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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tidigare forskning inom psykiatrisk vård visar att sjuksköterskor finner 

möjligheter och hinder i att kunna ge en personcentrerad återhämtningsinriktad omvårdnad 

till patienter som använder beroendeframkallande substanser. Dock ses sjuksköterskors 

erfarenheter av området vara begränsade inom den rättspsykiatriska vården. Syfte: Att 

beskriva sjuksköterskors erfarenheter av personcentrerad återhämtningsinriktad omvårdnad 

till patienter som använder beroendeframkallande substanser inom den rättspsykiatriska 

vården. Metod: Studien följde en induktiv ansats. Inom den rättspsykiatriska vården 

genomfördes sex intervjuer med sjuksköterskor som arbetade inom kontexten. Det material 

som framkom utifrån dessa intervjuer analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: För Sjuksköterskorna innebär etablerandet av en vårdande relation och att se 

patienten som en kapabel människa möjligheter att kunna ge en personcentrerad 

återhämtningsinriktad omvårdnad till patienter som använder beroendeframkallande 

substanser. Att påverkas av sina kollegor innebär både möjligheter och hinder medan att 

påverkas av patientens inställning, Att inte ha möjlighet att göra det som patienten upplevs 

behöva samt Att uppleva sig otillräcklig i sin omvårdnad upplevs förhindra detta. Slutsats: 

Det finns en vilja att stärka den unika patientens resurser för att denne ska finna en väg mot 

återhämtning. Dock hindras sjuksköterskorna till detta genom inre och yttre faktorer.  

Nyckelord: dubbel diagnos, erfarenheter, personcentrerad återhämtningsinriktad 

omvårdnad, psykiatrisk vård, rättspsykiatrisk vård, sjuksköterskeperspektiv. 

  



ABSTRACT 

Background: Previous research in psychiatric care shows that nurses find opportunities 

and obstacles in being able to provide a person-centered recovery-oriented care to patients 

who use addictive substances. However, nurses' experiences of the area are seen to be limited 

in forensic psychiatric care. Aim: To describe nurses' experiences of person-centered 

recovery-oriented nursing to patients who use addictive substances in forensic psychiatric 

care. Methods: The study followed an inductive approach. In the forensic psychiatric care, 

six interviews were conducted with nurses who worked within the context. The material that 

emerged from these interviews was analyzed through a qualitative content analysis. Results: 

For the nurses, the establishment of a caring relationship and seeing the patient as a 

capable human means being able to provide a person-centered recovery-oriented care to 

patients who use addictive substances. Being influenced by their colleagues means both 

opportunities and obstacles while being influenced by the patient's attitude, not having the 

opportunity to do what the patient feels need, and experiencing insufficient care in the care 

are perceived to prevent this. Conclusion: There is a desire to strengthen the unique 

patient's resources in order to find a way to recovery. However, the nurses are prevented by 

this by internal and external factors.  

Keyword: dual diagnosis, forensic psychiatric care, experience, nurse, person-centered 

recovery-oriented nursing, psychiatric care.
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1 INTRODUKTION 

Inom den rättspsykiatriska vården vårdas patienter i många gånger mot sin egen vilja, vilket 

ställer krav på sjuksköterskan i att stödja patienten i sin livskris. Stödet ställs på sin spets när 

patienten samtidigt har ett substanssyndrom och dessutom använder beroendeframkallande 

substanser under sin sjukhusvistelse.  Inom den rättspsykiatriska vården kämpar många 

patienter med att hålla sig drogfria, men en del av dem klarar inte att stå emot suget och tar 

sig återfall. Av egen erfarenhet har det framkommit negativa synpunkter riktat mot patienten 

när detta sker, där både misstro och hopplöshet uttalats i arbetsgruppen. Jag har också 

erfarenhet av att vårdpersonal kan uppfatta att patienten förstör för sig själv och skulle 

kunna bli utskriven om denne inte använt sig av beroendeframkallande substanser. 

Specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk vård har ett ansvar i att ge en personcentrerad 

omvårdnad där patientens erfarenheter och behov tas tillvara (Psykiatriska riksföreningen 

för sjuksköterskor, 2014). Specialistsjuksköterskan ska därmed se varje patient som unik och 

skapa förutsättningar för var och en att finna sina resurser, växa och ta sig framåt. Om 

sjuksköterskan inte har förmåga att hantera detta kan det leda till att patienten inte heller ser 

sig själv som en kapabel människa. Om sjuksköterskan däremot lyckas, kan en helhetsbild av 

patienten bevaras och återhämtningen främjas. För att utveckla såväl omvårdnaden som 

förståelsen inom detta område är det därför angeläget att studera sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda dessa personer. 

2 BAKGRUND 

Inledningsvis följer en presentation av personcentrerad återhämtningsinriktad omvårdnad 

och den rättspsykiatriska vården. Detta följs upp med en faktatext om substanssyndrom och 

därefter görs en presentation kring vad tidigare forskning visar. Avslutningsvis framträder 

den teoretisk referensram som valts i detta arbete som mynnar ut i en problemformulering.  

2.1 Personcentrerad återhämtningsinriktad omvårdnad  

Enligt Wiklund Gustin (2014) grundar personcentrerad vård sig i att patientens vilja, 

förmåga och behov sätts i fokus och planering kring patientens behov styr omvårdnaden. I 

omvårdnaden hjälper vårdarna patienten att finna sina resurser. Genom hela vårdprocessen 

beaktas patientens perspektiv och patientens berättelse står i centrum och inte vårdarnas 

kunskap om vad som är bäst för patienten. Omvårdnaden bidrar till berättelsen, oavsett om 

den ges eller inte och patientens livssammanhang ses som en del av denna berättelse. 

Gustafsson (2016) menar att återhämtningen i sig för den delen inte innebär att patienten går 

tillbaka till det förflutna och tar tillbaka något som varit, utan patienten styr om sin båt i en 

annan riktning för att ta sig vidare . Barker & Buchanan Barker (2009) menar att för att detta 

ska vara möjligt behöver vårdarna se patienten som en kapabel människa som med rätt stöd 
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kan få syn på sina svårigheter i livet och kunna bemästra dessa. Under inledningen till denna 

studie beskrevs att specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk vård ansvarar för att patientens 

subjektiva upplevelser av sin situation ska beaktas. Samtidigt ansvarar sjuksköterskan för att 

ge adekvat stöd till patientens återhämtning (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, 

2014).  Då specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk vård ämnas beskriva vilka möjligheter 

och hinder dessa begrepp får inom den rättspsykiatriska kontexten, upplevs begreppen vara 

relevanta för denna studie för att synliggöra om ansvaret kan levas upp till. 

2.2   Den rättspsykiatriska vården  

Den rättspsykiatriska vården innefattar två områden, psykiatri och juridik. Patienter som 

vårdas inom rättspsykiatrisk vård har begått brott samtidigt som de lidit av en allvarlig 

psykisk störning. Utöver detta har en sakkunnig läkare sett till patientens oförmåga att 

kontrollera sin handling och slutligen har en domstol beslutat att patienten därför ska erhålla 

vård inom lagen för rättspsykiatrisk vård [LRV]. I lagens mening kan en psykos som inträffat 

till följd av droganvändning innebära en allvarlig psykisk störning och leda till 

rättspsykiatrisk vård. Dessa symtom kan dock klinga av efter en tid och göra det svårt för 

vården att behandla patienten då denne inte längre har behov av psykiatrisk behandling 

(Kristiansson, 2016). 

2.3   Substanssyndrom 

Enligt American Psychiatric Association (2014) förklaras i DSM-5 att substanssyndrom kan 

delas in i tre olika grader ”låggradiga, måttliga eller svåra”. De låggradiga kan jämföras med 

att människan är i ett riskbruk, medans det måttliga och svåra kan beskrivas i likhet med ett 

beroende. Heilig (2016) menar att de flesta som använder olika preparat lyckas upprätthålla 

sina vardagliga liv men ca 10–20 % utvecklar ett mer destruktivt bruk. Det pågår en debatt 

kring huruvida substanssyndrom ska ses som en diagnos eller inte även om det är konstaterat 

att substanssyndrom uppvisar likheter med andra kroniska diagnoser. Trots likheterna 

förekommer stora skillnader i den medicinska behandlingen mellan substanssyndrom och 

andra kroniska sjukdomar som till exempel diabetes och hypertoni. Den medicinska 

behandlingen är åsidosatt gällande substanssyndrom, där sjukvården förväntar sig snabba 

och bestående resultat men vid återfall ser behandlingen som misslyckad. Om 

substanssyndrom ska behandlas som andra kroniska sjukdomar behöver behandlingen bli 

mer långsiktig och patienten göras delaktig och tar ansvar för den egna behandlingen. 

2.4  Sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad av patienter som 

använder beroendeframkallande substanser inom psykiatrisk vård 

Psykisk ohälsa i kombination med substansberoende förekommer inom många olika 

kontexter, i olika åldrar, världen över. I mötet med äldre patienter i öppen psykiatrisk vård, 
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upplever sjuksköterskorna frustration över att patienters beroende anses omöjligt att 

förändra. Det framkommer också att sjuksköterskorna skyddar sig själva och inte vågar tro 

på patienterna fullt ut för att inte känna sig dumma om patienterna tar sig återfall (Searby, 

Maude & McGrath 2017). Samtidigt kan de attityder som sjuksköterskorna har mot 

patienterna påverka kvaliteten på omvårdnaden som ges till dem (Hsiao, Lu & Tsai, 2015). 

Omvårdnaden försvårar även för sjuksköterskor i akutpsykiatrin som beskriver en 

kunskapsbrist för att kunna vårda patienter med substansberoende.  Sjuksköterskorna har en 

uppfattning om att en del patienter med substansberoende inte lider av psykisk ohälsa utan 

endast blir intagna på grund av beroendet och aggressivt beteende. Dessutom finns en rädsla 

för de patienter som inte följer regler och uppvisar våld på avdelningen, vilket försvårar att 

etablera en vårdrelation med dem (Camuccio, Chambers, Valimäki, Farro & Zanotti, 2012).  

Inom den psykiatriska slutenvården är det vanligt att inneliggande patienter använder 

beroendeframkallande substanser men sjuksköterskorna prioriterar och agerar inte när detta 

sker. När det väl görs i samtal prioriteras inte svårigheter som patienterna kan uppleva, utan 

sjuksköterskorna upplyser endast kring vilka rutiner som råder på avdelningen (Stewart, 

Warren, Odubanwo & Bowers, 2015). I motsats till detta menar Johansson och Wiklund- 

Gustin (2016) att sjuksköterskorna istället försöker förstå patienternas substansanvändande 

som en anledning för dem att få sitt lidande att försvinna. Sjuksköterskorna hamnar då i en 

tudelad situation, då de samtidigt blir frustrerade över att patienterna använder 

beroendeframkallande substanser.  Det framkommer att sjuksköterskorna har en syn på att 

patienterna har ett eget ansvar i att hålla sig rena, men att sjuksköterskorna genom närvaro 

kan motivera till fortsatt drogfrihet. Barett och Roberts (2010) beskriver likaså att 

sjuksköterskorna har en förståelse för att patienter med svårigheter i livet använder 

beroendeframkallande substanser men att de saknar kunskap i att stödja dem. Dessutom 

anser en del sjuksköterskor att patienter som inte förändras i sitt beroende inte förtjänar 

omvårdnaden som andra. 

Inom den rättspsykiatriska vården ställs sjuksköterskorna inför utmaningar som kräver 

lyhördhet i att bevara patientens integritet. Enligt Price och Wibberley (2012) utförs det 

substansscreeningar där många rutinkontroller görs för att säkerställa patienters drogfrihet. 

För sjuksköterskorna kan detta ha negativa effekter på relationen till patienterna, vilket 

ställer krav på att sjuksköterskorna med ett varsamt bemötande tydligt framför varför dessa 

åtgärder utförs och samtidigt förmedlar att negativa provsvar innebär att patienterna en dag 

kan skrivas ut från sjukhuset. Samtidigt är det viktigt att sjuksköterskorna i mötet visar tillit 

till patienterna att göra ansvarsfulla val trots att de tidigare tagit sig återfall (Gustavsson, 

Wigerblad & Lindwall 2013).  I kontrast till detta beskriver Gray (2014) att sjuksköterskorna 

upplever patienterna oberäkneliga i sina handlingar. Johansson och Wiklund- Gustin (2016) 

menar att sjuksköterskorna stundtals skyddar sig själva genom att hålla en distans till 

patienterna när de agerar på ett sätt som uppfattas manipulativt, även om sjuksköterskorna 

är medvetna om att det är beroendet som ligger till grund för detta. Genom självreflektion 

kan sjuksköterskorna finna balans mellan att vara empatiska och samtidigt professionella 

(Gray, 2014). Enligt Johansson och Wiklund- Gustin (2016) kan denna balans sättas ur spel 

då sjuksköterskorna kämpar med att inte visa frustration till patienterna, vilket försvåras då 

sjuksköterskorna påverkas av negativa upplevelser som diskuteras i arbetsgruppen.  
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Lundahl, Olovsson, Rönngren och Norbergh (2013) beskriver sjuksköterskors erfarenheter av 

omvårdnad till patienter som behandlas med buprenorfin i öppenvården på grund av tungt 

missbruk av beroendeframkallande substanser. Det framkommer att sjuksköterskorna anser 

att de inte beaktar patienternas fysiska problem och inte ger adekvat hjälp för detta. När 

patienterna mår dåligt upplever sjusköterskorna oro över att patienterna ska ta sig återfall. 

