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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Sjuksköterskor möter patienter med beroendeproblematik vart än de arbetar 
inom vården. Tidigare forskning antyder att patienter upplever motstridiga attityder och att 
sjuksköterskorna inte alltid upprätthåller en jämlik vård. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors 
upplevelse av att vårda patienter med beroendeproblematik. Metod: Kvalitativ ansats. 
Systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes. Resultat: Sjuksköterskorna upplevde 
möjligheter samt utmaningar i vårdandet av patienter med beroendeproblematik, vilka 
utgjorde de två huvudteman. Sjuksköterskorna beskrev vikten av att se varje patient som en 
egen individ och att inte fastna i stereotypa mönster. Det framkom även motstridiga attityder 
gentemot denna patientgrupp och sjuksköterskorna upplevde att de hade bristfällig kunskap 
i vårdandet. Slutsatser: Att se människan bakom beroendet skulle kunna skapa goda 
förutsättningar för ett gott vårdande. Ökad kunskap ansågs önskvärd av sjuksköterskorna 
och skulle kunna bidra till ökad insikt och förståelse för patienternas situation. Nyckelord: 
beroendeproblematik, droger, sjuksköterskor, upplevelser, vårdande. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

Background: Nurses meet patients with substance abuse disorder wherever they work. 
Previous research suggests that the patient experience conflicting attitudes and that the 
nurses does not always maintain an equal care. Aims: To describe nurses' experience of 
caring for patients with substance abuse disorder. Method: Qualitative approach. A 
literature study with descriptive synthesis. Findings: Nurses experienced opportunities as 
well as challenges in the care of patients with substance abuse, which formed the two main 
themes. Nurses described the importance of seeing each patient as an individual and to not 
get stuck in stereotypic patterns. There were also conflicting attitudes towards this patient 
group and the nurses were considered to possess insufficient knowledge in the care. 
Conclusions: Seeing the person behind the abuse disorder could contribute to good fcaring 
oppertunities. Increased knowledge was considered desirable by the nurses and could 
contribute to increased insight and understanding for the patient's situation. Keyword: 
caring, drugs, experiences, nurses, substance abuse disorder. 
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1 INLEDNING 

Val av intresseområde grundar sig i att författarna till detta arbete haft tidigare möten med 
patienter med beroendeproblematik, både i verkliga livet men även under VFU, 
verksamhetsförlagd utbildning, som resulterat i en ökad nyfikenhet. I samband med den 
verksamhetsförlagda utbildningen upplevde författarna att det fanns en brist i vården av 
denna patientgrupp. Under utbildningen till sjuksköterska har författarna till detta 
examensarbete fått lära sig att se människan som en helhet, en unik individ och att vårda 
utifrån lika villkor för alla. I vården kommer sjuksköterskorna att möta patienter med olika 
bakgrund samt livshistoria. Sjuksköterskorna kommer med största sannolikhet, i olika 
vårdsammanhang, även att möta patienter med beroendeproblematik. Detta innebär inte 
nödvändigtvis att sjuksköterskorna kommer vårda patienterna för sin beroendeproblematik 
utan även på grund av olika somatiska åkommor. Generellt sätt kan negativa attityder 
påvisas gentemot den här gruppen av patienter. Utifrån detta kan det vara intressant att 
undersöka huruvida sjuksköterskorna kan fullfölja sitt uppdrag som är att ge lika vård på lika 
villkor till alla människor. Denna litteraturstudie ämnar ge sjuksköterskor nya perspektiv och 
en ökad självmedvetenhet om sitt förhållningsätt för att kunna upprätthålla ett professionellt 
bemötande i vården av patienter med en beroendeproblematik och därmed upprätthålla en 
god och jämlik vård. Personal inom hälso- och sjukvård i region Västmanland har i samband 
med campusförlagd utbildning funnit och initierat viktiga områden, där en ökad kunskap är 
önskvärd. Utifrån detta väcktes den ursprungliga idén som senare utmynnade i 
examensarbetes syfte, att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med 
beroendeproblematik valts. 

