Gustin (2015) och  Adams (2008) beskriver missbruk som ett sätt 

att hantera sitt lidande. Genom självmedicinering med hjälp av olika substanser kan 

individen tränga undan sina känslor och sitt lidande. Vidare menar Punzi, Tidefors och 

Fahlke (2015) att individer med missbruksproblematik kan ha en rädsla för sina känslor och 

istället välja att dämpa dessa med hjälp av ett destruktivt beteende i form av bland annat 

droger. Johansson och Wiklund-Gustin (2015) menar att individer med ett missbruk gärna 

håller upp en fasad för att inte behöva visa sina känslor. Samtidigt så påtalar Punzi m. fl. 

(2015) att det kan upplevas som om patienterna har en negativ attityd. Detta för att de genom 

livet har sett sig som individer och de lider av missbruk. De har känt sig självkritiska och som 

främlingar inför sig själva, att känslor då inte har större betydelse i sammanhanget. 

Tillsammans så menar Johansson och Wiklund-Gustin (2015) samt Priebe, Wiklund-Gustin 

och Fredriksson (2017) att dessa patienter ofta har en låg självkänsla samt en sårbarhet och 

de upplever att missbruk samt psykisk ohälsa är skamfyllt och stigmatiserat. Harnish, 

Corrigan, Byrne, Pinals, Rodrigues och Smelson (2016) menar dock att missbruk är mer 

stigmatiserande än psykisk ohälsa i sig.  Vidare menar de att de upplevelse av stigma hos 

individer som lider av missbruk kan vara ett hinder för dem att söka hjälp. Priebe m.fl. (2017) 

menar också att det finns en rädsla hos dem med missbruk att endast ses som en 

missbrukare och inte som en människa med ett missbruksproblem. De anser också att genom 

att hjälpa patienten fokusera på det friska och det som fungerar i livet och inte se sig själva 

med en missbrukaridentitet så hjälpte man patienten i återhämtningen. 

2.1.3 Vårdrelationen 

Sjuksköterskor upplevde vid vårdande av patienter med samsjuklighet mellan missbruk och 

psykisk ohälsa att tillit var det primära för utvecklandet av en god vårdrelation. Wadell och 

Skärsäter (2007) kom fram till att det är viktigt att låta relationen växa fram mellan patienten 

och sjuksköterskan och ge den tiden till att låta det få bli en bra vårdrelation, samtidigt som 

de kämpar mot patientens abstinens och ger adekvat behandling. Johansson och Wiklund-

Gustin (2015) menar att sjuksköterskor i möte med denna patientgrupp kan känna sig 
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frustrerade då de vill hjälpa med att lindra patientens lidande, men samtidigt kan bli bemötta 

med en negativ attityd. Sjuksköterskor bibehåller ett holistiskt synsätt där omvårdnad står i 

fokus samt de möjligheter och resurser som faktiskt finns och som de upplever att de kan 

arbeta med. Wadell m.fl. (2007) menar också att det kan vara svårt för sjuksköterskor att 

hjälpa patienter när de förnekar sitt missbruk och en rädsla kan också finnas hos 

sjuksköterskan att nämna missbruket då de är rädda att förstöra den vårdande relationen 

mellan sjuksköterska och patient. Dock anser både Johansson och Wiklund-Gustin (2015) 

och Wadell m.fl. (2007) att en etablerad relation är viktigare än att samtala med patienten 

om hens missbruk. Gunasekara m.fl. (2014) menar att god kommunikation mellan vårdare 

och patient bidrar till att patienten känner sig omhändertagen inom den psykiatriska vården. 

Även Green Yarborough, Polen, Janoff och Yarborough (2014), menar att individanpassad 

hjälp och support hjälper patienten att komma ifrån sitt missbruk, att det inte finns någon 

mall som passar alla, utan att vårdpersonalen får lov att vara flexibel och genom sin 

erfarenhet hjälpa patienten till en livskvalitet som patienten finner tillfredställande.  

2.1.4 Sjuksköterskors behov av kunskap, erfarenhet och beredskap 

Enligt Johansson och Wiklund-Gustin (2015) upplevs omvårdnaden av denna patientgrupp 

som svårt, då sjuksköterskan vill att patienten ska få en så god omvårdnad som möjligt, 

samtidigt är det en utmaning för sjuksköterskan att hjälpa denna patientgrupp då motvilja 

till behandling kan förekomma. Patientens beteende kan påverka sjuksköterskan till att 

uppleva negativa känslor i mötet med patienter som lider av samsjuklighet. Vadlamudi, 

Adams, Hogan, Wu och Wahid (2008) anser att sjuksköterskan ger patienten en bättre 

omvårdnad och tillfrisknande om det finns kunskap om missbruk, en sjuksköterska med 

utbildning i missbruksdiagnoser känner sig mer trygg i mötet med patienten. Sjuksköterskan 

skulle känna sig säkrare i sitt arbete om kunskapshöjande utbildning kunde införas.  Detta 

skulle förändra sjuksköterskans osäkerhet inför de omvårdnadsåtgärder som patienten 

behöver, det skulle leda till en positivare upplevelse för patient med ohälsa och höja 

sjuksköterskans beredskap inför mötet med patienten. Om utbildningskravet och framtida 

studier skulle diskuteras med erfarna sjuksköterskor, då skulle utbildningen få den 

kunskapshöjande effekt som eftersträvas och sjuksköterskan skulle känna trygghet i sina 

omvårdnadsåtgärder. Handledning genom erfaren personal skulle höja kunskapen hos 

sjuksköterskor gällande missbruksdiagnoser. Ford (2014) samt Barry m.fl. (2002) menar att 

det ska finnas möjlighet för sjuksköterskan att få resurser till förbättringsarbete, detta skulle 

gynna kliniken och även patientens tillfrisknande, vilket understryker att personcentrerad 

vård och sjuksköterskans roll har betydelse för en god vårdmiljö. Enligt Vadlamudi m.fl. 

(2008) och Siegfried, Ferguson, Cleary, Walter och Rey (1999) samt Howard och Holmshaw 

(2010) är det en förutsättning att sjuksköterskan har kunskap och kompetens gällande 

samsjuklighet av psykisk ohälsa och missbruk, samtidigt ska det finnas möjlighet till 

kunskapshöjande åtgärder för sjuksköterskan vilket leder till bättre omvårdnadsåtgärder och 

en förändring. Rekommendationer för en bättre vårdmiljö och ett säkrare bemötande är att 

ge sjuksköterskan möjlighet till att få vidareutbildning. Enligt Ekebergh (2017) så är 

vårdpraxis det som vuxit fram genom sjuksköterskans erfarenhet, denna varierar genom de 

olika möten med patienter som sjuksköterskan upplevt genom vardagliga rutiner, sådant som 
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utförs utan att någon tänker på hur det görs, den tysta kunskapen, den upplevda egna 

erfarenheten.  Praxiskunskap har växt fram hos sjuksköterskor genom deras egna 

handlingar, deras beprövade erfarenheter, samt hur andra sjuksköterskor gör eller har gjort 

tidigare. Vi präglas alla i mötet med andra människor och med det så växer erfarenheten och 

kunskapen hos individen.  

2.1.5 Jämlik vård 

Enligt Socialstyrelsen (2018) ska alla ha rätt till en jämlik vård, det vill säga att personalen 

ska ha kunskap om den vård som patienten är i behov av. Socialstyrelsen menar att det inte 

är så idag och vill få till ett förbättringsarbete för just personer i målgruppen med psykisk 

ohälsa. Personer med psykisk ohälsa ska ha tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad och säker 

vård och omsorg av god kvalitet. Så är det inte alltid i dag. För att förbättra situationen för 

personer med psykisk ohälsa ska Socialstyrelsen bidra med kunskap, statistik och 

utvärdering. Coombes och Wratten (2007) menar att vårdpersonal har negativa erfarenheter 

och känslor inför mötet med denna grupp av patienter, då det gäller patienter med 

samsjuklighet, att det är betydligt lättare att möta patienter med psykiskohälsa istället för 

samsjuklighet med missbruk. Att det många gånger i mötet med patienten saknas kunskap 

och att det inte finns handledning att tillgå, detta leder till ett icke professionellt möte och 

frustration kan uppstå hos sjuksköterskan. Enligt Wadell m.fl. (2017) upplever 

sjuksköterskor att de inte har tillräcklig utbildning för att prata med patienten om deras 

missbruksproblematik, ändå är det viktigt att patienten blir informerad om sitt missbruk och 

att de motiveras till behandling. De menar dock att kontinuitet saknas i behandling av 

patienter med dubbeldiagnos. Behandlingen blir olika beroende på vilken läkare som är 

behandlande. Detta trots att patienter med missbruk och en samtidig psykisk ohälsa är en 

riskgrupp för suicid. Sjuksköterskor upplever också att de inte dokumenterar om ett 

missbruk, om missbruket inte blivit bekräftat av patienten själv, de rapporterar endast vidare 

verbalt till övriga kollegor att en misstanke finns. 

2.1.6  Holistisk syn på patienten 

Vissa sjuksköterskor anser att patienten behöver ta mer ansvar själv för sin egen nykterhet 

(Wadell m.fl. 2007). Det som uppfattades som manipulativt beteende sågs minska då 

patienten själv fick ta ansvar för sitt missbruk samt att personalen inte höll så hårt på de 

regler som fanns på avdelningen (Johansson & Wiklund-Gustin 2015). Enligt Priebe m.fl. 