Att vara tydliga och ärliga ses viktigt i relationen, vilket de uppfattar får patienterna att känna 

sig säkra och trygga.  

2.5 Patienter som använder beroendeframkallande substanser och deras 

erfarenheter av psykiatrisk vård  

Äldre patienter kan ha en önskan om att trots användning av beroendeframkallande 

substanser, bli sedda som unika människor som fortfarande har något att åstadkomma i 

världen (Searby, Maude & McGrath, 2018). Trots detta har patienter svårt att övertyga 

vårdpersonal om vilka behov de har. För patienterna är det inte enbart viktigt att personal 

har medicinsk kunskap för att stödja dem utan de vill dessutom bli mötta i sin livsvärld där 

personal ser till deras uppväxt och hur detta hänger samman med hur de är idag (Villena & 

Chesla, 2010). Detta försvåras då patienter upplever stigmatisering på grund av sitt 

beroende, vilket ger ett minskat självförtroende hos dem (Priebe, Wiklund Gustin & 

Fredriksson, 2017). I kontrast till detta menar Kronenberg, Verkerk-Tamminga, Goossens, 

Van der Brink och Van Achterberg (2015) att patienter upplever att de får bättre 

självförtroende när de använder beroendeframkallade substanser då jobbiga upplevelser 

bedövas, men istället leder till andra kriser i livet. Samtidigt ses inga fysiska risker med 

användandet vilket gör att det upplevs otänkbart för dem att sluta (Juel, Hjorth, Munk-

Jorgensen & Buus, 2018). Att få sjukhusvård blir en nystart för en del och de patienter som 

finner stöd hos vårdpersonal och sätter ord på sina svårigheter kan på egen hand börja sätta 

upp mål för framtiden. Detta skapar förutsättningar för patienterna att klara sig ifrån att ta 

sig återfall då de finner tillit till sig själva även om återhämtningen ses som en fortskridande 

process (Kronenberg, Verkerk-Tamminga, Goossens, Van der Brink & Van Achterberg, 2015). 

För att patienterna ska uppleva stöd genom denna process beskriver Priebe, Wiklund Gustin 

och Fredriksson (2017) att sjuksköterskorna inte är dömande utan visar en önskan om att 

vilja hjälpa patienterna. Patienterna känner trygghet med sjuksköterskorna när de i samtal 

visar tillit, ärlighet och respekt. För patienterna skapar det möjlighet att släppa sina fasader, 

där lidandet synliggörs och blir uthärdigt. Livet utan beroendeframkallande substanser blir 

en kamp för patienterna, där tomrum uppstår som måste fyllas med annat. En strukturerad 

och aktivitetsfylld vardag möjliggör detta. Enligt Borge, Rossberg och Sverdrup (2013) 

upplever patienterna motivation till fysik aktivitet när vårdpersonal visar entusiasm och 

omsorg. För patienterna möjliggör fysisk aktivitet att de kan hålla avstånd till 

beroendeframkallande substanser och samtidigt uppleva frihet och gemenskap med andra 

som befinner sig i liknande situationer. Detta kan dock sättas ur balans under helgen genom 

att patienter upplever det långtråkigt då färre i personalen arbetar och risken ökar för att de 

tar sig återfall.  En motiverad personal som är på plats kan förbättra patienternas motivation 

genom att patienter upplever närvaro av personal. En del av patienterna har trots detta inte 

krafter att stå emot suget under sin behandling och lämnar sin behandling för att ta sig 
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återfall. De patienter som vid återkomst blir bemötta med värme istället för att bli avvisade 

och straffade vågar släppa tyglarna och öppna upp. Ett annat sätt att kunna ventilera med 

andra beskriver Rani och Byrne (2014) där patienter inom den rättspsykiatriska vården ges 

möjligheter att dela erfarenheter med andra patienter som upplever samma problematik. 

Detta ger dem ett ökat självförtroende och upplever stolthet över att tala inför andra och dela 

med sig av sina svårigheter. Genom detta synliggörs deras egna svårigheter, vilket främjar 

återhämtningen.   

2.6  Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensram som genomsyrar detta arbete utgår från Barker och Buchanan-

Barkers Tidvattenmodell. I Tidvattenmodellen framkommer det att sjuksköterskan i mötet 

med patienten bör utgå från att inte beteckna patienten som en diagnos utan istället utgå 

från att patienten är en kapabel människa som på grund av mänskliga livsproblem 

(”problems of living”) hamnat i en storm ute på havet och som till följd av detta behövt 

strandsätta sin båt (sig själv) på sjukhus. Detta kan förstås som att patienten reagerat på 

händelser som denne inte mäktat med som lett till en upplevelse av att tappa bort sig själv. 

Sjuksköterskan ska i mötet med patienten utgå från att patienten ständigt förändras och 

utvecklas men det innebär inte att det är sjuksköterskan som förändrar patienten, utan 

patienten förändras i sig själv hela tiden.  

I Tidvattenmodellen framkommer 10 åtaganden som på olika vis bidrar till att stödja 

patienten i sin återhämtning och tre av dessa upplevs kunna bidra till en ökad förståelse för 

de möjligheter och hinder som sjuksköterskan har av att ge en personcentrerad 

återhämtningsinriktad omvårdnad till patienter som använder beroendeframkallande 

substanser. Det första åtagandet som valts till denna studie innebär att sjuksköterskan 

utvecklar en äkta nyfikenhet för patientens berättelse och skapar möjlighet för patienten att 

få berätta sin historia och stödjer denne i sitt berättande för att denne slutligen ska kunna 

styra sig igenom sina livsproblem, bort från sin storm, och komma iväg på sin fortsatta 

livsresa. Det andra åtagandet innebär att sjuksköterskan blir lärjunge åt patienten och ser 

patienten som expert på sitt liv och patienten får identifierar sina egna behov för att kunna ta 

sig vidare. I det tredje åtagandet stödjer sjuksköterskan patienten till att få syn på de verktyg 

patienten redan har. Ett sätt för sjuksköterskan att möjliggöra för patienten att se och ta 

tillvara sina verktyg kan ske genom att sjuksköterskan låter patienten att tillsammans med 

andra patienter som befinner sig ”i samma båt” själv vara den som hjälper andra. Samtidigt 

kan detta skapa nya perspektiv för patienten att se på sin situation genom att få ta del av 

andras synsätt (Barker & Buchanon- Barker, 2009).  

Sjuksköterskor inom den rättspsykiatriska vården möter människor med psykisk ohälsa i 

kombination med substanssyndrom med eller utan användning av beroendeframkallande 

substanser under sin vårdtid. Detta kräver en kontinuerlig närvaro hos sjuksköterskorna som 

kan komma att fortgå under flera år där sjuksköterskorna måste utgå från att det finns en 

människa bakom substanssyndromet för att kunna ge patienten en vård som är 

personcentrerad och återhämtningsinriktad. I detta arbete riktas uppmärksamheten mot hur 
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sjuksköterskor erfar sig kunna se personen bakom diagnosen och stärka patientens 

upplevelse av att vara kapabel att bemästra dess livsproblem. På så vis är förhoppningen att 

teorin kunna tillföra fördjupad förståelse då sjuksköterskor i mötet med patienten behöver ta 

del av patientens berättelse för att förstå vem patienten är och för att kunna ge en vård som 

utgår av en helhetsbild av människan.  

2.7   Problemformulering 

För patienter kan användning av beroendeframkallande substanser vara ett sätt att hantera 

livsproblem, men det kan också i sig utgöra ett livsproblem som ställer sig i vägen för 

återhämtning. Forskningen visar att patienter med denna problematik upplever 

omvårdnaden som god om de känner sig sedda som resursrika personer på ett sätt som gör 

att deras egen tilltro till sig själva och sin förmåga att hantera sina livsproblem förbättras. 

Samtidigt visar tidigare forskning att sjuksköterskor kan uppleva frustration när patienten 

tagit beroendeframkallande substanser och kan se återfall hos patienten som ett 

misslyckande och att de inte vågar tro på patienten fullt ut för att inte själva bli besvikna. 

Patientens användande av beroendeframkallande substanser kan med andra ord vara ett 

problem inte bara för patienten, utan också för de sjuksköterskor som har ansvar för 

personens omvårdnad och förväntas stötta återhämtningen. Tidigare forskning är dock 

genomförd inom andra kontexter än den rättspsykiatriska där vårdtiderna är längre. 

Sjuksköterskor inom den rättspsykiatriska vården kan under en längre tid utmanas kring 

patientens beroende av substanser, speciellt om återfall inträffar samtidigt som patienten 

vårdas på avdelning. De kan även behöva säkerställa att patienten inte tar 

beroendeframkallande substanser eller tar med sig detta in på avdelningen, vilken kan 

innebära kontroller som sätter vårdrelationen ur balans, om patienten upplever sig kränkt. 

 

Omvårdnadsteoretikerna Barker och Buchanan Barker beskriver att sjuksköterskan genom 

Tidvattenmodellen kan se patienten som en kapabel människa och hjälpa patienten att få 

tillgång till sina resurser i en väg mot återhämtning. Mot bakgrund av tidigare forskning om 

de svårigheter sjuksköterskor upplever i mötet med personer med denna problematik kan 

således ett sådant synsätt tänkas vara extra utmanande för sjuksköterskor i en 

rättspsykiatrisk kontext och därmed utgöra ett hinder för att kunna ge en personcentrerad 

och återhämtningsinriktad omvårdnad.  Det är betydelsefullt att studera vilka erfarenheter av 

personcentrerad och återhämtningsinriktad omvårdnad som finns hos sjuksköterskor inom 

den rättspsykiatriska vården. Genom att rikta fokus på hur tre åtaganden beaktas av 

sjuksköterskorna i omvårdnaden kan detta synliggöra hur dessa åtaganden tar plats i 

omvårdnaden. Om det framkommer att omvårdnaden upplevs utmanande som inom andra 

kontexter och att svårigheter finns för att arbeta efter dessa åtaganden, kan resultatet utgöra 

underlag för reflektion hos sjuksköterskor inom rättspsykiatrisk vård och vara en 

utgångspunkt för att vidareutveckla omvårdnaden till dessa patienter. 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av personcentrerad 

återhämtningsinriktad omvårdnad till patienter som använder beroendeframkallande 

substanser inom den rättspsykiatriska vården 

Studien söker svar på följande frågeställningar: 

- Vilka hinder finns för att kunna ge en personcentrerad återhämtningsinriktad 

omvårdad till patienten som använder beroendeframkallande substanser? 

- Vilka möjligheter finns för att kunna ge en personcentrerad återhämtningsinriktad 

omvårdnad till patienter som använder sig av beroendeframkallande substanser? 

 

4 METOD 

Under följande avsnitt presenteras inledningsvis den övergripande designen för studien. 

Därefter redogörs för hur datainsamling och urval genomförts. Avslutningsvis presenteras 

vilken metod som använts för analys och bearbetning av data samt hur forskningsetiska 

överväganden beaktats. 

4.1  Design 

Till detta arbeta valdes en induktiv, kvalitativ design då det upplevdes adekvat då 

sjuksköterskors erfarenheter skulle synliggöras. Enligt Dahlberg (2014) är kvalitativa 

metoder att föredra när en förståelse för en vårdares upplevelse önskas få fram.  Priebe och 

Landström (2012) beskriver att en induktiv ansats börjar i empirin och utgår från 

deltagarnas erfarenheter som kan bidra till en kunskap av det som studerats.  

Sjuksköterskors olika erfarenheter önskades tillsammans kunna bidra till denna tänkbara 

förnyade kunskap.    

4.2 Urval 

Innan datainsamlingen kunde påbörjas fick verksamhetschefen på sjukhuset ta del av 

information kring studien (Bilaga A). Då verksamhetschefen gett sitt muntliga och skriftliga 

samtycke till datainsamlingen togs kontakt med en enhetschef på sjukhuset som 

vidarebefordrade muntlig samt skriftlig information (Bilaga B) till sjuksköterskor på enheten. 

För att uppnå variation (Dahlberg 2014) tillfrågades totalt sex stycken sjuksköterskor om att 

delta, varav samtliga tackade ja. Dessa lämnade sitt muntliga samtycke och kontakt togs 
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därefter av studiens författare via telefon. Vid detta samtal fick deltagaren ytterligare 

information om studiens syfte och genomförande och en gemensam planering för 

intervjutillfället lades upp. Deltagaren fick veta att denne kunde ta kontakt även innan 

intervjun om frågor skulle uppstå. Bland deltagarna var tre specialistsjuksköterskor inom 

psykiatrisk vård och tre allmänsjuksköterskor, då ett inklusionskriterie var att det skulle vara 

jämt fördelat gällande detta. För att öka variationen ytterligare var ett annat 

inklusionskriterie att deltagarna arbetade på olika avdelningar, vilket uppnåddes. 