2 BAKGRUND  

I bakgrunden presenteras begreppet beroende, dess innebörd, hur det är att leva med ett 
beroende samt hur patienter med beroendeproblematik upplever vården. Vidare belyses 
sjuksköterskans ansvar enligt ICNs etiska kod. Detta knyts an till Katie Erikssons teoretiska 
perspektiv om vårdande, den Caritativa vårdteorin. Slutligen presenteras 
problemformuleringen.  

2.1 Begreppet beroende 
Begreppet beroende definieras som ett okontrollerat begär efter njutnings- eller 
berusningsmedel. Det finns ingen skarp avgränsad skillnad mellan begreppen beroende och 
missbruk, dock en rad olika definitioner (Nationalencyklopedin, 2018). Begreppet missbruk 
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definieras som en okontrollerad användning av en viss substans, vanligen alkohol eller 
narkotika (Nationalencyklopedin, 2018). Enligt Wiklund Gustin (2014) förväxlas ofta 
begreppet missbruk med begreppet beroende. En anledning till detta kan vara att 
allmänheten i stort ofta har en grundsyn av att personer med beroendeproblematik är 
missbrukare. I detta arbete har vi valt att använda oss av begreppet beroende och då 
innefattas ovan nämnda beskrivningar av både begreppet missbruk och beroende. 

Enligt socialstyrelsen (2009) är beroendesjukdomar ett stort folkhälsoproblem, som tar stora 
resurser från hälso- och sjukvården. Patienter med beroende har ofta en samsjuklighet vilket 
omfattar både psykiatrisk och somatisk vård. Således möter sjuksköterskor dessa patienter 
var än de arbetar inom hälso- och sjukvården. 

Beroende är ett komplext tillstånd som kännetecknas av tvångsmässigt användande av ett 
skadligt ämne trots kännedom om dess konsekvenser. Människor som använder olika 
substanser kan ha ett sådant intensivt beroende att det helt tar över livet. Människor kan 
utveckla ett beroende till ett flertal olika substanser, exempelvis alkohol, marijuana, opioder, 
narkotikaklassade preparat etc. Orsaker till användande av substanser kan vara många, 
exempelvis känslan av att må bra, känna välbehag eller för att fungera bättre i livet och i 
samhället. Människor med beroendeproblematik kan ha insikt om de problem och dess 
konsekvenser som användandet för med sig, så som hälsoproblem, men även svårigheter att 
ha fungerade relationer till andra människor, samt att klara av att sköta sitt arbete (American 
Psychiatric Association, 2017). 

2.2 Sjuksköterskans ansvar 
Svensk sjuksköterskeförening har utifrån ICN, international council of nurses, formulerat en 
etisk kod som ligger till grund för sjuksköterskors gemensamma attityder inom det etiska 
handlandet. Sjuksköterskor har enligt ICN fyra grundläggande ansvarsområden. 
Sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan och yrkesutövandet, sjuksköterskan och 
professionen samt sjuksköterskan och medarbetaren. Dessa områden innefattar att främja 
hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidande. Sjuksköterskor beskrivs ha 
ett personligt ansvar att fortlöpande upprätthålla sin yrkeskompetens och sitt sätt att utöva 
yrket genom kontinuerligt lärande. Sjuksköterskor har även ett ansvar att upprätthålla en 
respektfull, lyhörd och trovärdig yrkesroll som visar på medkänsla och som värnar om 
patienternas integritet. Vården ska ges med respekt till patienterna oberoende av sjukdom, 
social ställning, ålder, kön etc. (SFF, 2014). 

Sjuksköterskorna ska även utgå från kompetensbeskrivningen för legitimerade 
sjuksköterskor (svensk sjuksköterskeförening, 2017). I den ska grunden för omvårdnad 
innefatta en respekt för människans rättigheter, integritet och värdighet. Vården ska utgå 
från ett partnerskap mellan patient och sjuksköterska, där en ömsesidig öppenhet och 
respekt för varandras kunskaper beaktas. I professionen som sjuksköterska finns en 
skyldighet att följa de styrdokument som finns. Enligt hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 
2017:30), 3 kap 1 § ska vård ges med respekt för alla människors lika värde och för den 
enskilda människans värdighet. Vidare redogörs i Patientlagen (2014:821) 1 kap 6 §, att målet 
är vård på lika villkor och god hälsa för hela befolkningen.  
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2.3 Tidigare forskning 
Under detta avsnitts redogörs för aktuell forskning som beskriver innebörden av att vara 
beroende och hur det är att leva med beroendeproblematik. Forskningen beskriver även hur 
patienter med beroendeproblematik upplever vården och olika faktorer som patienterna 
anser hjälper dem att uppnå bättre hälsa. För att kunna erhålla en god vård beskriver 
patienterna nödvändiga behov som att bli sedda utifrån en helhetssyn. Detta perspektiv kan 
ge en ökad förståelse för patienterna i sin helhet.  