(2017) anser att genom att låta patienten komma fram till sina egna slutsatser så gör det att 

hen känner sig som en hel individ. Det är också viktigt att ha ett rum där det är tryggt och där 

det är tillåtet att få uttrycka sina känslor. Wadell m.fl. (2017) menar också att det är viktigt 

att patienten får berätta sin historia och att sjuksköterskan har ett holistiskt förhållningssätt i 

mötet med patienten. Priebe m.fl. (2017), samt Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor 

(2014) anser att det är viktigt för patienten att få sätta ord på sina upplevelser trots att dessa 

är förknippade med lidande. Patienten kan då låta sin mur falla och visa sig sårbar för 

sjuksköterskan. I en trygg relation mellan sjuksköterskan och patienten kan lidandet delas 
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och på så vis lindras, sjuksköterskan är ansvarig för patientens omvårdnad och med ett bra 

samarbete med patienten kan en god vård tillgodoses.    

2.2 Teoretisk referensram 

Som teoretisk referensram används Joyce Travelbee (1971) hennes teori passar bra till att 

använda sig av för sjuksköterskan i mötet med patienten, som lider av samsjuklighet. Hennes 

teori kan med fördel användas för att styrka sjuksköterskans kärnkompetens, det är viktigt 

att vården har en helhetssyn på patienten och detta gagnar mötet mellan patienten och 

sjuksköterskan  

Travelbee (1971) arbetade som psykiatrisjuksköterska och omvårdnadsteoretiker på 60-talet 

och härstammar från USA. Travelbees interaktionsteori lägger fokus på mötet och 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten. Enligt Travelbee (1971) är det viktigt 

för sjuksköterskan att bygga upp en bra relation med patienten. Därför är det första mötet 

och första samtalet ytterst viktigt för att patienten ska hitta motivationen och en inre kraft att 

vilja gå vidare i behandlingen.  

Travelbee (1971) anser att kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten är det som är 

avgörande för god vård. För att kunna uppnå bästa möjliga vårdande i relationen så behöver 

ett antal faser genomgås. I den första fasen får patienten utrymme att visa vart hen befinner 

sig, här sker det första mötet. I den andra fasen försöker sjuksköterskan förstå patienten och 

hens livsvärld, framväxt av identiteter, se den unika människan. I den tredje fasen utvecklas 

sjuksköterskans empati gentemot patienten. I den fjärde fasen fortsätter det med skapandet 

av en mellanmänsklig relation där förståelse växer fram och sympati för individen, 

sjuksköterskans önskan om att hjälpa patientens lidande, att känna medkänsla för individen.  

I den femte fasen växer ömsesidig förståelse och kontakt fram. Genom att använda 

Travelbees interaktionsteori kan en större förståelse för patienten erhållas, därigenom 

uppkommer ett empatiskt bemötande, som visar patienten medkänsla, förståelse om en god 

kontakt har etablerats i mötet, dessa faser kan hjälpa lindra lidande hos patienten och med 

hjälp av Travelbees (1971) interaktions teori kan omvårdnadsproblem lösas tillsammans med 

patienten (Travelbee 1971).   

För sjuksköterskans beredskap kan omvårdnads teoretiker Travelbee (1971) interaktionsteori 

med fördel användas. Sjuksköterskan använder sig själv terapeutiskt i mötet, det 

grundläggande i teorin är kommunikation. Där i mötet sker det en interaktion och 

sjuksköterskan använder sig själv som instrument. Det byggs upp en relation och detta ger då 

sjuksköterskan beredskap, beredskap i mötet med patienter. Den mellanmänskliga relationen 

är betydelsefull för sjuksköterskans egen beredskap. Att sjuksköterskan även ser varje patient 

som unik och i och med detta, så kan det vara en fördel för sjuksköterskan, som då kan göra 

sin egen bedömning i mötet på, det kan hjälpa sjuksköterskan att känna trygghet och tillit till 

sin egen förmåga och beredskap inför möten enligt Travelbee (1971). 
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3 PROBLEMFORMULERING  

Tidigare genomgången forskning påvisar att sjuksköterskor upplever svårigheter i mötet med 

patienter som lider av samtidig ohälsa och missbruksproblematik. Sjuksköterskor kan känna 

sig rädda och osäkra i mötet och uppleva att de inte vågar samtala om missbruket då det kan 

påverka den vårdande relationen negativt Patientgruppen ses som svår och självförakt och 

stigmatisering är vanligt. Den ökade risken för suicid gör detta till en ännu svårare 

patientgrupp.  

Samtidigt är det, inte minst mot bakgrund av Travelbees (1971) omvårdnadsteori och dess 

betoning av interaktionen, viktigt att dessa patienter upplever respekt i mötet med 

sjuksköterskan och att de känner sig hörda samt att sjuksköterskan vågar närma både den 

psykiatriska ohälsan och missbruket, för att vårdtillfället inte skall bli till något negativt som 

varken bidrar till hjälp eller återhämtning för patienten. Sjuksköterskan behöver enligt 

Travelbee (1971) se varje patient som unik och göra mötet individanpassat för att stärka tillit 

och trygghet i mötet och hjälpa patienten att få förståelse för sin egna problematik. Att möta 

patienter med samsjuklighet ställer således stora krav på sjuksköterskan vilket gör det viktigt 

att studera vilken beredskap sjuksköterskor har inför detta möte. Med den kunskapen som 

grund kan man sedan identifiera vad sjuksköterskor kan behöva för ytterligare stöd och 

utbildning för att utveckla sin kompetens inom området.  

4 SYFTE  

Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskors beredskap att möta patienter som 

lider av psykisk ohälsa och samtida missbruk inom specialistpsykiatrisk vård. 

5 METOD  

Detta avsnitt är en presentation av vald design och urval, därefter analys av data.  Sist i 

metodavsnittet kommer etiska överväganden som har uppkommit under studiens process, 

samt de fyra kraven från vetenskapsrådet som författaren förhåller sig till.    

5.1 Design 

Då studien handlar om att beskriva något, hur sjuksköterskan kan ha beredskap inför ett 

möte, har en kvalitativ induktiv ansats.  Kvalitativ design då det handlar om att tolka och 
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beskriva inhämtat data, detta är för att fånga det gemensamma i det fenomen som 

undersökts. Kvalitativ design används för att subjektiva upplevelser ska framträda, en 

tolkning av data som framkommit. Induktiv ansats genom att hitta gemensamma mönster 

som framkommit i data så att det bildar en helhet (Lundman & Graneheim 2017 och 

Rienecker & Stray Jörgensen 2014).   

5.2 Urval 

Intervjun genomfördes genom en semistrukturerad fokusgruppsintervju. Valet av 

fokusgruppen var en homogen yrkesgrupp, vilket betyder att det var sjuksköterskor som 

arbetar inom psykiatrin. Som underlag till fokusgruppsintervju användes en intervjuguide 

som i samråd med handledare utformades. Diskussionen i fokusgruppen blev livlig och 

mycket information framkom mellan forskningspersonerna i processen. Datainsamlingen tog 

sammanlagt ca två timmar och delades upp på två tillfällen. Intervjuerna spelades in och den 

tysta kommunikationen antecknades av bisittare för att säkerställa att all information ska 

finnas nedskriven till författaren för analysen av data. Författaren var moderator i 

fokusgruppen och var inte aktiv i diskussionerna utan ställde frågor.  Fokusgruppen fick 

diskutera utifrån frågeställningen som moderatorn använde sig av. Träffen var på 

utbildningsavdelningen i ett konferensrum, så fokusgruppen fick sitta i en lugn miljö utan att 

bli störda (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017 samt Rienecker & Stray Jörgensen 2014). 

Inklusionskriterier: Data som författaren analyserat har insamlats genom 

fokusgruppsintervju och data analyseras med en kvalitativ analys med en induktiv ansats. 

Författaren sände ut missivbrev om studien till målgruppen bestående av 

specialistsjuksköterskor eller sjuksköterskor som varit yrkesverksamma minst fem år inom 

psykiatrisk vård bilaga (A). Förfrågan sändes med e-post till alla i målgruppen, det skickades 

internt till slutenvårdspsykiatrin. Specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård prioriteras i 

urvalet. Därefter antal verksamma år inom psykiatrisk vård.  Datainsamlingen genomfördes 

genom en fokusgruppsintervju med sex stycken sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrisk 

vård. Författaren samt en bisittare var med för att samla data till studien, bisittaren som 

endast förde anteckningar, skriver den tysta kommunikationen som uppstår mellan 

individer, det som inte sägs i ord, utan i gester och genom mimik (Dahlin-Ivanoff & 

Holmgren 2017 och Lundman & Graneheim 2017 samt Rienecker & Stray Jörgensen 2014). 