Deltagarnas ålder varierade mellan 37 och 49 år, fyra var män och två kvinnor. 

Sjuksköterskor med mindre än ett års erfarenhet av att vårda patienter som använder 

beroendeframkallande substanser exkluderades och tillfrågades därmed inte, då det fanns en 

anledning att tro att dessa inte hunnit få så stor erfarenhet inom detta område och därför inte 

skulle ha möjlighet till djupare reflektioner. Likaså exkluderades sjuksköterskor som 

författaren arbetat tillsammans med då det var tänkbart att arbetsrelationen kunde komma 

att påverka studiens resultat och därmed inte upplevdes etiskt försvarbar. 

4.3 Datainsamling 

Data insamlades genom semistrukturerade intervjuer som enligt Polit och Beck (2017) är 

lämpliga när ett specifikt ämne skall täckas. Detta kan göras med förberedda frågor eller 

teman kring det aktuella området. Genom att intervjufrågorna var öppna gavs deltagaren 

möjlighet att utveckla sitt svar. Som hjälp hade en intervjuguide med några specifika frågor 

utformats (Bilaga C). De kompletterades med följdfrågor. Enligt Dahlberg (2014) ger 

intervjuer en stor möjlighet att beskriva en persons erfarenheter, vilket upplevdes vara väl 

anpassat till detta ändamål.  

Inledningsvis genomfördes en pilotintervju över telefon för att få en känsla kring 

intervjuguiden. Deltagaren var sjuksköterska och arbetade inom rättspsykiatrisk vård, vilket 

upplevdes kunna bidra till denna känsla. Efter denna intervju väcktes en fråga i relation till 

hur deltagaren uppfattade omvårdnad i relation till beroendet, då det endast diskuterades 

kring omvårdnad i direkt anslutning till återfall, som pilotdeltagaren hade uppfattat frågan 

som. Av den anledningen valdes pilotintervjun att inte användas i studien och ytterligare 

information lades till inför starten på varje intervju. Detta ansågs bidra till att täcka helheten 

kring den omvårdnad som skulle beskrivas och för att deltagaren inte skulle låsa sig vid den 

akuta omvårdnadsfasen efter ett återfall. Intervjuerna inleddes med att deltagaren fick 

beskriva sin syn på personcentrerad omvårdad och därefter återhämtningsinriktad 

omvårdnad då dessa begrepp inte nödvändigtvis var bekanta hos alla, vilket visade sig 

stämma. Detta kunde då diskuteras innan frågor som låg i relation till syftet kunde ställas. 

Dahlberg (2014) menar att vid en intervju per dag behålls koncentrationen, men då två 

intervjuer planerades in på för- respektive eftermiddagen uppfattades koncentrationen trots 

allt att vara god för att hålla båda. Intervjuerna tog mellan 27 och 70 minuter. De spelades in 

digitalt och transkriberades. 
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4.4 Analys och bearbetning av data 

En kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera intervjuerna. Denna metod 

upplevdes relevant då tanken var att det skulle visa sig finnas både likheter och skillnader i 

det som framkom från deltagarna i intervjuerna, vilket Lundman och Hällgren- Graneheim 

(2017) beskriver att analysen är ämnad för.  En kvalitativ innehållsanalys på manifest nivå 

kan användas för att tolka transkriberade intervjuer. När intervjuerna transkriberats lästes 

dessa igenom flera gånger för att få en djup förståelse för innehållet. Därefter plockades det 

som Lundman och Hällgren- Graneheim (2017) beskriver som meningsbärande delar ut, 

vilket kallar för ”meningsenheter”. Dessa meningsenheter upplevdes relevanta då de beskrev 

sjuksköterskornas erfarenheter i relation till studiens syfte. Därefter kondenserades 

meningsenheterna, vilket innebär att meningarna blev kortare men kärnan i budkapet 

behölls. De kondenserade meningsenheterna försågs med en kod som framför budskapet 

med några få ord. Koderna fördes därefter samman utifrån likheter och skillnader och 

abstraherades till kategorier och subkategorier enligt exempel i tabell 1. 

 

Tabell 1: Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

”hur man liksom kan 

stå emot det.. ehh.. när 

man väl är 

hemma..man kan stå 

emot ett sug om man.. 

att patienten får lite 

berätta att vad är 

fördelarna med att jag 

kanske inte återfaller i 

ett missbruk eller 

liksom vad är 

nackdelarna ungefär 

att jag skulle återfalla i 

ett missbruk för mig” 

(D5) 

patienten får jämföra 

för- och nackdelar 

med att återfalla i ett 

missbruk  

Låta patienten sätta ord 

på sina tankar 
Att stärka patientens 

resurser 
Att se patienten som en 

kapabel människa 

”och även om 

personen är i sämre 

form eller påverkad.. 

att man kan ju fråga 

även då.. att är det 

något jag kan göra för 

dig för att du ska må 

bättre.. våga fråga 

patienten” (D2) 

 

Även om patienten är 

påverkad så kan man 

fråga om det är något 

jag kan göra för att du 

ska må bättre 

Att sträcka ut en hand 

trots att patienten är 

påverkad 

Att inte vara dömande 

”jag har faktiskt svårt 

att sätta exakt ord på 

sådär spontant vad 

man specifikt gör för 

den här gruppen”(D4) 

Jag vet inte vad vi gör 

för denna 

patientgrupp 

Att inte veta vilken 

omvårdnad som ges till 

patienten 

Att tvivla på det man 

gör för patienten 
Att uppleva sig 
otillräcklig i sin 
omvårdnad 

”Ibland kan jag väl 

känna med.. iallafall i 

perioder.. med att 

Att vilja ha mer 

kunskap kring 

beroendeproblematik 

Att vilja vara ett bättre 

stöd 
Att sakna kunskap 
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man skulle vilja ha lite 

mer kunskap kring 

just 

beroendeproblematik.. 

jag vet att just den 

diskussionen har varit 

uppe många gånger.. 

både hur man kan se 

tecken på när de mår 

sämre.. men även vad 

man gör just vid 

abstinens och sådär.. 

hur man kan vara det 

bästa stödet” (D6) 

 

för att vara ett bra 

stöd 

 

4.5 Forskningsetiska överväganden 

Detta arbete följde de fyra etiska principerna som innefattar informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2012) 

 Informationskravet innebär att deltagaren ska få information kring intervjun och dess syfte 

(Dahlberg, 2014). Detta fick deltagarna skriftligen i ett missivbrev (Bilaga B) innan de 

bestämde sig för att vara med i intervjun samt muntligt och skriftligt innan intervjun 

startade. Polit och Beck (2017) påtalar att deltagarna även ska upplysas kring att om de väljer 

att inte delta ska detta inte leda till några konsekvenser för dem samt få kännedom kring för 

och nackdelar med studien, vilket också framgick i informationen.  

Vetenskapsrådet (2012) tydliggör att deltagarna ska göras medvetna kring att det är frivilligt 

att vara i studien och att de när som helst kan hoppa av, vilket presenterades för deltagarna 

innan intervjun startade och på så vis togs samtyckekravet i beaktande. Innan intervjuerna 

startade skrev deltagarna under det informerade samtycket.  

I studien beaktades konfidentialitetskravet, vilket enligt Polit och Beck (2017) innebär att de 

uppgifter som framkommer förvaras säkert utan åtkomst av obehöriga samt att data 

behandlas konfidentiellt. På en arbetsplats där medarbetare känner till vilka som deltagit i en 

studie kan deltagaren uppleva sig osäker kring att de erfarenheter som delgivits verkligen 

förblir oidentifierade (Damianiks & Woodford, 2012). Dessutom kan deltagare som svarar på 

frågor som rör sitt eget förhållningsätt börja fundera på om tankarna är normala (Polit & 

Beck, 2017). Av den anledningen lades stor vikt vid att deltagaren fick veta att data skulle 

förvaras i ett usbminne, inlåst, hemma hos studiens författare samt att data i enlighet med 

Damianiks och Woodford (2012) avidentifierades så att inga enskilda personer kunde 

identifieras.  

Deltagarna informerades också om att studien följer nyttjandekravet som innebär att studien 

inte används på något annat sätt än vad avsikten är (Polit & Beck, 2017). Detta innebar att 
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information gavs kring att studien ämnas bli en magisteruppsats som kommer finnas i DIVA 

samt att det i framtiden kan komma att presenteras som en artikel. Förhoppningsvis kunde 

den informationen göra att deltagarna kände trygghet i att delta.  

5 RESULTAT 

Nedan presenteras sjuksköterskornas erfarenheter av personcentrerad 

återhämtningsinriktad omvårdnad till patienter som använder beroendeframkallande 

substanser inom den rättspsykiatriska vården. Resultatet illustreras med hjälp av utvalda 

citat från deltagarna. Citaten avslutas med bokstaven ”D” som står för deltagare och med en 

siffra mellan 1-6 beroende på vilken deltagare som citatet hänvisar till. Genom analysen har 

fem kategorier och tolv subkategorier framkommit vilka presenteras i tabell 2. 

Tabell 2: Kategorier och subkategorier  

Kategorier Subkategorier 

Att etablera en vårdande relation  Att låta det ta tid 

 Att vara lyhörd 

Att inte överge patienten 

Att vara ärlig 

Att se patienten som en kapabel människa Att stärka patientens resurser 

Att inte vara dömande 

Att påverkas av sina kollegor Att stigmatisera patienten i arbetsgruppen  

Att vara sammansvetsade 

Att styras av lagar, regler och rutiner  

Att uppleva sig otillräcklig i sin omvårdnad Att sakna kunskap 

Att tvivla på det man gör för patienten 

Att skydda sig själv 

Att inte komma framåt 

 



14 

5.1     Att etablera en vårdande relation  

Sjuksköterskorna anser att etablerandet av en vårdande relation möjliggör att kunna hjälpa 

patienterna att hantera sina situationer. Detta innefattar att sjuksköterskorna låter det få ta 

tid, är lyhörda och ärliga samt inte överger patienterna  

5.1.1 Att låta det ta tid 

Sjuksköterskorna beskriver att de inte alltid kan etablera en vårdande relation första gången 

de möter patienterna eftersom det kan ta tid innan detta är möjligt. Det innebär inte att 

sjuksköterskorna passivt väntar på patienterna, utan erbjuder dem samtal men är medvetna 

kring att det kan ta tid och förhåller sig till detta. 

Genom detta skapas möjlighet för patienterna att så småningom kunna vända sig till 

sjuksköterskorna och börja berätta om sina liv för dem. För sjuksköterskorna innebär 

patienternas berättande en möjlighet att lära känna dem, vilket skapar förutsättningar för att 

kunna göra det bästa för patienterna.  

vi har ju långa vårdtider så vi lär ju känna patienterna, vi har ju tid att skapa en relation och 
det tror jag underlättar att göra det bästa för patienterna, när man känner patienten väl, så det 
är en möjlighet (D2). 

 

Sjuksköterskorna ser tidens betydelse av etablerandet av den vårdande relationen, där den 

långa vårdtiden upplevs möjliggöra för att kunna ge en omvårdnad som är personcentrerad 

och som kan utgå från att hjälpa patienten att återhämta sig från sitt missbruk. 

5.1.2 Att vara lyhörd 

Etablerandet av en vårdande relationen möjliggör för sjuksköterskorna att lära känna 

patienterna och kunna uppmärksamma när patienterna ter sig annorlunda och då kunna ge 

dem rätt stöd. Sjuksköterskorna beskriver att de lägger märke till om patienterna börjar må 

dåligt när de upplever ett sug efter beroendeframkallande substanser och har då mod att våga 

möta patienterna i detta. 

En patient kanske har drogsug och kanske mår dåligt så måste man våga fråga och våga stå 
kvar.. våga lyssna på svaret också, inte bara fråga ointresserat utan man ju kunnas finnas kvar 
(D2) 

 

Sjuksköterskorna beskriver att genom att vara lyhörda kan de följa om patienternas måenden 

förändras. För sjuksköterskorna innebär uppmärksamheten även att ha koll på vart rent 

fysiskt patienterna befinner sig på avdelningen och genuint förmedla att det finns personal 

som ser dem.  

Den här patienten ska känna att om den kommer ut på avdelningen ska det finnas personal 
som den känner sig trygg i närheten av (D3). 
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För sjuksköterskorna innebär etablerandet av den vårdande relationen att en lyhördhet finns 

för vilken fas patienterna befinner sig i sitt beroende och anpassar omvårdnaden därefter. 

Detta innebär samtidigt att realistiska mål sätts upp för dem. Sjuksköterskorna beskriver att 

lyhördhet finns när patienterna på grund av användning av beroendeframkallande 

substanser har psykotiska eller paranoida symptom, och försöker då göra det bästa för 

patienterna även om det bryter mot avdelningens rutiner för när mat och dryck ska serveras. 

5.1.3 Att inte överge patienten 

Sjuksköterskorna beskriver situationer då de får anpassa omvårdnaden efter de behov 

patienterna upplevs ha. När patienterna tagit beroendeframkallande substanser kan de bli 

liggandes i sina sängar i flera dagar.  För sjuksköterskorna blir det då betydelsefullt att 

patienterna inte lämnas utan omvårdnad. Genom att patienterna har tillit för 

sjuksköterskorna skapas möjlighet att finnas hos patienterna och stödja dem när de upplever 

sug efter beroendeframkallande substanser eller har tagit sig ett återfall. 

Den vårdande relationen så hjälper det ju liksom att få något förtroende från patienten.. även 
om patienten har återfallit i ett missbruk eller är på väg att återfalla i ett missbruk så kanske 
man har pratat om strategier med patienten, hur man liksom ska kunna hålla sig ifrån ett 
missbruk..(D5). 

 

Sett ur sjuksköterskornas perspektiv kan det fysiska och psykiska stödet av att finnas till för 

patienterna innebära att patienterna kan stå emot det sug de har efter beroendeframkallande 

substanser och göra att de lyckas ta sig igenom detta utan att ta sig återfall. Sjuksköterskorna 

har även erfarenheter av att det stöd som ges kan innebära att patienterna upplever sig vara 

en del av en gemenskap och inte längre upplever sig vara ensamma, vilket gör att patienterna 

vill hålla sig borta från de beroendeframkallande substanserna. 

Enligt sjuksköterskorna förmedlar patienterna att de uppskattar deras närvaro genom att de 

finns vid deras sidor. Etablerandet av en vårdande relation innebär med andra ord inte 

enbart ett sätt för sjuksköterskorna att sträcka ut en hand till patienterna utan möjliggör för 

patienterna att kunna ta emot detta och låta sjuksköterskorna få vara en del av denna kamp.  

5.1.4  Att vara ärlig 

För sjuksköterskorna är det viktigt att kunna säga till patienterna när de tagit ett felsteg.  

Sjuksköterskorna menar att när detta görs så förmedlas samtidigt en upplevelse av att de 

tillsammans blickar framåt i framtiden.  

genom att vara positiv då lyfter man någon tänker jag.. istället för om man är negativ så sänker 
man någon.. men samtidigt måste man ju även våga säga att det blev fel..alltså återkommer till 
ärligheten.. att man liksom.. okej nu blev det här inte så bra som vi trodde men då tar vi nya 
tag.. (D3). 

 

För sjuksköterskorna innebär den vårdande relationen att de har en allians med patienterna 

och därmed kan vara ärliga mot dem oavsett i vilket tillstånd de befinner sig i. Det möjliggör 
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att våga fråga och samtidigt förklara vilka negativa konsekvenser de beroendeframkallande 

substanserna har på patienterna. 

5.2 Att se patienten som en kapabel människa 

Att se patienterna som kapabla människor innebär för sjuksköterskorna att patienternas 

perspektiv kring sina situationer sätts i fokus. Dessutom värnar de om patienternas 

värdighet, även om de är påverkade av substanser.  

5.2.1 Att stärka patientens resurser 

Sjuksköterskorna beskriver att en del i omvårdnadsarbetet innefattar att samtala med 

patienterna. I samtalen försöker sjuksköterskorna hjälpa patienterna genom att tillsammans 

sätta upp delmål för att patienterna ska kunna ta sig igenom en vecka i taget som de sedan 

utvärderar tillsammans. Sjuksköterskorna förmedlar att de finns som stöd men att 

patienterna styr riktningen. Stundtals upplever sjuksköterskorna att patienterna behöver fler 

samtal när de har mer sug efter beroendeframkallande substanser och då hjälper 

sjuksköterskorna dem att reflektera kring vad ett återfall skulle kunna innebära för dem.  

samtidigt så vill hon inte trilla dit igen, samtidigt blir det där suget så otroligt kraftigt 
ibland..så där är det väldigt mycket samtal.. har varit mycket motiverande samtal och försöka 
väga för och nackdelar, vad händer om du tar den där substansen igen då..och sen väga mot 
fördelar om, att kunna stå emot.. och samtidigt har hon en vilja att kunna gå vidare och kunna 
komma här ifrån.. (D6). 

 

Sjusköterskorna försöker vara positiva i samtalen, även om patienterna har tagit sig återfall 

ser sjuksköterskorna till patienternas möjligheter att fortsättningsvis kunna hålla sig ifrån de 

beroendeframkallande substanserna. I dessa stunder förmedlar sjuksköterskorna hopp om 

att detta är möjligt samtidigt som patienterna får berätta vad de ämnar göra annorlunda 

framåt. För sjuksköterskorna är det betydelsefullt att patienterna får hjälp att finna egna 

vägar att stå emot suget efter beroendeframkallande substanser. 

När patienterna ska på permissioner får de själva väga för och nackdelar mot varandra med 

att vara drogfria mot att de tar sig återfall. Sjuksköterskorna anser att det är viktigt att 

förmedla hopp även då patienterna kommit längre fram i vårdkedjan, genom att berätta för 

dem hur långt de kommit med sin problematik, vilket anses bygga upp patienternas 

självkänsla.  Samtalen berör även den framtid som ligger längre fram för patienterna då 

sjuksköterskorna önskar förmedla att det är möjligt att livet kan se annorlunda ut. 

Tjatar om sån livsstilsinventering.. det här kan du göra om du är drogfri.. då pratar jag inte om 
friförmåner, utan det är livskvalitativa saker.. som faktiskt händer när man är drogfri, att man 
kan få en ärlig chans att träffa partners som kan betyda nåt för livet..  att man skaffa sig ett 
jobb, eller en sysselsättning som gör att man faktiskt kan leva i frihet sen (D4). 

 

För sjuksköterskorna finns inga garantier för att de klarar av att motivera patienterna, men 

de måste försöka. Sjuksköterskorna anser det viktigt att patienterna får berätta om sin 
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situation och berätta hur sjuksköterskorna kan stödja dem i det avdelningsbasala. I samtalen 

tar sjuksköterskorna även del av patienternas egna tankar på tidiga tecken vid ett drogsug för 

att kunna hjälpa dem när de har det svårt. Sjuksköterskorna beskriver att det destruktiva 

missbruk som patienterna har behöver ersättas med aktiviteter som ger en upplevelse av 

hälsa. Detta tror sjuksköterskorna skapar glädje hos patienterna samtidigt som det stärker 

självförtroendet. När patienterna endast får visas inomhus försöker de se till de alternativ 

som finns då. 

5.2.2 Att inte vara dömande 

Sjuksköterskorna beskriver att de inte direkt konfronterar patienterna när de tagit 

beroendeframkallande substanser och är påverkade, utan patienterna får återhämta sig från 

detta, och när substanserna börjar försvinna från dem ses en möjlighet för att samtala om 

vad som hänt. Detta innebär inte att sjuksköterskorna lämnar patienterna ensamma i dessa 

stunder, utan ser till att patienterna sköter sin hygien och förses med mat och vätska. För 

sjuksköterskorna är det viktigt att visa tillgänglighet även i dessa situationer genom att visa 

att stöd finns om patienterna vill. 

och även om personen är i sämre form eller påverkad.. att man kan ju fråga även då.. att är det 
något jag kan göra för dig för att du ska må bättre.. våga fråga patienten.. (D2) 

 

Sjuksköterskorna har en förståelse för om patienterna vänder dem ryggen till då de mår 

dåligt. För sjuksköterskorna är det viktigt att visa patienterna att de har ett ärligt uppsåt i det 

som görs för dem och att de inte är dömande utan har en förståelse för att patienterna kan ha 

blivit svikna i sina tidigare liv  

5.3 Att påverkas av sina kollegor 

För sjuksköterskorna innebär ett gott teamarbete att tillsammans kunna ventilera kring 

patienterna för att hjälpa varandra i mötet med dem, då svårigheter inför detta föreligger. Att 

ha kollegor kan dock även innebära att tillsammans stigmatisera patienterna, vilket kan göra 

att teamet följer samma mönster som missgynnar omvårdnaden. 

5.3.1 Att stigmatisera patienten i arbetsgruppen 

För sjuksköterskorna kan den utmaning som patienterna väcker förstärkas i arbetsgruppen 

genom att teamet inte ser patienterna som kapabla människor som har mer inom sig än suget 

efter substanser. Sjuksköterskorna menar att patienternas resurser då inte tas tillvara och 

sjuksköterskornas motivation till förändring försvinner. Detta resulterar i att 

sjuksköterskorna inte vet hur de ska komma vidare med patienterna. 

han är en kille som har varit väldigt intresserad av sport, hållit på med mycket träning och jag 
ser att här finns det möjligheter till att leda över tankarna till annat än droger., men man får 
inte till det här, för hans stigma gör att ingenting hjälper, vi kommer ingen vart med den 
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patienten oavsett..och då sitter det ju i väggarna på den avdelningen som han är på, och det är 
väldigt väldigt svårt att tänka sig hur man skulle kunna få till det..(D1) 

 

För sjuksköterskorna blir generaliseringen som görs kring patienterna stark och leder till att 

de hamnar i en negativ spiral genom att de spär på varandras negativa erfarenheter. Detta 

leder till att omvårdnaden följer tidigare spår och fel åtgärder vidtas. Sjuksköterskorna kan 

förstå patienternas svårigheter, men diskussioner i arbetsgruppen gör att förståelsen 

försvinner. Arbetsgruppens stigmatisering synliggörs i omvårdnadsarbetet då den stämpel 

som skapas kring patienterna på avdelningen gör att arbetsgruppen lägger sin energi på att 

hitta droger där de är fast beslutna på att detta kommer ske. Enligt sjuksköterskorna märker 

patienterna detta, vilket skadar deras relation.  

man skapar sig en stämpel runt den här patienten.. nu kommer ett paket och det kommer vara 
knark i det och ser vi inget knark så är det knark någon annanstans i paketet.. det blir svårt 
med förtroende och tillit. Och det tror jag påverkar oss så att det påverkar patienten i 
relationen, han, nu säger jag han , men.. märker väl det förstås..(D4) 

 

Sjuksköterskorna beskriver att det upplevs svårt att försöka förmänskliga patienternas 

beteenden då det finns en rädsla för att uppfattas som udda av arbetsgruppen och inte längre 

passa in. Detta leder till att den negativa spiralen fortsätter. Sjuksköterskorna har förståelse 

för att arbetsgruppen tillsammans behöver ventilera över patienterna men att de sedan måste 

förhålla sig professionellt i mötet med patienterna, vilket inte alla kan.  

Det är en sak att vara dömande i en arbetsgrupp, men sen måste man ta på sig personalrollen 
och gå ut och möta patienten på ett värdigt sätt, och alla orkar inte det (D3). 

 

Sjuksköterskorna menar att den vårdkultur som råder på sjukhuset fortfarande har inslag av 

en straffkultur och att de inte vill bedriva en sådan vård. Sjuksköterskorna menar dessutom 

att omvårdnadspersonal som själva har svårigheter att visa känslor och vara empatiska har 

svårare för att bygga relationer till patienterna, vilket påverkar omvårdnadsarbetet och 

patienternas återhämtning. 

5.3.2 Att vara sammansvetsade 

Sjuksköterskorna beskriver att vid tillfällen när arbetsgruppen inte är eniga så påverkas 

omvårdnaden till patienterna i negativ bemärkelse. Detta gör att sjuksköterskorna anser det 

betydelsefullt att gemensamt kunna reflektera kring vad patienterna väcker hos gemene 

omvårdnadspersonal.  

att teamet inte liksom ger lika bra omvårdnad på grund av den splittringen som sker i 
personalgruppen.. och då tänker jag att det är väldigt viktigt att man diskuterar vad en viss typ 
av patient, den personen väcker hos mig.. den kanske väcker något hos mig som den kanske 
inte gör hos någon annan.. och då är det ju viktigt att man liksom är ärlig och säger det, eller 
om man kanske har en dålig dag.. man kanske inte orkar.. då får någon annan kliva fram 
istället.. (D5). 

 

Sjuksköterskorna kan i stunder uppleva hopplöshet över patienternas situation och kan även 

uppleva sig svikna av dem. Vid dessa tillfällen upplevs reflektionerna vara ett stöd som 
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förhindrar att patienterna stöts bort när de har det svårt. Att vara en sammansvetsad grupp 

innebär dessutom att arbetsgruppen följer samma mål, och genom att se till att avdelningen 

är personaltät hindras patienterna från att ta in substanser på avdelningen. 