Förhoppningen var från början att forskningspersonerna skulle haft fem yrkesverksamma år 

inom psykiatrin. Antal specialistsjuksköterskor/sjuksköterskor för studien förväntas vara sex 

till åtta stycken deltagare beroende av hur många arbetsgivaren kunde avvara. Det var sju 

stycken forskningspersoner som ville delta i studien, men på grund av sjukdom deltog sex 

stycken forskningspersoner i fokusgruppen.  Kriterierna för målgruppen av 

fokusgruppintervjun fick ändras, då en av forskningspersonerna varit verksam sjuksköterska 

i två år, för övrigt uppfylldes kriterierna som tidigare specificerades. 
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5.3 Analys och bearbetning av data 

Studien genomfördes efter kontakt med verksamhetschefer samt enhetschefer som godkände 

att studien skulle få genomföras (bilaga A). Denna studie har använt sig av 

fokusgruppsintervju och en intervjuguide användes (bilaga C) genom interaktion mellan 

forskningspersonerna uppkom det diskussioner mellan forskningspersonerna och följdfrågor 

som genererade i rådata för vidare bearbetning och analysering, vilket leder fram till 

resultatet (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017). Data analyseras med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys med en induktiv ansats. Kvalitativ innehållsanalys innebär att författaren 

står för tolkning och förståelse för det data som ska bearbetas. En induktiv ansatts där det 

framkommer ett mönster av det data som insamlats, det vill säga en förutsättningslös analys 

av data som samlats in.  Därefter genomför författaren en sammanställning av insamlat 

material. Analysen redovisas med hjälp av att författaren har brutit ner texten, till 

meningsenhet, detta kan då vara olika stycken i data som samlats in, men ändock hör ihop.  

för att det insamlade data ska vara hanterbart och identifierat text som hör ihop. Sedan 

vidare till kondenserad meningsenhet, med detta så kortas texten ner för att det ska vara mer 

lätthanterligt. Själva kondenseringen är ett sätt att hitta den text som söks. Detta vidare till 

att få fram koder, genom abstraktion, det vill säga att man lyfter upp texten till den nivå som 

är till en högre logisk nivå.  Koder som nu tagits fram är då en kort beskrivning av den 

tidigare meningsenheten. Där efter kan författaren ta fram subkategorier, genom att se vilka 

bearbetade texter som hör ihop och vidare till kategorier som då svarar upp till frågan ”vad/ 

hur”.  Mattrealet som bearbetats, sammanställs och visas i tabell 1 och 2, för att tydliggöra 

hur författaren genomarbetat analysprocessen. Där efter följer sammanställningen i löpande 

text under analys och bearbetning av data, samt under resultat enligt (Lundman och 

Graneheim 2017). 

Resultatet kommer att åskådliggöras genom forskningspersonernas citat. Författaren 

sammanställer resultatet genom att införa det transkriberade materialet i en tabell, för att 

enklare se likheter och skillnader som framkommit i studien (Lundman och Graneheim 

2017). Genom att beskriva sjuksköterskornas beredskap och kategorisera detta kan 

författaren göra en analys av vad som framkom i intervjun. Kategorisering av data för att 

redovisa en generaliserad beskrivning av de gemensamma upplevelserna hos 

psykiatrisjuksköterskorna (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017 och Lundman & Graneheim 

2017). 

Nedan följer tabell som ämnar ge överskådlighet över det bearbetade data som framkommit 

från fokusgruppsintervjun och som delats in i kategorier. 
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Tabell 1 analysarbete  

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Ibland måste 
man avvakta och 
se hur det blir när 
drogen är borta, 
det beror ju på 
hur det ser ut i 
det speciella fallet 

Iakttaga hur 
patienten mående 
påverkas av 
droger 

Kunskap om 
abstinens och 
omvårdnad 

Att veta vilka 
omvårdnadsåtgärder 
som ska utföras 
 

Att 
utveckla 
sin 
kompetens  

Ibland kommer 
polisen med en 
patient som är 
helt galen, det är 
ingen som vet 
vilken drog han 
eller hon tagit 

Det finns olika 
sorters droger, 
det kan påverka 
patientens humör 
och sinne 

Veta vilka 
omvårdnadsåtgärder 
som behövs för 
patientens 
välbefinnande 

Att ha kunskap om 
abstinens och 
drogens påverkan 
 

Att 
utveckla 
sin 
kompetens 

Men ibland är 
man ju så osäker 
så då undrar man 
ju om det är 
missbruket som 
är det 
framträdande 
som patienten 
behöver hjälp 
med just idag om 
man säger så, 
akut så. Det är 
jättesvårt, det blir 
en 
osäkerhetskänsla 

Svårighet att veta 
vad patienten vill 
ha hjälp med, om 
det är missbruk 
eller psykisk 
ohälsa. 

Svårt att avgöra vad 
patienten vill ha 
hjälp med 

Att känna sig osäker 
och uppgiven  
 

Att känna 
frustration 

Patienter med 
samsjuklighet har 
jag en upplevelse 
att, att det är 
många patienter 
som kommer till 
oss blivit 
uppmanade av 
andra. Det är inte 
patienten själv 
som initierar att 
de besöket tycker 
jag. 

Uppmanade att 
söka vård, men är 
inte motiverade 
till vård. 

Är inte hjälpsökande Att patienten ej vill 
ha hjälp 
 

Att känna 
frustration 
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Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Självmedicinering 
med olagliga 
droger som kan 
vara farliga att 
använda, då kan 
det bli väldigt 
bråkigt.  

Självmedicinering 
med olagliga 
droger leder till 
risker för 
sjuksköterskan 
och patienten 

Olagliga droger kan 
medföra 
våldshandlingar 

Att alltid göra en 
riskanalys i mötet 
 

Att behöva 
tänka på 
säkerheten 

Min erfarenhet är 
om en drogad 
patient somnar 
och sen vaknar, 
eller i 
synnerlighet blir 
väckt så är det 
också ett sånt 
riskmoment, lätta 
att bli aggressiva. 

Rädd för att 
patienten ska 
vakna eller bli 
väckt och visa 
aggression under 
påverkan 

Riskmoment när 
patienten väcks eller 
vaknar 

Att alltid göra en 
riskanalys i mötet 
 

Att behöva 
tänka på 
säkerheten 

 

 

5.4 Etiska överväganden 

Författaren har följt den forskningsetik som Vetenskapsrådet (2018) beskriver som fyra 

etiska krav. Dessa beskrivs närmare i följande stycken. 

Informationskravet: Deltagandet i studien var frivilligt och kunde avbrytas av 

forskningspersonen när som helst. Förfrågan om tillstånd bilaga (B) för studien sändes ut 

verksamhetscheferna (Vetenskapsrådet, 2018). 

 Samtyckeskravet: Författaren valde att sända ut information till berörda sjuksköterskor 

om att deltaga i studien och information om vad studien syfte. Intervjuer skedde efter att 

samtycket till studien var påskrivet (Vetenskapsrådet, 2018). 

Konfidentialitetskravet:  Författaren förvarar materialet så att forskningspersonernas 

identitet hålls skyddad, detta genom författarens privata dator som är lösenordskyddad. 

Ingen av forskningspersonerna har nämnts med sitt namn detta för att bevara 

forskningspersonernas konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2018).  

Nyttjandekravet: Insamlad information kommer inte att användas till kommersiellt bruk, 

inte heller användas för annat än vetenskapligt syfte (Vetenskapsrådet, 2018). 

Ett etiskt problem att ha i åtanke är att konfidentialitet gentemot kollegor, att detta inte gick 

att upprätthålla under fokusgruppsintervju, eftersom vi alla satt tillsammans i en och samma 

fokusgrupp. Under intervjun så fick forskningspersonerna svara på öppna frågor som 

moderatorn ställde, vilket även kan påverka sekretessen gentemot varandra. Det vill säga att 

de arbetar två, eller flera sjuksköterskor på samma avdelning eller på samma arbetsplats, så 
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kan sekretessen av fokusgruppsintervjuns resultat kanske härleda till en specifik 

forskningsperson. Information gavs om att forskningspersonerna ska förhålla sig till 

sekretess gentemot vad som sägs i fokusgruppen. Detta för att försöka att säkerställa 

anonymiteten hos alla deltagare i fokusgruppen. Genom att moderatorn givit denna 

information så är förhoppningen att sekretessen ska säkerställas.     

6 RESULTAT 

Analysen av data resulterade i tre kategorier samt åtta subkategorier som på olika sätt 

beskriver sjuksköterskans erfarenheter, upplevelser och beredskap i mötet med patient som 

lider av psykisk ohälsa och missbruk. Kategorierna och subkategorier presenteras i tabell 2. 

Citat från fokusgruppsintervjuerna används för att illustrera resultatet.  

 

 

 

 

 

Tabell 2: redovisning av resultat 

Att ha beredskap 

  

Att lära av varandra 
 
Att inhämta kunskap om abstinens och 
drogens påverkan 
 
Att utveckla ett gemensamt förhållningssätt   
 

 
Att känna frustration  

Att patienten ej vill ha hjälp 
 
Att inte komma någonstans 
 
 

 
 
Att behöva tänka på säkerheten  
 

Bedöma hälsorisker 
 
Att förebygga hot och våld 
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6.1 Att ha beredskap 

Här redovisas vilka omvårdnadsåtgärder som ska utföras och kunskap om droger och dess 

påverkan på patienten, samt hur sjuksköterskan har en saknad av vissa kunskaper gällande 

samsjuklighet i missbruk och psykiskohälsa och att sjuksköterskor lär sig av varandra och 

försöker att sträva efter ett gemensamt förhållningssätt. Därtill kommer det en del om 

förståelse för det komplexa tillstånd som patienten kan befinna sig i under vårdtiden. 

6.1.1 Att lära av varandra 

Erfarenhet och kunskap går hand i hand, vilket i vardagen för sjuksköterskorna betyder att 

man lär av varandra. Kunskapen förs vidare från person till person. Att lära sig av varandra 

har varit ett sätt att höja sin kunskap och beredskap. Sjuksköterskan beskriver vilka olika 

svårigheter det finns mellan samsjuklighet psykisk ohälsa och missbruk. Det är svårt för 

sjuksköterskorna gällande samsjuklighet. De saknar riktlinjer och det finns ingen inarbetad, 

beprövad erfarenhet när det gäller samsjuklighet.  

”Ja det är ju mycket det, att vi har den traditionen i psykiatri i alla fall här i mellan Sverige, att 

det är väldigt uppdelat. Psykisk sjukdom eller missbruk, vi, vi har inte haft något bra 

vårdprogram eller strategier eller ett inarbetat arbetssätt, för att bemöta dom här patienterna” 

(Intervjuperson 2). 