5.4 Att styras av lagar, regler och rutiner 

Sjuksköterskorna önskar kunna bortse från rutiner som finns, då detta skulle gynna 

patienternas omvårdnad och återhämtning. Stundtals upplevs rutiner snarare skapa 

missnöje hos patienterna, vilket även upplevs hos sjuksköterskorna när de inte kan vara 

närvarande på sina avdelningar. Sjuksköterskorna skulle även vilja att patienter i grupper 

fick dela erfarenheter med varandra, vilket inte är möjligt idag. 

det är någonting som inte finns idag tycker jag liksom.. på det sättet.. samband med att man 
kanske pratar missbruk i grupper tänker jag.. att patienter kanske får dela erfarenheter med 
varandra.. tror jag skulle hjälpa många.. (D5) 
 

För sjuksköterskorna innebär den rättspsykiatriska vården ett hinder i omvårdnaden, även 

om förståelse finns för att lagar måste följas. Sjuksköterskorna beskriver att patienterna 

stundtals behöver miljöombyte vilket inte är möjligt då patienterna tagit sig återfall, eftersom 

de inte är betrodda att gå ut, varken ensamma eller med personal. 

5.5 Att uppleva sig otillräcklig i sin omvårdnad 

För sjuksköterskorna försvårar kunskapsbristen det stöd de skulle vilja ge patienterna och de 

tvivlar på om det som görs är tillräckligt. I stunder skyddar sjuksköterskorna sig själva när de 

inte vet hur de ska närma sig patienternas svårigheter och då patienterna tar sig 

återkommande återfall upplevs hopplöshet. 

5.5.1 Att sakna kunskap 

Sjuksköterskorna beskriver att det saknas en tydlighet kring hur omvårdnaden ska se ut för 

patienterna som använder beroendeframkallande substanser på sjukhuset. Till följd av denna 

otydlighet finner de svårigheter att sätta ord på vad det är som görs för dem. De menar att 

omvårdnaden inte är definierad för alla, vilket gör att en struktur saknas. Sjuksköterskorna 

beskriver att de även sakar kunskap kring den problematik patienterna bär på, vilket gör att 

de inte vet hur de ska stötta dem.  

Ibland kan jag väl känna med.. iallafall i perioder.. med att man skulle vilja ha lite mer 
kunskap kring just beroendeproblematik.. jag vet att just den diskussionen har varit uppe 
många gånger.. både hur man kan se tecken på när de mår sämre.. men även vad man gör just 
vid abstinens och sådär.. hur man kan vara det bästa stödet.. (D6). 

 

Sjuksköterskorna skulle vilja få in mer kunnig personal till teamet för att öka denna kunskap. 

Genom detta skulle de få en djupare förståelse för vad det är som gör att patienterna 

använder beroendeframkallande substanser. 
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5.5.2 Att tvivla på det man gör för patienten 

Sjuksköterskorna beskriver att patienter med psykisk ohälsa som använder 

beroendeframkallande substanser får sämre omvårdnad jämfört med andra patienter och att 

omvårdnaden är bland det svåraste att ge då det uppfattas problematiskt. Likaså beskrivs att 

de patienter som till personal visar sig positiva till behandling erbjuds mer behandling än 

andra. Enligt sjuksköterskorna är det svårt att veta vad de ger för omvårdnad till dessa 

patienter och att deras svårigheter inte helt kommer lösas under tiden på sjukhuset då det 

inte är ett missbrukshem och därför inte ges en effektiv behandling mot detta. 

då är ju våran uppgift kanske att hålla dom, få dom här..  tillräckligt stabila för att kanske hitta 
en mer behandlande beroende.. mot beroendet..vårdform.. det är så man får tänka för sin egen 
skull ibland.. att vi kanske inte löser deras problem här på dom två tre åren utan däremot kan 
man ju fortsätta någon annan stans och sen får nån som är mer specialiserad ta över..(D3) 

 

Sjuksköterskorna beskriver att de dras in i olika roller på arbetsplatsen, vilket gör att de utför 

åtgärder mot patienterna som är bristfälliga. Sjuksköterskorna tvivlar även på om det som 

görs för patienterna är tillräckligt då de inte kan vara på avdelningen konstant och inte kan 

ge patienterna den trygghet som de upplevs behöva. Sjuksköterskorna finner det enklare att 

samtala utifrån ett helhetsperspektiv kring andra svårigheter som patienter har och att detta 

även borde göras gällande dessa patienter istället för att straffa dem.  

 
lika mycket och lika duktiga som vi kan vara att tjata om psykotiska tillstånd eller 
personlighetsstörningar, och de dåliga val man gör som personlighetsstörd så skulle man ju 
prata mer också om varför man missbrukar, inte bara straffa dom för att de missbrukar (D4). 

 

Att uppleva sig misslyckad framkommer hos sjuksköterskorna i relation till att patienterna 

inte upplever delaktighet med dem. Sjuksköterskorna menar att även om patienterna erbjuds 

återfallsprevention så tas inte alltid deras resurser tillvara eftersom det är svårt att arbeta 

med problematiken som patienterna har. Sjuksköterskorna beskriver att de hamnar i en svår 

situation när patienter som använder beroendeframkallande substanser förstör för varandra 

och att det är svårt att veta hur de ska skydda patienterna från andra patienter som erbjuder 

dessa substanser.  

5.5.3 Att skydda sig själv 

I samtal med patienterna kan sjuksköterskorna välja att inte samtala om missbruket även om 

detta skulle kunna leda till förändring hos patienterna. Hos sjuksköterskorna ses en risk i att 

bli engagerad i patienterna om de sedan väljer att ta sig återfall. 

men det är ju också den risk man löper tror jag när man väljer att engagera sig.. väljer man att 
engagera sig så är det lätt att bli… inte bara personlig utan privat, och så någonstans så blir 
man då sviken som människa och då tänker man varför har jag gjort allt för dig (D4). 

 

För att skydda sig själva väljer sjuksköterskorna istället att engagera sig i andra patienter om 

möjlighet finns. Sjuksköterskorna beskriver att det egna förhållningssättet kan vara 

avgörande i relationsskapandet till patienterna men att de håller avstånd till patienterna om 
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de bär på fördomar, vilket leder till att samarbetet uteblir. Sjuksköterskorna menar att de 

borde fråga patienterna hur de mår men att detta inte alltid görs på grund av rädsla för vilket 

gensvar det får. Sjuksköterskorna beskriver att de lägger en egen värdering kring det som 

sker runt patienterna istället för att fråga dem varför det blivit som det blivit. 

För sjuksköterskorna minskar entusiasmen och förväntningarna på vad de ska lyckas hjälpa 

patienterna med ju längre de arbetat. De upplever sig vara mer realistiska med vad de kan 

åstadkomma i omvårdnaden.  

5.5.4 Att inte komma framåt 

För sjuksköterskorna innebär de substanser som fluorerar på sjukhuset att energin läggs på 

att leta efter substanser som patienterna gömt. Sjuksköterskorna beskriver detta som en 

kamp som inte går att vinna. Sjuksköterskorna menar att vårdrelationen påverkas när 

patienterna tar till lögner och tar sig återfall, vilket leder till att omvårdnaden försämras. 

Enligt sjuksköterskorna kan förtroendebristen i vissa fall vara splittrad då patienterna litar 

på vårdpersonal men vårdpersonal inte litar på patienterna. Sjuksköterskorna tvivlar på de 

patienter som saknar motivation att samtala med personal eller avböjer att genomgå 

återfallsprevention på sjukhuset. Det finns även de som inte vill prata om sina svårigheter, 

vilket gör situationen svårare för sjuksköterskorna. 

jag kan göra något för personer som faktiskt inser att de har en utmaning och önskar att de vill 
komma någonstans.. jag får inte mycket gjort med människor som inte tänker att detta inte är 
farligt, bagatellisera eller inte har motivation för att sluta.. (D1) 

 

Sjuksköterskorna beskriver omvårdnaden som en vändzon, då patienterna tycker att de har 

sin fulla rätt att ta beroendeframkallande substanser. Samtidigt finns en medvetenhet om att 

en del patienter vill sluta, men är svaga och inte klarar det. Sjuksköterskorna menar att 

patienter med beroendeframkallande substanser i kroppen upplever sig själva mer tålmodiga 

och lugna i samtalen vilket gör att sjuksköterskorna ges möjlighet att kunna förklara kring 

hur de tänker, vilket inte är möjligt när patienterna inte har beroendeframkallande 

substanser i kroppen.  

han upplever ju själv att när, att han har ett lugn och mer tålamod när han har något i 
kroppen.. och då kan man sitta ner och prata en längre stund och förklara hur vi tycker och 
tänker och hur vi ser på allting.. så långt kommer man kanske inte annars.. man hinner någon 
mening och sen så reser han sig upp och så är det bra liksom..(D6) 
 

Sjuksköterskorna kan hamna i förtvivlan, då det upplevs omöjligt att komma vidare med 

patienterna. Patienterna beskrivs endast se fördelar med att ta beroendeframkallande 

substanser, vilket leder till att sjuksköterskorna anser att patienterna får stå sina kast 

eftersom de väljer att ta substanserna. 

dom här psykotiska människorna.. dom har man lättare att identifiera som offer.. alltså är det 
lättare att hjälpa dom.. medans missbrukare är väldigt lätt att man identifierar dom som 
gärningsman, ibland nästan som att, ja, skyll dig själv eftersom att du knarkar..(D4) 
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Sjuksköterskorna menar att patienterna själva har gett upp hoppet om det normala livet, 

vilket gör att sjuksköterskorna upplever dem som hopplösa fall och själva upplever 

hopplöshet. För sjuksköterskorna ses patienterna som förlorade då de anses vara skadade 

från grunden. 

6  DISKUSSION 

Nedan följer en metoddiskussion där studiens trovärdighet diskuteras utifrån både svagheter 

och styrkor.  Detta följs upp av en etikdiskussion som avslutas med en resultatdiskussion.   

6.1 Metoddiskussion 

Lundman och Hällgren- Graneheim (2017) beskriver att trovärdigheten kring arbetet kan 

redogöras för genom att se till dess giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Giltigheten 

svarar för om det som framkommer i studien svarar på det som var syftat till att beskrivas. 

Studien syftade till att beskriva vilka erfarenheter sjuksköterskor har av personcentrerad 

återhämtningsinriktad omvårdnad till patienter som använder beroendeframkallande 

substanser inom den rättspsykiatriska vården. Då giltigheten hör samman med hur 

representativt urvalet är (Lundman & Hällgren- Graneheim, 2017) tillfrågades personer från 

olika avdelningar och med och utan specialistutbildning. Deltagarna tillfrågades av 

enhetschefer på sjukhuset som kände till studiens syfte och kunde tillfråga personer som de 

trodde skulle ha erfarenheter inom området. Detta upplevs öka giltigheten och hade varit 

svårare att förhålla sig till om studiens författare stod för tillfrågningen då studiens författare 

inte visste vilka som hade erfarenheter inom området. Semistrukturerade intervjuer med 

sjuksköterskor inom kontexten upplevdes vara adekvat för datainsamlingen vilket även Polit 

och Beck (2017) beskriver som ett lämpligt tillvägagångssätt när ett specifikt område ska 

diskuteras där deltagaren samtidigt ges möjlighet att nyansera sina svar, vilket de gjorde. 

Kvalitativ innehållsanalys anses lämplig som analysmetod då denna enligt Lundman och 

Hällgren- Graneheim (2017) syftar till att beskriva likheter och skillnader av de erfarenheter 

som framkommit. Detta arbete utfördes på egen hand och egna tolkningar av intervjuerna 

gjordes som skulle kunna tolkats annorlunda av någon annan. Att en text tolkas olika 

behöver inte vara negativt, eftersom en subjektiv tolkning är en del av denna analys men att 

låta en expert som är kunnig inom området ta del av materialet anses öka giltigheten 

(Lundman och Hällgren, Graneheim, 2017). Genom hela processen diskuterades därför 

analysen och de kategorier och subkategorier som framkom med handledaren. Giltigheten 

ökar även om de kategorier som presenteras i resultatet kan kopplas samman med de citat 

som presenteras så att läsaren kan följa hela processen (Lundman & Hällgren, Graneheim, 

2017).  Genom att i studien presentera utvalda citat från intervjuerna och exempel på hur 

kategorier och subkategorier bildats synliggörs hur dessa hänger samman med innehållet. Då 

analysen bygger på tolkningar av material som framkommit efter en intervju menar 
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Lundman och Hällgren - Graneheim (2017) att den egna förförståelsen måste reflekteras 

kring. Detta gäller både kring ens teoretisk kunskap men även egna erfarenheter, för att öka 

medvetenheten om att arbetet kan påverkas av den egna utgångspunkten. I detta arbete har 

en medvetenhet funnits kring att arbetet som sjuksköterska inneburit vård av patienter med 

dessa svårigheter. Dock anses vetskapen om denna förförståelsen inte ha haft en negativ 

påverkan på resultatet genom att följdfrågor ställdes under intervjuerna även om egna 

erfarenheter fanns. De egna erfarenheterna kunde även öppna upp för följdfrågor vilka 

troligtvis hade varit svårt att ställa om området varit helt obekant.  

Enligt Lundman och Hällgren- Graneheim (2017) kan förförståelsens påverkan minskas och 

resultatets tillförlitlighet ökas genom att fler än en person tillsammans analyserar materialet. 

Tillförlitligheten kan därmed vara lägre då analysen utfördes på egen hand. Det som anses 

väga upp detta är att en handledare följde processen och tog del av redogörelser kring varför 

kategorier bildades, vilket gjorde att den egna reflektionen av tolkningarna ökade. Här kunde 

hjälp också fås när författaren bildat en kategori som inte stämde överens med två citat. 

Enligt Lundman och Hällgren- Graneheim (2017) kan intervjuer som utförs av flera olika 

författare innebära att olika följdfrågor ställs beroendes på vem som intervjuar, men att fler 

variationer kan fångas upp. Då studiens författare genomförde samtliga intervjuer på egen 

hand fick deltagarna följdfrågor på liknande sätt vilket kan vara till fördel genom att de 

variationer som kom fram berodde på deltagarnas olika erfarenheter och inte på att de fick 

olika möjligheter till fördjupning. Att ensam ha utfört samtliga delar i arbetet kan även 

tänkas ha underlättat genomgången av materialet eftersom det varit väl bekant för 

författaren, vilket Polit och Beck (2016) menar är fördelaktigt. Ett annat tecken på att 

förförståelsen inte varit för styrande är att författarens egen förståelse förändrats. Innan 

studiens genomförande trodde studiens författare inte att sjuksköterskor hade denna vilja till 

ökad förståelse för att kunna stödja patienterna bättre. Sjuksköterskorna beskrev även olika 

situationer när de försökt stärka patienters resurser trots att de tagit sig återfall, vilket även 

det var en ny upptäckt för studiens författare.  

Lundman och Hällgren- Graneheim (2017) talar om studiens överförbarhet som innefattar 

om studiens resultat kan appliceras inom andra kontexter. Resultatet anses kunna överföras 

till andra rättspsykiatriska kliniker som utmanas på liknande sätt genom regler och lagar som 

styr. Då den rättspsykiatriska vården innebär längre vårdtider kan det tänkas att andra 

förutsättningar finns inom andra kontexter. Oavsett skillnad i tid anses studien även kunna 

överföras till andra psykiatriska kontexter då tidigare forskning visar att patienter med denna 

problematik utmanar sjuksköterskor i omvårdnaden inom många kontexter, och en 

reflektion kring hur detta påverkar den omvårdnad som ges upplevs vara betydelsefull vart 

sjuksköterskorna än befinner sig. 

6.2 Etikdiskussion 

En medvetenhet fanns för att deltagaren kunde vara bekymrad över sin medverkan då det på 

arbetsplatsen kunde vara känt vilka som deltog i studien. Enligt Damianiks och Woodford 

(2012) ökar risken med att sekretessen bryts när deltagarna känner till varandra. Av den 
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anledningen ändrades deltagarnas ordning i resultatet vilket innebar att de inte fick samma 

siffra som intervjuernas ordningsföljd. Genus valdes dessutom att inte presenteras i 

analysen. En förklaring kring detta gavs till deltagarna samt att deras namn och avdelningar 

inte skulle nämnas i resultatet. Under vissa delar i intervjuerna framkom sådant som 

studiens författare kunde koppla ihop till specifika avdelningar vilket kanske inte varit 

möjligt om studiens författare inte arbetade där. Konfidentialitetskravet kunde därmed 

beaktas genom att dessa citat inte valdes ut. 

Polit och Beck (2017) beskriver att deltagare som svarar på frågor om sitt eget förhållningsätt 

kan börja fundera på om dennes tänkande är normalt. Detta reflekterades kring innan 

intervjun eftersom ämnet kunde upplevas utmanande. Genom tydlighet kring att intervjun 

inte skulle spåras till deltagaren och att denne själv valde vad hen ville delge uppfattades 

deltagaren trots detta uppleva sig bekväm under sitt deltagande. Deltagaren ombads även att 

ta kontakt med studiens författare efter intervjun, om tankar kring deltagandet skulle uppstå 

i efterhand.  

Då det föreligger ett ansvar hos sjuksköterskor att omvårdnaden ska vara personcentrerad 

och stödja patientens återhämtning upplevdes det betydelsefullt att ta reda på vilka 

erfarenheter som fanns i relation till detta inom den rättspsykiatriska vården. Genom att 

synliggöra både möjligheter och hinder upplevs värdefulla aspekter ha framkommit som kan 

vara värda att ta fasta på för att utveckla omvårdnaden och stärka sjuksköterskorna i sitt 

dagliga arbete. Av denna anledning anses vinsterna vara större än de risker som fanns. 

6.3 Resultatdiskussion 

Hos sjuksköterskorna inom den rättspsykiatriska vården synliggjordes möjligheter och 

hinder i att kunna ge en personcentrerad och återhämtningsinriktad omvårdnad till patienter 

som använder beroendeframkallande substanser. Detta diskuteras i relation till den 

teoretiska referensram som valts samt till tidigare forskning. 

6.3.1 Att utveckla en äkta nyfikenhet 

I Tidvattenmodellen beskrivs i det första åtagandet som valts ut till denna studie att mötet 

med patienten ska ses som en möjlighet för sjuksköterskan att låta patienten få berätta sin 

historia där sjuksköterskan utvecklar och visar en äkta nyfikenhet för det patienten berättar i 

en önskan om att vilja ta del av patientens livsvärld (Barker & Buchanan Barker, 2009). I 

denna studie sågs etablerandet av en vårdande relation vara en möjlighet för att möta 

patienternas inre värld.  Som Tidvattenmodellen framför tog sjuksköterskorna i studien del 

av patienternas berättande vilket möjliggjorde att lära känna dem och göra det bästa för dem. 

Att låta det ta tid innebar att sjuksköterskorna väntade ut patienterna tills de var redo att 

möta dem i samtal vilket relationen möjliggjorde. För sjuksköterskorna i studien var det 

viktigt att vara lyhörda på vart i processen patienterna befann sig för att kunna anpassa 

omvårdnaden därefter. Detta kunde ha förbisetts av sjuksköterskorna om de inte varit 

genuint nyfikna på patienternas unika situation. Samtidigt ansågs det viktigt att vara ärliga 
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mot patienterna när återfall skedde, men sjuksköterskorna förmedlade då att de tillsammans 

tog nya tag. Tidigare forskning visar att patienter som tar sig återfall och ändå blir bemötta 

med värme vågar dela med sig av sina liv till sjuksköterskorna (Borge, Rossberg & Sverdrup, 

2013). Att sjuksköterskorna inte övergav patienterna i svåra stunder kan ha lett till att 

patienterna hade tillit för dem och samtidigt upplevde att sjuksköterskorna på riktigt var 

nyfikna på dem som personer, vilket gjorde att de lät dem vara med i deras kamp mot 

beroendet. Samtidigt visar tidigare forskning att etablerandet av en vårdrelation till 

patienterna försvåras då sjuksköterskorna upplever rädsla för patienter som inte följer regler 

och uppvisar våld (Camuccio, Chambers, Valimäki, Farro & Zanotti, 2012). Även om inte 

rädsla för patienterna uppenbarade sig i denna studie framkom andra hinder i omvårdnaden 

som hindrade sjuksköterskorna att visa en äkta nyfikenhet till patienterna. I denna studie 

innebar att påverkas av sina kollegor att arbetsgruppen kunde hindra sjuksköterskorna 

i att kunna stödja patienternas återhämtning. Sjuksköterskorna fann svårigheter i att försöka 

förmänskliga patienternas beteenden då de var rädda att inte passa in i arbetsgruppen. 

Sjuksköterskorna beskrivning av att stigmatisera patienten i arbetsgruppen innebar att 

teamet inte såg patienterna som kapabla människor och att deras resurser därmed inte togs 

tillvara. Patienterna kunde då inte få hjälp att finna andra tankebanor, vilket ledde till att 

sjuksköterskorna upplevde situationen omöjlig att förändra. Tidigare forskning visar 

liknande resultat där sjuksköterskor har svårt att inte bli påverkade av negativa känslor som 

diskuteras i den egna arbetsgruppen (Johansson & Wiklund- Gustin, 2016). Samtidigt visar 

forskning att användning av beroendeframkallande substanser å ena sidan ger patienterna en 

upplevelse av ökat självförtroendet (Kronenberg, Verkerk-Tamminga, Goossens, Van der 

Brink & Van Achterberg, 2015) men att patienter upplever stigmatisering på grund av att de 

har ett beroende, vilket resulterar i ett minskat självförtroende hos dem (Priebe, Wiklund 

Gustin & Fredriksson, 2017). I studien framkom att patienterna uppmärksammade de 

negativa upplevelser som fanns i arbetsgruppen och att det skadade relationen. 

Sjuksköterskorna framförde att det fanns en medvetenhet kring att patienterna kommer från 

andra bakgrunder som gjort dem till dem de är, men att modet inte alltid finns för att ta del 

av deras berättelser. Att skydda sig själv förklarades genom rädsla för att bli sviken om 

patienterna tog sig återfall, vilket även ses i tidigare forskning som visar att sjuksköterskorna 

inte vill känna sig dumma om patienterna tar sig återfall (Searby, Maude & McGrath, 2017). 

Sjuksköterskornas beskrivning av Att tvivla på det man gör för patienten innebar för 

sjuksköterskorna att de utförde åtgärder som var bristfälliga vilket kan bero på att vissa 

patienter själva beskrevs ha förlorat hoppet. Att sjuksköterskorna i dessa stunder inte visade 

nyfikenhet för patientens perspektiv skulle kunna vara en anledning till att patienterna 

fortsatte att ta till substanser och den negativa spiralen fortsatte. Tidvattenmodellens 

åtagande om att visa en äkta nyfikenhet blev i dessa sammanhang inte möjliga att förhålla sig 

till. Istället för att ta sig tid att lyssna på patienternas berättelser och ta del av deras innersta 

tankar blev det istället en ond cirkel kring patienterna där patienterna på avstånd ansågs 

omöjliga att stödja. Om sjuksköterskorna inte kan ta del av patienternas livsvärld och visa att 

de har en äkta nyfikenhet för patienterna blir det svårt att möta det unika hos dem och ge en 

personcentrerad omvårdnad. Att inte ha förståelse för patienternas situation kan då försvåra 

att bryta den negativa spiralen som finns där patienternas återhämtning även fortsättningsvis 

blir problematisk att stödja.  
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6.3.2   Att bli lärjunge till patienten 

Det andra av Tidvattenmodellens åtaganden i denna studie handlar om att sjuksköterskan 

blir lärjunge till patienten där patienten ses som expert över sitt eget liv och kring sina egna 

behov (Barker & Buchan Barker, 2009). Detta kan vara ett utmanande åtagande, och 

förknippat med såväl möjligheter som hinder. En möjlighet för detta sågs i studien genom att 

sjuksköterskorna ser patienten som en kapabel människa vilket i Tidvattenmodellen 

innebär att sjuksköterskan ser patienten bortom sin diagnos som med tillgång till sina 

resurser kan återhämta sig och ta sig vidare (Barker & Buchanan Barker, 2009). För 

sjuksköterskorna i studien lades ett värde i att patienterna själva fick berätta vad de tänkte 

göra annorlunda efter att de tagit sig återfall.  Sjuksköterskorna ansåg det då viktigt att visa 

sitt stöd och att inte vara dömande genom att tillsammans med patienten fortsätta blicka 

framåt. Samtidigt såg de till patienternas förmåga att själva kunna styra riktningen. Detta 

visar att sjuksköterskorna i stunder lät patienterna få vara experter på sig själva. Tidigare 

forskning visar att sjuksköterskor förmedlar till patienter att de har ett eget ansvar i att hålla 

sig rena vilket kan ses som ett sätt att låta patienterna vara experter över sig själva, samtidigt 

som sjuksköterskorna motiverar till fortsatt drogfrihet (Johansson & Wiklund- Gustin, 2016). 

Sjuksköterskorna beskrev tillfällen när patienterna uttryckte behov av deras stöd men kunde 

då inte möta detta och finnas vid deras sida på grund av arbete på andra avdelningar, vilket 

upplevdes frustrerande för sjuksköterskorna. I dessa stunder hindrades sjuksköterskorna att 

vara lärjunge till patienterna och möta deras behov genom att rutinerna styrde dem till 

annat. Detta kan vara något att ta fasta på då tidigare forskning visar att patienter upplever 

större risk för återfall när personaltätheten minskar och att en motiverad personal som är 

närvarande kan förhindra detta (Borge, Rossberg & Sverdrup, 2013). Frågan blir därför hur 

det istället skulle se ut om sjuksköterskorna i större omfattning skulle ha möjlighet att ge det 

stöd till patienterna som de upplever vore bäst? I synnerhet vid de tillfällen när patienterna 

själva sträcker ut en hand och framför att de är i behov av stöd. I denna studie innebar 

sjuksköterskornas beskrivning av att uppleva sig otillräcklig i sin omvårdnad att de 

även kunde uppleva frustration över att vilja hjälpa men att inte komma vidare på grund av 

att patienterna såg sin fulla rätt att ta beroendeframkallande substanser. Dessutom tog 

patienterna till lögner vilket gjorde att tilliten för dem sviktade.  Möjligheten att bli lärjunge 

till patienterna förhindrades i dessa tillfällen då patienterna inte längre sågs som experter på 

sig själva och då inte bjöds in till samtal. På detta vis kunde inte deras behov framföras då 

sjuksköterskorna inte var mottagliga för att ta del av detta.  