Avsaknaden av riktlinjer gör således att det är viktigt att ta del av varandras erfarenheter för 

att utveckla sin kompetens. Sjuksköterskan har en tradition av att lära sig av varandra, det är 

ett sätt att delge sina kunskaper och på så vis så får sjuksköterskan en bredare kompetens. 

Att yngre och oerfarna sjuksköterskor får lära sig av de som arbetat länge ger även dem en 

bättre beredskap inför patientmöten. 

6.1.2 Att inhämta kunskap om abstinens och drogens påverkan 

Vårdavdelningar kan ha olika inriktningar. Oavsett om en patient vårdas på en avdelning 

som är specialiserad på missbruksvård eller på psykiatriska diagnoser behöver man som 

sjuksköterska ha kunskap om båda delarna, eftersom patienter med dubbla diagnoser kan 

vårdas på en enhet där majoriteten av patienterna har en diagnos.  

”Vi behöver ju veta saker som dom som jobbar, som är proffs på missbruk, de här med i hur 

länge det sitter i, abstinens och vad är farorna, vad ska vi vara observanta på. Tecken på 

återfall och abstinens” (Intervjuperson 5). 

Sjuksköterskan har kunskap gällande droger och kemiska substanser finns, men inte i detalj 

utan mer generell kunskap. Att droger påverkar bedömningsförmågan och 

tankeverksamheten är klart, sjuksköterskan behöver mer erfarenhet och kunskap när det 

handlar om droger och vilka effekter drogen har, även när abstinens kan uppstå. En oro finns 

hos sjuksköterskor när en patient ”tänder av”, det vill säga när substanser är på väg ur 
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kroppen eftersom det då kan uppstå livshotande situationer för patienten. Om patienten inte 

får rätt hjälp och behandling kan detta leda till döden  

”Och det är ju där som jag sa i början här, vi har ju haft det så strikt uppdelat, av tradition har 

vi ju de, psykisk sjukdom eller missbruk och vi har ju inte haft något bra vårdprogram och vi 

har inte haft någon bra tradition och ta hand om samsjukliga här i vår region. Vi har inga 

special enheter inom Landstinget va jag vet om kommunen har några boenden för 

samsjuklighet.” (Intervjuperson 2). 

Avsaknaden av vårdprogram eller annan utbildning är något som sjuksköterskorna påtalar 

då de känner att de inte har tillräckligt med erfarenhet och kunskap när patienter lider av 

både missbruk och psykisk ohälsa. Att sjuksköterskor saknar erfarenhet är något som 

påverkar mötet med denna patientgrupp, det ger sjuksköterskan en känsla av osäkerhet i 

mötet.   

6.1.3 Att utveckla ett gemensamt förhållningssätt 

Sjuksköterskorna har genom erfarenhet och tradition vanligtvis mött patienter som inte lider 

av samsjuklighet. I mötet med denna patientgrupp så har sjuksköterskan inte samma 

beredskap och förståelse för hur man på bästa sätt kan möta patienten. Därför efterlyser 

sjuksköterskorna ett tydligare, gemensamt förhållningssätt för att på så vis kunna utveckla 

sin kompetens och bemöta patienterna så bra som möjligt.  

”Så tror jag också att vi kan rannsaka oss själva, på vårt eget arbetssätt hur vi bemöter 

patienten, vad vi ställer för frågor, vad du behöver tänka på, jag tror att vi alla egentligen att vi 

besitter mycket kunskap om det, men att vi inte har nått bra inarbetat, liksom förhållningsätt 

tror jag. Man skulle nog bara kunna sitta och diskutera det i arbetsgrupper, alltså hur man ska 

och kanske få hjälp av nån doktor som, jag tror att man får, för ibland för min egen del kan jag 

känna, jag behöver skärpa till mig lite, ställa mer ingående frågor.” (Intervjuperson 6). 

En önskan om att få handledning och eller att sjuksköterskor skulle få tid för att träffas och 

ventilera med varandra. En annan önskan som forskningspersonerna tog upp var att de 

skulle få tid att dela med sig av de erfarenheter dom har och då skulle de kunna ge varandra 

feedback. De önskade att det fanns tid för träffar där de kunde diskutera hur man bäst 

bemöter patienten och på vilket sätt deras bemötande i mötet skulle kunna hjälpa patienten.  

6.2 Att känna frustration 

Här redovisas kategorin att känna frustration, patienter som inte önskar någon hjälp, som 

saknar styrkan att själva komma ur sitt missbruk. Hur sjuksköterskan känner frustration i 

mötet med patienter som inte orkar ta tag i sitt missbruk. Därefter hur sjuksköterskan i sin 

yrkesroll kan känna sig både osäker och uppgiven. 
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6.2.1 Att patienten ej vill ha hjälp 

Sjuksköterskor beskriver att de känner hopplöshet och frustration eftersom de av erfarenhet 

vet att många patienter som söker hjälp för sin samsjuklighet ofta faller tillbaka i missbruk. 

Att de trotts hjälp med avgiftning och samtal återkommer med samma problematik igen.  

”Dom som vill fortsätta och droga och så där, då känns det liksom, då är man ganska uppgiven. 

Då är det inte så mycket vi kan göra tyvärr. De som är motiverade dom blir, dom blir man att 

känna lite synd om dom då.” (Intervjuperson 4). 

6.2.2 Att inte komma någonstans 

Sjuksköterskan tycker att det är svårt när patienten inte håller sig nykter eller drogfri, att 

samma patient återkommer gång på gång för samma missbruk. Patienten söker hjälp 

frivilligt och kan när som helst lämna avdelningen, detta är svårt för sjuksköterskorna att se 

en patient som är i behov av stöd och brythjälp med sitt missbruk, bara gå sin väg.  Så vet 

sjuksköterskan av erfarenhet att dessa patienter kommer att söka hjälp igen. 

Jag kan bli, bli lite frustrerad, jag får en frustrations känsla. Att okey de e nu kommer han 

/hon igen och de blev ingenting av de här, med soc. eller annat boende, jag kan känna 

uppgivenhet, det kan jag känna. Inför den här patientgruppen. För någonstans vet jag ju att 

det finn väldigt lite hjälp för dom asså, man satsar väldigt lite på just den här patientgruppen 

Sjuksköterskan har även i mötet med patienter som återkommer upplevt att patienten inte 

håller sig till sanningen, utan de blir så skamfulla av att tala om att de inte slutat använda 

kemiska substanser så de vill inte säga sanningen för sjuksköterskan och inte heller se 

sanningen för sig själva.  

”Och som också kommer påverkade och där vi också många ju tidigare vi, de ljuger ju för sig 

själva och för oss, dom tycker att det är så skamfullt att dom använder droger.” 

(Intervjuperson 1). 

Sjuksköterskan har en erfarenhet av att denna patientgrupp är en utsatt grupp och de söker 

vård flera gånger för sitt missbruk. Att det är en skam för patienten att söka hjälp är 

sjuksköterskan medveten om, och det bidrar till en upplevelse av att man inte kan komma 

vidare med vården och därmed också till frustration. Trots att de försökte hjälpa patient till 

bättre hälsa, så säger de att deras erfarenhet att många patienter inte är motiverade till att 

sluta använda droger. De patienter som var motiverade blev inte riktigt tagna på allvar då 

erfarenheten hos sköterskorna var att patient återkommer för samma problematik.  

”När dom är mera motiverade så är det vissa som bara säger att nej släpp mig jag vill gå hem 

och fortsätta. Då känns det liksom, då är det mera frustration bara, då då får man släppa iväg 

de, ja vi kan inte göra mera då.”  (Intervjuperson 5). 
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Sjuksköterskan känner en uppgivenhet när patienten inte vill ta emot hjälp, detta leder till 

frustration När patienten efter vårdtiden går ut till sitt missbruk kan sjuksköterskan bara stå 

och hålla upp dörren för som tycks sakna motivation och orken att vilja avsluta sitt missbruk.  

6.3  Att behöva tänka på säkerheten 

Denna kategori belyser hur sjuksköterskornas beredskap att möta patienterna också handlar 

om att tänka på säkerheten. Detta synliggörs i beskrivningar av hur sjuksköterskorna dels 

bedömer risker för patienten, dels i sjuksköterskornas medvetenheten om hur drogen kan 

göra patienten våldsam och samtidigt utgöra en risk för sjuksköterskan.   

6.3.1 Bedöma hälsorisker 

En aspekt av att behöva tänka på säkerheten är relaterad till patienternas säkerhet. Det kan 

handla om att ta beslut om att patienten inte kan vara kvar på en psykiatrisk avdelning och 

att patienten måste förflyttas till somatisk avdelning. Detta för att få hjälp med 

livsuppehållande åtgärder, eller specialistmedicinsk kunnande, då droger kan vara direkt 

dödande. 

”Jag var inne på. Att hur är det somatiskt liksom som drabbar patienten, somatiskt dåligt. Är 

det så pass, så att det kan vara riktigt farligt för hälsan, så om man säger så att han är på rätt 

plats på de viset, för det har ju inträffat saker, de har ju hänt alvarliga händelser förr, de kan ju 

va att man behöver åka till IVA. Synd tänker jag då, det beror ju på om det om det hur det är, 

man tittar ju på hur personen ser ut och hur det känns och kan ju tänka i dom somatiska 

termerna, blodtryck och så. Hur de är de beror ju på det är ju olika.” (Intervjuperson 3). 

Det finns således en beredskap för att möta fysiska symptom när drogen är på väg ur 

kroppen, då finns det en uppenbar risk för patientens egen hälsa. Om en patient får allvarliga 

kramper eller andra fysiska tecken på abstinens eller överdos, då måste sjuksköterskan agera 

snabbt, eftersom dessa tillstånd kan leda till döden. En erfaren sjuksköterska vet hur det ter 

sig när en patient är på väg att insjukna i abstinens.  