6.3.3 Att hjälpa patienten att få syn på sina verktyg 

Tidvattenmodellens tredje åtagande i denna studie innebär att patienten får stöd i att få fatt 

på de verktyg som de redan besitter (Barker & Buchanan Barker, 2009). I studien ansåg 

sjuksköterskorna det betydelsefullt att stärka patienternas resurser där det destruktiva 

missbruket ersattes med någonting annat som gav patienterna välbefinnande. Detta kan ses 

som ett sätt för sjuksköterskorna att låta patienterna få fatt på sina egna verktyg genom att 

sjuksköterskorna visade att de trodde på patienternas förmåga att ta del av aktiviteter med 

utgångspunkt i att detta skulle öka deras självförtroende och därmed främja deras 

återhämtning. I studien framfördes att uppleva sig otillräcklig i sin omvårdnad på 

olika sätt. Att sakna kunskap ansågs förhindra förståelsen över patienternas val av att ta 



27 

substanser. Detta skulle kunna innebära att kunskapsbristen resulterade i att verktyg inte 

alltid kunde ges eller synliggöras för patienten. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor 

även på andra platser finner svårigheter i omvårdnaden eftersom de upplever kunskapsbrist 

inom området (Valimäki, Farro & Zanotti, 2012; Barett & Roberts, 2010). Tidigare forskning 

visar samtidigt att det inte enbart är den medicinska kunskapen hos sjuksköterskorna som 

upplevs viktig för att patienterna ska uppleva stöd, utan att de vill bli mötta i sin livsvärld där 

förståelse finns över hur deras liv format dem (Villena & Chesla, 2010). Denna studie visade 

att kategorin att styras av lagar, regler och rutiner innebar att sjuksköterskorna ville 

kunna erbjuda patienter att tillsammans kunna dela erfarenheter med varandra då de detta 

skulle vara stärkande för patienterna men att detta inte var möjligt. Här kan en önskan om 

att vilja ge patienten verktyg ha gått förlorad, på grund av att kliniken inte prioriterade detta i 

omvårdnaden. Tidigare forskning visar att patienter som inom rättspsykiatrisk vård ges 

möjlighet till detta upplever ett ökat självförtroende (Rani & Byrne, 2014). Detta sätt att ge 

patienterna verktyg finns även med som en del i Tidvattenmodellen. I Tidvattenmodellen 

framförs att patienternas möjlighet till återhämtning främjas genom att de får dela 

erfarenheter med andra patienter som befinner sig i liknande situation. Detta genom att de 

både ger råd till andra patienter men även tar emot andras synsätt, vilket kan vidga deras 

perspektiv på sina situationer (Barker & Buchanan Barker, 2009). Detta kan vara 

betydelsefullt att ta i beaktande. Det anses även betydelsefullt att öka kunskapen som 

sjuksköterskorna upplever sig sakna, för att hjälpa dem att ge den omvårdnad de beskriver 

att de vill ge, men inte alltid har möjlighet till. Det skulle i sin tur kunna innebära att 

patienterna kan få hjälp att finna fler verktyg att ta till när suget efter substanser kommer, 

som gör att de finner tilltro till sina möjligheter till återhämtning. Istället för att uppleva sig 

vara i en återvändsgränd skulle sjuksköterskorna försöka förstå dessa svårigheter som 

patienterna kan ha, vilket kan möjliggöra att nya vägar mot återhämtning synliggörs och på 

så vis skulle Tidvattenmodellen kunna bli en del av sjuksköterskornas omvårdnad när det 

upplevs hopplöst. 

6.1.4 Resultatet i ett vidare sammanhang 

Tidigare forskning och denna studie visar att sjuksköterskor inom psykiatrisk vård saknar 

kunskap i att vårda patienter som använder beroendeframkallande substanser. Samtidigt vet 

vi att patienter med ett omfattande användande av beroendeframkallande substanser finns i 

alla kontexter vilket kostar pengar för samhället och ett lidande hos de patienter som kämpar 

med sitt substanssyndrom. Sjuksköterskor behöver därför stödja patienterna för att de ska 

kunna återerövra kontrollen över sitt eget liv och bli en del av samhället. I synnerhet då det 

enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen, inriktning psykiatrisk vård (2014) ligger i 

specialistsjuksköterskornas yrkesansvar att ge patienter adekvat stöd för sin återhämtning. 

Tidigare forskning visar att patienters resurser tas tillvara när patienter i grupper får dela 

sina erfarenheter med andra som upplever liknande svårigheter. I denna studie hade 

sjuksköterskor en önskan om att få erbjuda detta till patienter på kliniken. Samtidigt är detta 

enligt denna studie inte möjligt att göra och sjuksköterskorna upplever att deras möjligheter 

att stödja dessa patienter är begränsade. Detta väcker frågan hur patienten själv ska klara 

denna kamp? Författare till denna studie finner det därför angeläget att detta tas i beaktande, 
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inom samtliga psykiatriska kontexter, och att en satsning på detta område skulle innebära 

vinster såväl för patienter och sjuksköterskor som på ett samhälleligt plan.  

7  SLUTSATS 

Sjuksköterskorna inom den rättspsykiatriska vården beskriver både möjligheter och hinder i 

att kunna ge en personcentrerad och återhämtningsinriktad omvårdnad. Möjligheterna finns 

för att etablera en vårdrelation som möjliggör att kunna stärka de resurser som finns hos 

patienterna och därmed främja deras tillväxt. Detta förhindras om patienterna är oärliga som 

gör att sjuksköterskornas tillit sviktar. Att som sjuksköterska hamna i bristande tillit kan 

ventileras med kollegor och därmed göra att en god omvårdnad kan ges. Dock kan 

arbetsgruppen hindra sjuksköterskorna genom att patienterna stigmatiseras och den 

negativa spiralen fortsätter kring patienten. Sjuksköterskorna styrs även av regler som 

hindrar att göra det bästa för patienterna. Att heller inte veta om det som görs är tillräckligt 

sätter sjuksköterskorna i utmanade situationer där ovissheten i den egna förmågan kan 

hindra patienternas återhämtning. Med tre av Tidvattenmodellens åtaganden ges en ökad 

förståelse för hur dessa tar plats inom den omvårdnad som ges samt vilka möjligheter för 

utveckling som finns för dessa framåt.  

7.1 Kliniska implikationer 

Genom att synliggöra att sjuksköterskorna saknar kunskap inom den rättspsykiatriska 

vården ser studiens författare att sjuksköterskornas önskan om mer förståelse och kunskap 

inom området behöver tas i beaktande för att utveckla omvårdnaden. Likaså upplevde 

sjuksköterskorna att det saknades en struktur över omvårdnaden som gavs till dessa 

patienter. Det kan vara betydelsefullt att vidareutveckla detta i hela omvårdnadsteamet, då 

viljan till förändring var tydlig hos sjuksköterskorna på flera sätt, samtidigt som de upplevde 

att de förhindrades av teamet. Detta behöver nödvändigtvis inte ha med teamets ovilja att 

göra utan kunskapsbristen kan vara grunden för en negativ spiral. Genom att bygga vidare på 

studiens resultat kan denna förhoppningsvis vändas. 

7.2 Förslag till vidare forskning 

Tidigare forskning om patientperspektivet inom den rättspsykiatriska vården är knapp, men 

det framkommer att patienter upplever sig växa som människor genom att i grupper få dela 

sina erfarenheter med andra patienter. Inom den klinik som denna studie utfördes på finns 

inte denna möjlighet idag, samtidigt framkom att sjuksköterskorna önskade erbjuda 

patienterna detta. Att ta del av patienters erfarenheter inom samma klinik för att studera 
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likheter och skillnader mellan sjuksköterskor och patienters erfarenheter vore värdefullt för 

att få en ökad förståelse för de områden de känner sig låsta inom. 



30 

REFERENSLISTA 

American Psychiatric Association. (2014). Mini-D 5. Diagnostiska kriterier enligt DSM-5.

 Stockholm: Pilgrim Press. 

Barker, P. & Buchanan-Barker, P. (2009), The Tidal Model: A Guide for mental health
 professionals. New York; Routledge. 

Barrett, P., & Roberts, S. (2010). Enhancing dual diagnosis capacities in acute inpatient
 nurses: a practitioner‐based action research project. Advances in Dual Diagnosis.,
 3(2), 24–31. https://doi.org/10.5042/add.2010.0385 

Camuccio, CA., Chambers, M., Valimäki, M., Farro, D., & Zanotti, R. (2012). Managing
 distressed and disturbed patients: the thoughts and feelings experienced by
 Italian nurses, Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing, 19(9), 807-815.
 https://doiorg.ep.bib.mdh.se/10.1111/j.1365-2850.2011.01857.x 

Chiu-Yueh Hsiao, Huei-Lan Lu, & Yun-Fang Tsai. (2015). Factors influencing mental health

 nurses’ attitudes towards people with mental illness. International Journal of Mental

 Health Nursing, 24(3), 272–280. https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1111/inm.12129 

Dahlberg, K. (2014). Att undersöka hälsa & vårdande.  Stockholm: Natur och Kultur AB 

Damianakis, T., & Woodford, M. R. (2012). Qualitative Research With Small Connected

 Communities: Generating New Knowledge While Upholding Research Ethics,

 Qualitative Health Research, 22(5), 708–718. https://doi

 org.ep.bib.mdh.se/10.1177/1049732311431444 

Gray, M. T. (2014). Agency and Addiction in a Harm Reduction Paradigm: French Nurses'

 Perspectives, Archives of Psychiatric Nursing, 28(1), .35-42.

 https://doi.org/10.1016/j.apnu.2013.09.005 

Gustafsson, L. -k., Wigerblad, Å., & Lindwall, L. (2013). Respecting dignity in forensic care:

 the challenge faced by nurses of maintaining patient dignity in clinical caring

 situations, Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing, 20(1), 1–8. https://doi

 org.ep.bib.mdh.se/10.1111/j.1365-2850.2012.01895.x 

Gustafsson, L. K. (2016). Försoning. I L. Wiklund Gustin (red.), Vårdande vid psykisk 

ohälsa: På avancerad nivå (2:a uppl., ss 441 455). Lund: Studentlitteratur. 

Heilig, M. (2016). Substansrelaterade och affektiva störningar. I J. Herlofson., L. Ekselius., A
 Lundin., B. Mårtensson, & M. Åsberg (red.), Psykiatri (2:a uppl., ss 493-536). Lund:
 Studentlitteratur. 

Hsiao, C., Lu, H., & Tsai, Y. (2015). Factors influencing mental health nurses’ attitudes

 towards people with mental illness. International Journal of Mental Health

 Nursing., 24(3), 272-280. https://doi.org/10.1111/inm.12129 

Johansson, L., & Wiklund, G. L. (2016). The multifaceted vigilance - nurses’ experiences of

 caring encounters with patients suffering from substance use disorder, Scandinavian

https://doi.org/10.5042/add.2010.0385
https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1111/inm.12129
https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1016/j.apnu.2013.09.005
https://doi.org/10.1111/inm.12129


31 

 Journal of Caring Sciences, 30(2), 303–311. https://doi

 org.ep.bib.mdh.se/10.1111/scs.12244 

Juel, A., Hjorth, P., Munk-Jorgensen, P & Buus, N. (2018) Health Beliefs and Experiences of

 a Health Promotion Intervention Among Psychiatric Patients With Substance Use: An

 Interview Study, Archives of Psychiatric Nursing, 32,(3), 462-468.

 https://doi.org/10.1016/j.apnu.2018.01.004 

Kristiansson, M. (2016). Rättspsykiatri. I J. Herlofson., L. Ekselius., A Lundin., B.
 Mårtensson, & M. Åsberg (red.), Psykiatri (2:a uppl., ss 829-845). Lund:
 Studentlitteratur. 