6.3.2 Att förebygga hot och våld 

Patienter som har samsjuklighet kan vara svårt påverkad av droger och eller svårt påverkad 

av sin psykiska ohälsa. Det kan vara en risk för våldsamheter, att patienten i sitt tillstånd inte 

vet vad hen gör, då tankar, syner eller andra sinnen inte fungerar optimalt. En annan aspekt 

av att tänka på säkerheten handlar därför om att sjuksköterskorna är observanta på risker för 

andra människor och försöker att förebygga hot och våld.  

Såväl psykisk ohälsa som droger och abstinensbesvär kan bidra till att patienter uppträder 

hotfullt. Vilket naturligt leder till rädsla, rädsla för att själv bli skadad, rädsla för att patienten 

skadar sig, men även för människor som finns runtomkring. Det finns en rädsla för att en 
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våldsam patient kan ska andra patient som behöver vård, och också för att man själv skall bli 

skadad. Sjuksköterskan gör därför en riskanalys i mötet med patienten. 

Det är ju en skillnad som om jag ska gå till en psykotisk patient, då vet jag ju att det är en 

psykos, men om jag ska gå till en missbrukare, jag vet då kan dom vara våldsamma, de här 

med samsjuklighet, dom är påverkad, ja så just den erfarenhet jag är på en avdelning 

(Intervjuperson 3). 

Det finns en rädsla för patient som är aggressiva, men samtidigt så finns det empati för 

denna problematik. Det framkom att sjuksköterskan tyckte synd om patienten, men var lite 

avståndstagande i mötet om patienten betedde sig aggressivt. 

När jag går fram till min patient och tar emot patienten liksom. Ibland man måste ha rätt ord i 

munnen, ibland man måste observera först innan man lägger fram frågor. Ibland behöver man 

avvakta ja. Visst har vi våra förhållningssätt till patienten men, men man måste ju också tänka 

på sin säkerhet.” (Intervjuperson 3). 

”Jag tycker att det är synd, faktiskt, ja det är synd om människan, om det har gått så har långt. 

Om det inte kommer in såna här som är riktigt aggressiva, som hotar” (Intervjuperson 4). 

En erfarenhet som forskningspersonerna delger i intervjun, att det är viktigt att vara aktsam 

och känna in läget, att sjuksköterskorna vet när det inte är lämpligt att gå fram till en patient, 

utan avvakta och ge patienten tid att anpassa sig, låta patienten känna in atmosfären och 

sedan närma sig och föra en konversation.  

7 DISKUSSION 

I detta avsnitt kommer metoddiskussion, då författaren kommer att diskutera vad som 

framkommit genom den valda metoden. Därefter kommer det en etisk diskussion där 

författaren lyfter etiska aspekter kopplat till studien. Sedan i resultatdiskussion kopplas 

resultatet ihop med omvårdnadsteoretiker Travelbee (1971) teori samt tidigare forskning.  

7.1 Metoddiskussion 

Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskors beredskap att möta patienter som 

lider av psykisk ohälsa och samtida missbruk inom specialistpsykiatrisk vård. Hur författaren 

har använt sig av fokusgrupper som insamlingsmetod för inhämtade data. Hur 

trovärdigheten till studien stärkts, samt hur data analyserats. Sist i kategorin kommer den 

etiska diskussionen att redovisas.  
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7.1.1 Fokusgruppsintervju som insamlingsmetod för data 

Då författaren valt att utgå från sjuksköterskors beredskap, då det är berättelse om hur de 

möter patienter, så valdes en kvalitativ studie, med fokusgruppsintervju, detta för att svara 

upp till studiens syfte.  Fördelen med att använda datainsamling via fokusgrupp enligt 

Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) är att gruppen blir homogen, det vill säga de har samma 

erfarenhet av liknande patienter och de har hand om ungefär liknande diagnoser. Studiens 

fokusgrupp ses som homogen då alla sjuksköterskor arbetar inom psykiatrin och har minst 

två års erfarenhet av psykiatrisk vård, till studiens nackdel fick kriteriet för lov att sänkas 

gällande antal verksamma år från fem till två år. Det innebär inte att gruppen inte är 

homogen, men graden av erfarenhet sänks med tanke på sjuksköterskans livserfarenhet inom 

psykiatrisk vård (Polit & Beck, 2012 och Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017).  

Polit och Beck (2012) föreslår att sex till tolv deltagare är optimalt att använda för 

fokusgruppsintervjuer.  Fördelen med att ha antal deltagare i det lägre spannet, är att det kan 

bli lättare att samtliga fokusgruppsdeltagare får komma till tals. Det kan vara svårare att få 

ett högre antal deltagare pga. den brist på sjuksköterskor som råder idag. Vidare är bortfall 

pga. sjukdom något som påverkat datainsamlingen, men som inte påverkat studiens 

fortgång, detta för att antalet deltagare inte sjunker under det optimala antalet enligt Polit 

och Beck (2012). Urvalet har även påverkats utifrån arbetsplatsernas geografiska avstånd till 

samlingsplatsen för fokusgruppen möte. Därför kan urvalet även ses som ett 

bekvämlighetsurval, då studien fått anpassas efter tillgång på sjuksköterskor med rätt 

kompetens och erfarenhet inom rimligt geografiskt avstånd (Polit & Beck 2012 och Dahlin-

Ivanoff & Holmgren 2017).  

Ytterligare en faktor som kan påverka kvaliteten på data är att ingen av sjuksköterskorna från 

missbruksavdelningen deltog i studien. Detta innebär inte direkt att homogeniteten sänks 

inom fokusgruppen, snarare tvärt om, den kan bli mer homogen på grund av detta. Men 

bredden på kompetensen inskränks och detta kan påverka kvaliteten på det insamlade 

materialet, då sjuksköterskor som arbetar med på en missbruksavdelning inte deltog i 

studien. 

 Fokusgruppen har haft författaren som gruppledare så kallad moderator. Intervjun följdes 

av en intervjumall fanns nedtecknade bilaga (C). Under intervjun kom alla deltagare till tals 

och det blev mycket diskussion för att det skulle framkomma så mycket data som möjligt. I 

fokusgruppen framkom enskilda upplevelser, samt gruppens gemensamma upplevelser som 

vävdes ihop och flöt samman under diskussionens gång. Författaren fick även möjlighet att 

studera gruppens tysta kommunikation, det vill säga kroppsspråk, såsom mimik, gester och 

icke-verbala uttryck. Vilket var en fördel till författaren när data som insamlats ska 

sammanställas, det blev tydligare för författaren att plocka ur meningsenheter när det fanns 

både inspelat data samt bisittarens nedskrivna data, bisittaren skrev även ner när någon 

skrattade eller höll med någon som före ordet i fokusgruppen. Vilket författaren anser stärker 

trovärdigheten i data som sammanställts. En svårighet som författaren fick uppleva under 

fokusgruppsintervjun var att sjuksköterskorna gärna ville ta upp sådant som inte studien 

handlade om, tex, hur kan du hjälpa oss att få cheferna att lyssna, hur ska vi få flera att 

söka tjänster, mm. Det var första gången som författaren använde sig av en 
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fokusgruppsintervju och med intervjuguiden som stöd kunde moderatorn lösa detta genom 

att läsa upp syfte samt frågeställning och därefter förklarade moderatorn att det var detta 

som studien handlar om, att fokus kommer att vara studiens syfte samt frågeställning. Detta 

baseras på ett förhållningssätt med semistrukturerad datainsamlingsmetod (Polit & Beck 

2012 och Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017).  

7.1.2 Trovärdighet 

För en kvalitativ studie är det enligt Lundman och Graneheim (2008) det som 

forskningspersoner som skall deltaga i studien, har erfarenheter av det studerade fenomenet 

som studien skall identifiera. Valet av deltagare har författaren begränsat till 

forskningspersonerna ska ha erfarenhet med att möta sina patienter inom psykiatrin. Samt 

även ett geografiskt val. Författaren sände ut förfrågan till sjuksköterskor som verkar inom 

sluten psykiatrisk vård, där begränsningen var att hålla sig inom ett län. Inga urval gällande 

ålder eller kön har gjorts.   För att studien ska anses som tillförlitlig enligt Lundman och 

Graneheim (2017) ska studien innehålla det författaren redogjort för, detta innebär att data 

som skrivs ska vara ändamålsenlig. Trovärdigheten och tillförligheten ska styrkas och 

innehållet i studien beskriva vad sjuksköterskornas erfarenhet och beredskap i mötet med 

patienten innebär, i en strävan efter att beskriva ett sannolikt resultat Att det finns en 

förförståelse hos författaren kan inte uteslutas, då författaren själv har erfarenhet av att 

arbeta inom psykiatrin. Detta betyder inte att det är en nackdel för studien, utan det kan även 

stärka studien då förförståelse, kunskap och erfarenhet finns hos författaren. risken för att 

data som insamlats feltolkas kan minska då författaren själv har erfarenhet av psykiatri. Det 

data som används är delar ur mattrealet som införskaffats under studiens gång.  

Giltighet 

Valet av sjuksköterskorna det vill säga forskningspersonerna kan påverka giltigheten i 

studien, att studien behövde sjuksköterskor då det är det som syftet i studien står för är en 

självklarhet. Att sjuksköterskorna arbetar inom psykiatrin kan även stärka giltigheten. För att 

försöka påvisa giltigheten har författaren försökt att redovisa hur studien fortskridit. Direkta 

citat visas, samt så har författaren en medvetenhet om att förförståelse kan finnas, detta 

relaterat till författarens bakgrund och livserfarenhet av att arbeta inom psykiatrin 

(Lundman & Hällgren-Graneheim 2008). 

Tillförlitlighet 

Betyder att författaren skall kunna bevisa och styrka det som framkommit i processen till 

denna studie (Lundman & Hällgren-Graneheim 2008). Under tiden som studien fortskridit 

har författaren haft tillgång till handledare, vilket även detta kan ses som tillförlitlighet. 

Överförbarhet 

Betyder att denna studie kan överföras till en liknande studie, eller i vilken omfattning detta 

kan göras. (Lundman & Hällgren-Graneheim 2008). Författaren anser och tror att denna 

studie kan överföras i andra delar av Sverige, men samtidigt så finns det en risk att det ser 

annorlunda ut i vården. Att det kanske har ett annat upplägg gällande samsjuklighet och på 

så vis kan det då förekomma skillnader mot denna studie.  
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7.2 Etisk diskussion 

Detta arbete har under ansvar av författaren skrivits för att förmedla så trovärdiga och 

korrekta data som författaren funnit under arbetets gång, det har många gånger under 

processen känts som om det varit svårt att prestera, då det är mycket fakta som ska 

förmedlas på ett vårdvetenskapligt etiskt riktigt vis och det är viktigt att data som insamlats 

ska förmedlas till andra. Enligt  

Enligt Vetenskapsrådet (2018) ska författaren följa informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet vilket författaren har följt. 

Forskningspersonerna har fått information om studien via mejl och sedan muntlig 

information vid fokusgrupps träffen, då även detta lyftes innan intervjun startade. 

(Vetenskapsrådet 2018).  En annan etisk aspekt har under studien varit hur fokusgruppen 

kommer att se på resultatet av studien, då några av dessa sjuksköterskor är författarens 

arbetskollegor och en viss oro för att de inte tycker att författaren förmedlat allt som de 

tyckte skulle komma upp till ytan, men författaren var tydlig under fokusgruppintervju med 

att läsa frågeställningen samt syftet med studien Under intervjun framkom det mycket 

diskussioner om nedskärningar och att det fattades sjuksköterskor. Sjuksköterskorna 

efterfrågade även fortlöpande utbildningsmöjligheter då de tycker att det saknas på 

arbetsplatsen.   

En undran var att inför fokusgruppsintervjun, om forskningspersonerna skulle känna sig 

trygga i gruppen och våga öppna upp sig inför varandra och ta de skulle kunna diskutera 

sådant som kan vara känsligt. Att de i fokusgruppen skulle känna sig illa till mods, om de 

skulle säga något som kunde vara negativt för vården. Men det blev livliga diskussioner och 

forskningspersonerna tyckte att det var roligt och de var mycket lättade över att det var en 

fokusgrupps intervju, de jämförde med att bli intervjuad en och en och att de kände sig mer 

utsatt när de var ensam med moderatorn och de tyckte att fokusgruppsintervju var 

lättsammare och att de fick ett tillfälle att tala med varandra om psykisk ohälsa och missbruk. 

Det framkom hur komplext tillstånd detta är för patienten och vilka krav det ställer på 

vårdpersonalen. Denna studie belyste risker som kan finnas i vården, då i mötet med 

patienten, som lider av samsjuklighet. Sjuksköterskor berättar att de ibland inte har 

beredskap inför mötet, de menar då med patienter som lider av både missbruk och psykisk 

ohälsa. Risken är att sjuksköterskan inte känner sig bekväm i mötet, en osäkerhet 

framkommer hos sjuksköterskan och patienten blir då lidande.  Studien belyser hur viktigt 

det är att ha både och beredskap och erfarenhet av både psykisk ohälsa och missbruk. Detta 

för att säkerställa en god vård för patienten, men även en trygg arbetsmiljö för 

sjuksköterskan. Vilket skulle leda till ett bättre möte för denna patientgrupp och detta skulle 

leda till en säkrare vård för patienten. 
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7.3 Resultatdiskussion  

Resultatet från fokusgruppen kommer att redovisas under resultatdiskussionen med hjälp av 

den teoretiska referensramen, med utvalda begrepp som teoretikern använder och som är 

relevanta för studien. Diskussionen kommer att struktureras med hjälp av rubrik och 

underrubriker. 

7.4 Mötet mellan sjuksköterskan och patienten 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors beredskap att möta patienter som lider av 

psykisk ohälsa och samtida missbruk inom specialistpsykiatrisk vård. Det vårdteoretikern 

Travelbee (1971) menar och påtalar är vikten om att fråga patienten om sin upplevda 

sjukdom och eller sin upplevda ohälsa. Detta bör då göras i det direkta mötet med patienten, 

Det som framkom i studien visar att sjuksköterskan känner sig osäker i mötet och denna 

fråga är inte var dock inte självklar för sjuksköterskan att ställa till patienten. Sjuksköterskan 

kände en osäkerhet när patienten led av samsjuklighet och de saknade erfarenhet samt 

beredskap inför mötet.  

7.4.1 Att lindra patientens lidande 

Att mötet med denna patientgrupp var påtagligt svårt framkom tydligt under studiens gång, 

att sjuksköterskan på alla sätt ville hjälpa och lindra lidandet för patienterna var även detta 

tydligt, då de kände sådan frustration i mötet med denna patientgrupp över att de inte kunde 

hantera situationen och det vart en osäkerhetskänsla. Sjuksköterskan skulle med hjälp av 

erfarenhet och beredskap gärna vilja försöka att hjälpa patienter. Men de som lider av 

samsjuklighet mår oftast dåligt vilket är ett faktum. Johansson och Wiklund-Gustin (2015) 

och Priebe m.fl. (2017) och då de känner att missbruket har övertaget. Vilket 

sjuksköterskorna belyste, det var svårt att veta vad patienten sökte hjälp för, om det var 

missbruket eller om det var den psykiska ohälsan. Samtidigt så menar Adams (2018) att det 

uppstår ett problem för patienten, då sjuksköterskan endast fokuserar på en diagnos i taget, 

att sjuksköterskan prioriterar missbruksdiagnosen då kommer patienten att lida av den 

psykiska ohälsan. Den psykiska ohälsan kommer då att kvarstå för patienten. Vilket 

kategorin att känna frustration visar, att sjuksköterskornas beredskap för detta var svårt. 

Svårigheten var att veta vad de skulle hjälpa till med, vad var det som var mest framträdande 

vid vårdtillfället och hur skulle de prioritera. Att det var svårt att prioritera vad som var av 

vikt för patienten samsjuklighet, eller en diagnos i taget. Enligt Wadell m.fl. (2017) så finns 

det då en risk att patienten inte får rätt hjälp och behandling. Om patienten är ambivalent 

gällande vad hen vill ha hjälp med så ska sjuksköterskan kunna stötta patienten och 

samtidigt så ska patienten själv vara delaktig i sitt tillfrisknande, men om även 

sjuksköterskan inte känner sig trygg, så ska sjuksköterskan vara kompetent att handla 

främjande för patienten. Då finns det en brist på hur vården ska bedrivas för samsjuklighet 

och hur sjuksköterskan ska agera. För att lindra patientens lidande behövs det tid och 

resurser för personalen, de är i behov av både kompetens och utbildning i vad som ska ske 

med patienten. 
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7.4.2 Utbildningsbehov, kunskapshöjande åtgärder 

Erfarenheten har enligt kategorin att utveckla sin kompetens, visar att sjuksköterskorna lär 

upp av varandra, genom levda erfarenheter och genom patientmöten så har sjuksköterskorna 

fått sin kunskap gällande samsjuklighet. Det framkommer även ett utbildningsbehov, att det 

inte fanns tillräckligt med kunskap, gällande psykiatri eller om missbruk i 

grundutbildningen. Även Wadell m.fl. (2017) tycker att utbildningen som sjuksköterskor har 

inte är tillräcklig gällande samsjuklighet. Studien påtalar att det är en brist i utbildningen, det 

finns naturligtvis med en del psykiatri med i grundutbildningen, men inte tillräcklig 

utbildning på hur droger och missbruk påverkar människan. Enligt Ekebergh (2017) så är det 

sjuksköterskan som lär ut vad som ska göras, det är så som det har gjorts i många år, äldre 

och erfarna sjuksköterskor lär ut sitt kunnande till nya sjuksköterskor. Sjuksköterskan blir på 

så vis utbildade av varandra och på så vis förs erfarenheten och kunskapen vidare från 

sjuksköterska till sjuksköterska.  

Coombes och Wratten (2007) anser att sjuksköterskor har negativa erfarenheter när det 

gäller patienter med psykisk ohälsa och missbruk, de menar att sjuksköterskans 

kunskapsnivå är låg i detta sammanhang och anser att det skulle vara av betydelse att se till 

att det skulle finnas handledning för sjuksköterskan. Vilket fokusgruppen eftersökte, de ville 

att grundutbildningen skulle förändras, samt så ville de få mera kunskap gällande 

samsjuklighet. Samtidigt menar Horsfall, Clery och Hunt (2010) att det inte enbart är 

vårdpersonal som bör utbilda sig utan även patient och andra aktörer. Barry m.fl. (2002) 

anser att det ska finnas möjlighet till en kunskapshöjande utbildning för sjuksköterskan i 

mötet med komplexa vårdbehov, detta skulle leda till att vården av patient med 

samsjuklighet av psykisk ohälsa och missbruk skulle kunna gynnas, det skulle även leda till 

en mycket bättre vårdmiljö. Coombes och Wratten (2007) menar om sjuksköterskan inte 

känner sig trygg i sin profession i mötet med samsjuklighet så kan det uppstå en frustration 

över att inte känna trygghet i sitt yrke, att patientens och sjuksköterskans möte inte skulle 

leda till någon förbättring i patientens situation med sin ohälsa. Även Howard och Holmshaw 

(2010) anser att det ska finnas kompetent personal då patienten söker hjälp. Vilket även 

fokusgruppen anser, kunskapen och erfarenheten räcker inte till mellan dessa diagnoser, 

psykisk ohälsa och missbruk är svårt och mycket komplext, sjuksköterskorna efterfrågar mer 

utbildning och tycker att detta är svårt att möta patienter som lider av samsjuklighet. Enligt 

Vadlamudi m.fl. (2008) och Siegfried, Ferguson, Cleary, Walter och Rey (1999) samt Howard 

och Holmshaw (2010) är kunskapen om samsjuklighet av psykiskohälsa och missbruk en 

förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna ge patienten en god vård, det saknas 

erfarenhet av samsjuklighet, vilket framkommer under både tidigare forskning samt i 

fokusgruppen.  