Kronenberg, L., Verkerk-Tamminga, R., Goossens, P., Brink, W., & Achterberg, T. (2015).
 Personal recovery in individuals diagnosed with substance use disorder (SUD) and co
 occurring attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) or autism spectrum
 disorder (ASD). Archives of Psychiatric Nursing, 29 (4), 242–248.
 https://doi.org.ep.bib.mdh.se/10.1016/j.apnu.2015.04.006 

Lundahl, M., Olovsson, K., Rönngren, Y., & Norbergh, K. (2014). Nurse’s perspectives on care

 provided for patients with gamma-hydroxybutyric acid and gamma-butyrolactone

 abuse. Journal of Clinical Nursing., 23(17-18), 2589–2598.

 https://doi.org/10.1111/jocn.12475 

Lundman, B., & Hällgren Graneheim, U. (2017). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Granskär &,

 B. Höglund-Nielsen (Red.). Tillämpad kvantitativ forskning inom hälsa och

 sjukvård (3e uppl., ss 211-226.) Lund: Studentlitteratur AB 

Polit, D F., & Beck, C. T. (2017). Nursing research: Generating and assessing evidence for

 nursing practice. (10th ed). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

Price, O., & Wibberley, C. (2012). An exploratory study investigating the impact of the

 procedures used to manage patient substance misuse on nurse-patient relationships

 in a medium secure forensic unit. Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing,

 19(8), 672–680. https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1111/j.1365-2850.2011.01842.x 

Priebe, G & Landström, C. (2012). Den vetenskapliga kunskapens möjligheter och

 begränsningar - grundläggande vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur AB 

Priebe, Å., Wiklund Gustin, L., & Fredriksson, L. (2017) A Sanctuary of safety: A study of how

 patients with dual diagnosis experience caring conversations. International journal 

 of mental health nursing, 27(2), 856-865. https://doi

 org.ep.bib.mdh.se/10.1111/inm.12374 

Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor (2014). Kompetensbeskrivning för
 legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen, inriktning
 psykiatrisk vård. Göteborg: Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor. 
 
Rani, S., & Byrne, H. (2014). “Telling their stories” on a dual diagnosis training course:

 Forensic mental health service users’ perspective on their challenges, benefits and

 future strategies. Nurse Education in Practice., 14(2), 200–207.

 https://doi.org/10.1016/j.nepr.2013.08.014 

https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1016/j.apnu.2018.01.004
https://doi.org.ep.bib.mdh.se/10.1016/j.apnu.2015.04.006
https://doi.org/10.1111/jocn.12475
https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1111/j.1365-2850.2011.01842.x


32 

 Searby, A., Maude, P., & McGrath, I. (2017). The Experiences of Clinicians Caring for Older

 Adults with Dual Diagnosis: An Exploratory Study. Issues in Mental Health Nursing,

 38(10), 805–811. https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1080/01612840.2017.1349847 

Searby, A., Maude, P., & McGrath, I. (2018). The Experiences of Older Adults with Dual

 Diagnosis in an Inner Melbourne Community Mental Health Service. Issues in

 Mental Health Nursing, 39(5), 420–426. 

 https://doiorg.ep.bib.mdh.se/10.1080/01612840.2017.1413458 

Stewart, D., Warren, J., Odubanwo, A., & Bowers, L. (2015). Nursing interventions for

 substance use during psychiatric hospital admissions: Clinical context and predictors.

 International Journal of Mental Health Nursing, 24(6), 527–537. https://doi

 org.ep.bib.mdh.se/10.1111/inm.12152 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom
 humanistisksamhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
 
Villena, A., & Chesla, C. (n.d.). Challenges and Struggles: Lived Experiences of Individuals ´

 With Co-occurring Disorders. Archives of Psychiatric Nursing., 24(2), 76–88. 

 https://doi.org/10.1016/j.apnu.2009.04.006 

Wiklund, G. L. (2014). Att använda sin specialistkompetens i patientens tjänst. I L. Wiklund

 Gustin (red.), Vårdande vid psykisk ohälsa: På avancerad nivå (2:a uppl., ss 457

 483). Lund: Studentlitteratur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1080/01612840.2017.1349847
https://doiorg.ep.bib.mdh.se/10.1080/01612840.2017.1413458
https://doi.org/10.1016/j.apnu.2009.04.006


33 

BILAGA A BREV TILL VERKSAMHETSCHEF 

 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

Mälardalens högskola 

Datum 

 

Till Verksamhetschef,  

 

Förfrågan om tillåtelse att genomföra studie 

Jag heter Evelina Moilanen och är student i specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk 

vård vid Mälardalens högskola, Västerås. I utbildningen ingår ett självständigt arbete i form 

av en magisteruppsats. Syftet med min studie är att beskriva sjuksköterskor inom den 

rättspsykiatriska vårdens erfarenheter av personcentrerad och återhämtningsinriktad 

omvårdnad av patienter som använder sig av beroendeframkallande substanser. 

 

Jag ber därför om tillåtelse att genomföra studien vid er enhet. Rent konkret skulle det 

innebära att jag inledningsvis lämnar ett missivbrev till enhetschefer på Karsudden. 

Förhoppningen är att enhetscheferna sedan kan hjälpa mig att finna deltagare till min studie. 

I missivbrevet kommer det framgå att jag önskar hålla intervjuer med sex stycken 

sjuksköterskor på Karsuddens sjukhus, där besöksavdelning upplevs som ett bra alternativ. 

Intervjuerna beräknas ta mellan 45-60 minuter vardera. Intervjuerna kommer att spelas in 

och jag kommer därefter att transkribera dessa ordagrant för att kunna göra en 

innehållsanalys av dessa där jag upptäcker mönster i likheter och skillnader som 

framkommit.  

Deltagande i projektet är frivilligt och deltagarna kan dra sig ur när som helst utan förklaring.   

 

All insamlad data kommer att hanteras beaktande forskningsetiska krav, samt avidentifieras 

med respekt för konfidentialitet enligt dataskyddsförordningen (GDPR). 

 

Studien granskas enligt gällande rutiner vid Mälardalens högskola. Etiska överväganden 

finns närmare redovisade på sida 9 i PMet. 
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Eventuell risk/nytta för verksamheten 

Eventuella nackdelar kan kopplas till att deltagande tar av verksamhetens tid samt att 

deltagaren kan uppleva det som en utmaning genom att få reflektera över den egna 

erfarenheten till ett ämne som kan komma att väcka negativa känslor. Då sjuksköterskan 

redan innan sitt deltagande görs medveten om vad det är som kommer att diskuteras kring 

finns förhoppningen att sjuksköterskan finner att detta trots allt är genomförbart.  

Fördelar med studien är att sjuksköterskan ges möjlighet att på ett djupare plan få reflektera 

över sina egna erfarenheter kring ämnet som diskuteras. En förhoppning finns att denna 

studie ska kunna synliggöra möjligheter och hinder som sjuksköterskan kan erfara i 

omvårdnaden av patienten som använder beroendeframkallande substanser. Då det 

föreligger ett ansvar hos sjuksköterskan att omvårdnaden ska vara personcentrerad och att 

kunna stödja patientens återhämtning är det av betydelse att ta reda på vilka erfarenheter 

som finns i relation till detta inom den rättspsykiatriska vården. Om hinder synliggörs kan det 

innebära att sjuksköterskan behöver utveckla omvårdnaden mot en mer personcentrerat 

förhållningssätt. 

 

Resultaten kommer att publiceras i form av ett självständigt arbete vid Mälardalens högskola 

och eventuellt också en artikel. Ni kommer också, om ni så önskar, att få ta del av det färdiga 

resultatet. 

 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av mig eller min handledare, Lena Wiklund Gustin, se 

nedan.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Evelina Moilanen   
 
Tel: 073-xxxxxxx    
 
E-post: emn13002@student.mdh.se 
        
 

Handledare: Docent i vårdvetenskap Lena Wiklund- Gustin      

 Tel: 021-xxxxxx  

 E-post: lena.wiklund@mdh.se 

Samtycke till genomförande av projektet, ”Sjuksköterskors erfarenheter av 

personcentrerad återhämtningsinriktad omvårdnad till patienten som använder 

beroendeframkallande substanser inom den rättspsykiatriska vården”. 
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Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och hur den ska 

genomföras. Jag har haft tillfälle att läsa igenom informationen och att ställa frågor.  

 

Jag ger därför min tillåtelse att studien genomförs på min enhet, 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ort och datum 

 

 

__________________________  _______________________________  

Underskrift    Namnförtydligande 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA B MISSIVBREV TILL SJUKSKÖTERSKOR 

 

Tillfrågan om deltagande i studie: Sjuksköterskors erfarenheter av personcentrerad 

återhämtningsinriktad omvårdnad till patienten som använder beroendeframkallande 

substanser inom den rättspsykiatriska vården. 

 

Jag heter Evelina Moilanen och är student i specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk 

vård vid Mälardalens högskola, Västerås. I utbildningen ingår ett självständigt arbete i form 

av en magisteruppsats. Syftet med min studie är att beskriva sjuksköterskor inom den 

rättspsykiatriska vårdens erfarenheter av personcentrerad och återhämtningsinriktad 

omvårdnad av patienter som använder sig av beroendeframkallande substanser. 

 

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 deltar i en intervju tillsammans med mig. 

Intervjun beräknas ta c:a 45-60 minuter och kommer att spelas in. Efter intervjun kommer 

innehållet att skrivas ut för att jag ska kunna analysera det som framkommit och kunna 

upptäcka mönster i det du och andra som jag intervjuat har berättat. Resultatet kommer att 

publiceras som en magisteruppsats vid MDH, och eventuellt också i form av en vetenskaplig 

artikel.  

 

Fördelen med att delta för din del är att du tillsammans med mig ges möjlighet att reflektera 

kring detta område på ett djupare plan. Den nackdel som kan tänkas uppkomma är att du 

tycker att det tar av din tid eller att du tycker att det är obekvämt att tala om dina egna 

erfarenheter i relation till detta. Eftersom du redan nu vet vilket ämne som kommer beröras 

har du tid att fundera kring detta och kan vara förberedd när vi väl ses. Det skulle vara bra 

om du innan intervjun reflekterar kring dina erfarenheter av möjligheter och hinder av att 

kunna ge en personcentrerad återhämtningsinriktad omvårdnad kring det ämne vi kommer 

beröra. Du väljer själv vad du vill dela med dig av under intervjun. 

 

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 inlåst så att ingen utomstående kan ta del av insamlade uppgifter. Det är bara jag 

och min handledare som kommer att ha tillgång till de utskrivna intervjuerna, och 



 

 

handledaren endast i avidentifierad form. Varken i den färdiga uppsatsen eller i en 

vetenskaplig artikel kommer uppgifter att kunna härledas till dig, eller den avdelning du 

arbetar på. 

Jag håller kontakt med den enhetschef som berättat om studien för dig, och om du ger ditt 

muntliga samtycke till denne med att ditt namn och telefonnummer får lämnas ut till mig, 

kommer jag att via telefon ta kontakt med dig. Då får du ytterligare information om studiens 

syfte och genomförande och så kan vi tillsammans planera in för en dag och tid när vi kan 

ses och genomgöra intervjun. Det går också bra att du kontaktar mig om du har några frågor 

kring studien innan du bestämmer dig för att du vill delta.  

 

 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av mig eller min handledare, Lena Wiklund -Gustin, se 

nedan.  

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Evelina Moilanen               

Tel: 073-xxxxxxx                               

E-post: emn13002@student.mdh.se  

 

Handledare: Docent i vårdvetenskap, Lena Wiklund- Gustin     

 Tel: 021-xxxxxx 

E-post: lena.wiklund@mdh.se 
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Samtycke till att deltaga i projektet: ”Sjuksköterskors erfarenheter av personcentrerad 

återhämtningsinriktad omvårdnad till patienten som använder beroendeframkallande 

substanser inom den rättspsykiatriska vården. 

 

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: ”Sjuksköterskors erfarenheter av personcentrerad 

återhämtningsinriktad omvårdnad till patienten som använder beroendeframkallande 

substanser inom den rättspsykiatriska vården”. 

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

beskrivits på föregående sida. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Datum 

 

 

____________________________    _______________________________  

Underskrift   Namnförtydligande 

 

 

 



 

 

BILAGA C INTERVJUGUIDE 

Inledningsfas 

Syftet med intervjun 

Studien presenteras 

Intervjuns tänka upplägg presenteras 

Eventuella frågor från deltagaren besvaras 

 

Huvudfas – Intervjufrågor 

Vad innebär personcentrerad omvårdnad för dig? 

Vad innebär återhämtningsinriktad omvårdnad för dig? 

Vilka möjligheter finns för att kunna ge en personcentrerad återhämtningsinriktad 

omvårdnad till patienten som använder beroendeframkallande substanser? 

Kan du berätta om en omvårdnadssituation när du sett möjligheter i att ge en 

personcentrerad återhämtningsinriktad omvårdnad? 

Vilka hinder finns för att kunna ge en personcentrerad återhämtningsinriktad omvårdnad till 

patienten som använder beroendeframkallande substanser? 

Kan du berätta en omvårdnadssituation när du mött på hinder i att kunna ge en 

personcentrerad återhämtningsinriktad omvårdnad? 

Om du fick önska själv, hur skulle du vilja arbeta med patienten som har dessa svårigheter? 

 

Avslutningsfas 

Deltagaren ges möjligheter att ställa frågor eller berätta om något som denne vill delge 

Deltagaren får informerad om hur denne tar kontakt om frågor uppkommer efter intervjun 

 

Följdfrågor till intervjufrågor 

Kan du berätta mer? 

Kan du ge ett exempel? 

Vad tänkte/kände/gjorde du?  

Berätta, vad hände då? 
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