7.4.3 Sjuksköterskans ansvar till bättre hälsa 

Enligt fokusgruppen så vill de verkligen hjälpa patienterna och se till att det blir en god och 

säker omvårdnad. Att de ibland i mötet får avvakta för att drogens påverkan kan vara till 

nackdel för patienten, så stävade sjuksköterskorna att mötet skulle bli så bra som möjligt.  

Enligt Gunasekara m.fl. (2014) så är det viktigt att patienten att känna sig omhändertagen av 
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vårdpersonal, det framkommer i tidigare forskning att patienten vill känna respekt när de 

vårdas av sjuksköterskan. Även Johansson och Wiklund-Gustin (2015) och Wadell m.fl. 

(2007) anser att det är viktigt att etablera en god relation, en bra kommunikation bidrar till 

att patienten känner sig tryggare. Forskningspersonerna anser även de att kommunikationen 

är avgörande för patientens välbefinnande och om det då är så att den verbala 

kommunikationen inte fungerar optimalt relaterat till drogintag så är det bara att avvakta 

och finnas i patientens närhet för att stötta och lindra. Även Horsfall, m.fl. (2010) menar att 

vårdpersonal kan hjälpa patienten i sitt lidande, genom att inleda en återhämtningsprocess, 

detta genom att få patienten med psykisk ohälsa och missbruk till att inse att hjälp går att få, 

att det fokuseras på hopp och inte hopplöshet i processen till återhämtning från lidandet. Det 

är precis det som Travelbee (1971) menar att det är viktigt att få patienten att inse sitt lidande 

och då först som patienten kan få hjälp av sjuksköterskan, genom att stötta och hjälpa till att 

lindra lidandet och på så vis främja hälsa hos individen, det finns på så vis möjlighet för 

sjuksköterskan att hjälpa patienten, till att få ett bättre liv både under vårdtiden och efter 

vårdtiden. Både tidigare forskning och sjuksköterskorna är överens om att mötet mellan 

patienten och sköterskan bygger upp tillit och respekt, vilket då leder till en tryggare och 

säkrare återhämtning för patienten, samtidigt menar fokusgruppen att patienter med 

samsjuklighet inte är mottagliga för en verbal kommunikation, vilket sjuksköterskan 

upplever som svårt. Samtidigt så menar tidigare forskning samt sköterskorna att det är 

kommunikation som hjälper patienten till en bättre hälsa och välbefinnande. Vilket blir svårt 

för sjuksköterskan att ha beredskap för, när patienten inte är mottaglig.  

7.4.4 Vårdbehov  

Sjuksköterskor idag har ett ansvar i att vara pålästa inför ett patientbesök, eller så får de en 

muntlig rapport av andra i vården om patienten, vilket kan leda till en förförståelse. Coombes 

och Wratten (2007) anser när sjuksköterskan har en förförståelse inför mötet med patienten 

så kan detta vara både positivt och negativt, det positiva kan vara att det faktiskt stämmer 

med vad patienten önskar få hjälp med, men om patienten inte söker hjälp för det som 

sjuksköterskan redan har tänk ut, så kan det uppstå en kommunikations krock och det blir 

ett onödigt vårdlidande. Enligt Travelbee (1971) så ska vårdpersonalen se varje individ som 

en unik, så att det finns en viss förförståelse för sjuksköterskan i mötet, så kan detta vara till 

nackdel för patienten. Det som en förförståelse enligt Wratten (2007) och det som Travelbee 

(1971) anser är av vikt i mötet är inte detsamma. Att sjuksköterskans beredskap inför mötet 

med patienten ska vara till patientens bästa, råder det inga tvivel om, men hur 

vårdpersonalen ska tillgodose patientens vårdbehov skiljer sig. Enligt fokusgruppen, så är det 

lättare att hantera en patient som söker för psykisk ohälsa, eller missbruk, än en patient som 

söker hjälp för både psykisk ohälsa och missbruk. Samsjuklighet gör det hela till en svår 

situation. Om sjuksköterskan ser varje individ som unik så kanske det skulle underlätta för 

sjuksköterskan i mötet och följer då det Travelbee (1971) anser är av vikt. 

Forskningspersonerna tyckte att det var svårt med samsjuklighet och de menar att det redan 

fanns en förförståelse, för att vårda denna grupp av patienter. Att det finns en påtaglig risk 

att patienten ska börja använda droger igen, efter att patienten fått vård. Detta var något som 

fokusgruppen beskrev som svårt, svårt för att de inte kunde hjälpa patienten till att avstå från 
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missbruk. Sjuksköterskorna anser att de inte har beredskap för samsjuklighet mellan 

missbruk och psykisk ohälsa. Samt så var det psykiskt påfrestande för sjuksköterskorna att se 

en individ fortsätta att missbruka droger som kan leda till döden. Vilket även stärkte 

förförståelsen över att denna patientgrupp är svåra att vårda. Vårdpersonalen anser att de 

inte har beredskap inför vårdbehovet som patienten är i behov av, för att avsluta sitt 

pågående missbruk.    

7.4.5 Hjälp till återhämtning 

Forskningsperioderna i fokusgruppen påtalade att det ofta händer att de inte får höra 

sanningen från patient med psykisk ohälsa och missbruk, att patient medvetet eller 

omedvetet försöker att lura vårdpersonalen. Detta för att de har ett sådant begär till drogen 

så de försöker med alla medel att lura sjuksköterskan för åter komma åt drogen som de har 

ett beroende av. Även Johansson och Wiklund-Gustin (2015) menar att denna grupp av 

patient är svåra i omvårdnaden, individen som lider av samsjuklighet kan sätta upp en 

attityd/fasad för att klara av sin vardag, det finns en rädsla hos individer som lider av 

samsjuklighet att visa sina känslor och i och med detta kan patienten uppfattas som om de 

har en negativ attityd. Samtidigt så kopplas detta lidandet till sjuksköterskans empatiska 

förmåga, även om patienten har en negativ inställning till vård, så kan sjuksköterskan enligt 

Travelbee (1971) fortsatta motivera patienten och efter tid så växer identiteten fram och det 

kan leda fram till något positivt istället. Priebe m.fl. (2017) menar att det finns en skam i att 

vara i ett missbruk, att individen ska ses som en missbrukare och skammen över att ha 

förlorat sin identitet som människa. Vilket då sjuksköterskan skulle kunna ha i beredskap 

inför återhämtningen för patienten, sjuksköterskan skulle enligt Travelbee (1971) hjälpa 

patienten till motivation och på så vis skulle skammen och lidandet lindras. Samsjukligheten 

gör det svårt, men både Travelbee (1971) och Horsfall m. fl. (2010) anser att sjuksköterskan 

ska avdramatisera tankar som patienten bär med sig som har en negativ inverkan på 

människan, som tillexempel förlust, skam, rädsla och nederlag. Travelbee (1971) menar att 

detta kan förändras och patienten istället kan se hopp och återhämtning. 

Forskningspersonerna och andra sidan upplevde svek och lögner, från patienter med psykisk 

ohälsa och missbruk, samsjukligheten i detta gör det inte enklare vare sig för patienten eller 

för den som vill hjälpa patienten att tillfriskna. Samtidigt så säger Travelbee (1971) som anser 

att patienten ska acceptera sin sjukdom, först då kan individen vara mottaglig för att ta emot 

vård, för att lindra människans lidande så måste människan upplevt lidande, därefter kan 

lindring i ohälsa påbörjas. Vilket då kan förändra beredskapen för sjuksköterskan, om 

patienten får hjälp av sjuksköterskan att förändra synen på sig själv. Då kan sjuksköterskan 

vara den som har beredskap att hjälpa patienten att ta sig ur sitt missbruk och 

samsjukligheten skulle då leda till att den ena av dessa två diagnoser skulle kunna avfärdas.  
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8 SLUTSATSER OCH KLINISKA IMPLIKATIONER 

I ett vårdvetenskapligt perspektiv har författaren valt att använda omvårdnads teoretikern 

Travelbee (1971) interaktionsteori. Med hjälp av Travelbees teori (1971) så vill författaren 

lyfta en viktig aspekt, som betonas i vald teoretikers synsätt. Patientens vård blir individ 

anpassad och att sjuksköterskan ser till individens utgångspunkter gällande omvårdnaden. 

Det som också framkom under studien var att sjuksköterskorna saknar möjlighet att få 

fortbildning i missbruk, detta var något som belystes i studien. Erfarenhet finns när det gäller 

psykisk ohälsa, sjuksköterskorna har även en viss erfarenhet av missbruk. Det som var tydligt 

var att de som arbetat i många år och som hade erfarenhet av vården kunde i stora drag 

kunde känna igen vad för sorts påverkan patienten led av, de yngre sjuksköterskorna hade 

svårare för detta då erfarenheten saknades. De mest erfarna tyckte dock att det var svårt att 

veta hur drogen yttrade sig när den gick ur kroppen och de visste inte hur lång tid det tog för 

drogen att gå ur kroppen.  

Patienter som då lider av samsjuklighet är den svåraste patientgruppen, då det rör sig om två 

svåra diagnoser, psykisk ohälsa samt missbruk sjuksköterskorna önskade sig mer utbildning i 

detta när det var så pass komplext. Författaren har sett att det finns en kunskapsbrist 

gällande samsjuklighet och detta kan vara en otrygghet för sjuksköterskorna i sitt arbete.  

Författaren anser att sjuksköterskorna borde få mera utbildning och handledning för att 

känna sig trygga att ge patienten rätt vård, om sjuksköterskorna fick möjlighet att arbeta 

tillsammans och lära av varandra så skulle detta bli kunskapshöjande för yrket, de erfarna får 

då lära upp yngre och erfarenheten som finns skulle då höjas för alla då den delas med 

varandra.  

Patienter har rätt till säker och trygg vård och detta är författaren lite tveksam till att 

patienten får i alla lägen, de kan slussas från avdelningar som inte har rätt kunskap, detta 

beror då på platsläget på avdelningarna. Enligt studien så behandlas patienten i första hand 

på missbruksavdelningen och därefter får de komma till en vanlig slutenvårdsavdelning där 

det får behandling för psykiatrisk ohälsa. Så patienter behandlas oftast för en diagnos i taget 

och då behandlas missbruket i första hand sedan patientens psykiska ohälsa. Författaren tror 

att det skulle finnas möjlighet att dessa erfarenheter från olika avdelningar skulle kunna slås 

ihop, eller på något sätt lära varandra så skulle patienter med samsjuklighet få en säkrare och 

bättre vård detta skulle stärka sjuksköterskans kunskap och därigenom kunna bedriva en 

säkrare vård till patienten med samsjuklighet. Sjuksköterskans beredskap i mötet med 

samsjuklighet har under studien varit intressant att följa, sjuksköterskor har kunskap, men 

de vill själva få möjlighet till ny och uppdaterad kunskap. Utbildning och fortlöpande 

forskning är något som sjuksköterskorna vill få möjlighet att tillgå.  

8.1 RESULTATET I ETT VIDARE SAMMANHANG 

Visar att det finns mer och olika droger att tillgå i samhället idag än för bara några år, detta 

är en växande problematik som uppkommit tillsammans med tekniken, det går idag lätt att 

beställa droger via internet och få det hemsänt till sin bostad. Psykisk ohälsa är även ett 



 

25 

 

växande problem som Socialstyrelsen (2018) har uppmärksammat och i med detta satsar 

Socialstyrelsen (2018) på individer som lider av psykisk ohälsa, dessa individer ska få en 

kunskapsbaserad och säker vård. Resultatet visar att sjuksköterskan har erfarenhet, men 

kombinationen av diagnoser som psykisk ohälsa och missbruk känner sjuksköterskan att det 

finns en kunskapsbrist. Enligt patient lagen sfs-2014-821 så har patient rätt till 

kunskapsbaserad vård vilket inte alltid finns att tillgå idag. Patient som lider av samsjuklighet 

med psykisk ohälsa och missbruk tillhör en riskgrupp för suicid, vilket gör att denna 

diagnoskombination komplicerar omvårdnaden för sjuksköterskan till denna patientgrupp.  

8.2 Förslag till vidare forskning 

Författaren skulle vilja se samma studieupplägg men då ur patientens perspektiv. Hur ser 

patientens erfarenhet ut när hen kommer till psykiatrins slutenvård. Om det finns en skillnad 

i hur patientens erfarenhet av samsjuklighet jämfört med författarens studie.  

Författaren skulle även vilja att denna studie skulle göras om igen om något år, detta för att 

se om det har tillkommit någon förändring, för sjuksköterskan gällande erfarenhet och 

beredskap av samsjuklighet. En önskan vore även att sjuksköterskor som arbetar med 

missbrukspatient skulle deltaga i studien, detta för att se om det skulle vara någon skillnad 

utifrån författarens studie. Ett annat forskningsförslag skulle även kunna vara att göra en 

kvantitativ studie med ett bredare underlag för data och insamlande av kunskap och sedan 

jämföra detta med författarens nuvarande studie. En studie skulle kunna göras i annat 

landsting för att se om resultatet visar att det behövs mer forskning kring det studerade 

fenomenet: sjuksköterskors beredskap att möta patienter som lider av psykisk ohälsa och 

samtida missbruk inom specialistpsykiatrisk vård. Om det finns en skillnad mellan olika 

landsting och om det framkommer en skillnad mellan olika län. 
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Bilaga A 

Information till sjuksköterskor som bjuds in att deltaga i 

studien. 

 

Samtycke till att deltaga i projektet, samsjuklighet av missbruk och psykisksjukdom 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och haft tillfälle att i 

lugn och ro läsa igenom informationen och att ställa frågor. Jag får också en kopia på den 

skriftliga informationen om projektet och på detta samtyckesformulär. 

 

Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst, utan att ange 

orsak, kan avbryta mitt deltagande i studien. 

 

 JA, jag vill delta i projektet, samsjuklighet av missbruk och psykisksjukdom, och jag 

samtycker till att de uppgifter jag lämnas behandlas på det sätt som beskrivits på 

föregående sida. 

 

_______________________________ 

Datum 

 

____________________________    _______________________________  

Underskrift   Namnförtydligande 

 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se



 

 

Bilaga B 

Förfrågan till verksamhetschef 

Tillfrågan om deltagande i studie gällande samsjuklighet. 

Jag heter Åsa Ljungberg och studerar på Mälardalens högskola, där jag läser 

specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk vård. I en av kurserna ingår ett självständigt 

arbete, i form av en magisteruppsats. Syftet med min studie är att beskriva sjuksköterskans 

erfarenheter inom specialistpsykiatrin, i mötet med patient som lider av psykisk ohälsa och 

samtidigt missbruk. 

Min fråga till dig är om du vill delta i denna studie. 

Medverkan är frivillig och vill du inte vara med kan du bortse från detta brev. 

Att delta i projektet skulle för din del innebära att du kommer att träffa mig och andra 

kollegor som arbetar inom psykiatrin för en fokusgruppintervju. Jag beräknar tiden för 

fokusgruppintervjun till ca två timmar. Jag kommer att spela in intervjun och sedan 

transkriberas detta. Efter transkriberingen kommer jag att analysera vad som sagts och 

studera vilka mönster som framkommer.  

Jag har valt att träffas i grupp då det kan vara lättare att få en diskussion runt ämnet. Frukt, 

kaffe och/eller the under träffen kommer att finnas till ditt förfogande. 

Du kan när som helst avbryta din medverkan i studien utan att du behöver ange någon orsak. 

Data behandlas konfidentiellt vilket innebär att alla uppgifter och data kodas och förvaras så 

att ingen utomstående kan ta del av insamlade uppgifter. I den färdiga uppsatsen kommer 

inga uppgifter att kunna härledas till dig eller till den enhet där du arbetar på. 

Eventuell risk/nytta 

Nyttan med studien är att sjuksköterskors erfarenheter av att möta denna patientgrupp lyfts 

fram och att detta kan bidra till kunskapsutveckling inom psykiatrisk vård. Eventuella 

nackdelar som kan kopplas till studien är tiden som sjuksköterskorna måste avsätta. 

Om du ger ditt muntliga samtycke till att ditt namn och telefonnummer får lämnas ut till mig, 

kommer jag att via telefon ta kontakt med dig för att ge ytterligare information om studiens 

syfte och genomförande.  

Ytterligare upplysningar kan lämnas av mig eller min handledare Oona Lassenius, se nedan.  

Med vänliga hälsningar Åsa Ljungberg  

     Universitetslektor i vårdvetenskap, PhD 

Åsa Ljungberg    Oona Lassenius  

Tel: 070-379 62 16   Tel: 021-10 73 46  

E-post: baraminmc@hotmail.com  E-post: oona.lassenius@mdh.se  

mailto:baraminmc@hotmail.com
mailto:oona.lassenius@mdh.se


 

 

Bilaga C 

Fokusgruppsintervju frågor 

1. När en patient anländer, som lider av psykisk ohälsa samtidigt som denne är 

påverkad av någon kemisk substans - vilken känsla får du då och hur upplever du 

situationen?  

 

2. Upplever du att det finns någon skillnad mellan ett möte med en patient som är 

påverkad av en viss typ av substans gentemot någon annan typ av substans? Tex. En 

patient är påverkad av heroin, en annan av alkohol osv.  

 

3. På vilket vis skiljer sig dessa möten från patientmöten där patienten inte är påverkade 

av någon kemisk substans? -Fördjupa gärna svaret. 

 

4. Vad händer inom dig i dessa tre scenarier, hur upplever du mötena? Beskriv känslan. 

 

5. Tycker du/ni att det finns tillräckligt med kunskap kring samsjuklighet? Vad skulle 

kunna förändras till det bättre? 

 

6. Vilken erfarenhet har du/ni av dessa patienter? Är det något du/ni saknar i er 

professionella yrkesroll för att kunna bemöta patienten? 

 

7. Finns det behov för kunskapsmässig utveckling för att mötet med denna patientgrupp 

ska bli optimal?  

 

8. Finns det stöd för dig och dina kollegor på er arbetsplats när det gäller samsjuklighet? 

Kan ni ställa frågor till någon och få relevanta svar? Om ja – hur ser det stödet ut? Om 

nej – hur önskar ni att stödet skulle utformas? 

 

9. Vad betyder erfarenhet för dig/er? Vilken skillnad ser ni på reell kompetens 

respektive formell kompetens?  

                                                    