2.3.1 Innebörden av beroende 

Beroendet är komplext och visar sig genom de problem som uppstår gällande hela 
människan, det vill säga det kroppsliga, själsliga, sociala och existentiella. Det kroppsliga 
visar sig genom fysiska reaktioner då personen vill sluta med drogen (abstinens) och att 
hjärnans belöningssystem påverkas (toleransökning). Det själsliga och existentiella genom 
att självkänslan och självbilden hos en person med en beroendeproblematik påverkas 
negativt. Även de sociala aspekterna påverkas negativt i och med att personen inte förmår att 
fungera normalt i sociala sammanhang med familj, vänner och arbete. Detta på grund av 
bakomliggande beroendeproblematik. Det finns en medvetenhet om skadeverkningar av 
drogen, men personen kan ändå inte sluta (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).  

Drogberoende har en snabb och progressiv utveckling som ofta börjar med att personen 
testar någon gång. Utvecklingen behöver inte ske över en natt utan ofta är det en fortlöpande 
process att fastna i droger. Att bli beroende från första försöket till att helt bli dominerad av 
droger påminner om hur kärleken utvecklas mellan 2 personer. Den trassliga hatkärleken 
mellan personen med beroendeproblematik och droger leder till ett okontrollerat beroende, 
där användandet upptar hela personens liv. Missbrukaren fastnar lätt i drogen och utvecklar 
en osynlig relation till denna. Att använda drogen blir som ett magnetiskt begär. Omedvetet 
vill personer med beroendeproblematik använda drogen innan de stegvis fastnar i djup 
förtvivlan och blir fångar i ett beroende där drogen dominerar alla aspekter i livet (Hsieh, 
Tsai, Hsu & Hsu, 2015). 

2.3.2 Att leva med ett beroende 

Personer med beroendeproblematik beskriver att de uppfattar livet som en kamp mellan 
existentiella utmaningar. Att använda droger beskrivs som paradoxalt eftersom det tillfälligt 
lindrar lidande men samtidigt ökar det, och därför finns en ambivalent inställning till droger. 
De vet att användandet av droger medför problem men samtidigt skänker det en tillfällig 
lättnad (Wiklund, 2008a; Wiklund 2008b). När personer väl blivit fångar i ett beroende och i 
att använda droger är det svårt att sluta. Beroendet är som en skugga som är oskiljbar från 
individen. Drogerna är helt interagerad i personen och dennes liv och det är svårt att skilja 
dem åt. Personer med beroendeproblematik befinner sig i en kamp mellan kärlek och hat. I 
denna värld av lidande orsakat av droger kämpar de mellan begäret att använda och att sluta. 
Dessa motstående krafter för med sig ett liv av intensiv kamp. Viljan att sluta finns där men 
kraften från drogen är stark (Hsieh, Tsai, Hsu & Hsu, 2015). 

Personer med beroendeproblematik upplever en ständig kamp för att uppnå en känsla av 
helhet. För att finna en känsla av helhet beskrivs olika motsägelsefulla ytterligheter som 
måste hanteras. Dessa kan vara funderingar på meningen med livet eller meningslöshet, 
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samhörighet med andra eller ensamhet, liv eller död, frihet eller anpassning, ansvar eller 
skuld, kontroll eller kaos (Wiklund, 2008a). En person med beroendeproblematik beskriver 
att när drogen kommer in i kroppen så känns det först uppenbart olustigt men att denna 
känsla snabbt byts ut till en skön och avslappnad känsla. När denna sköna känsla försvinner 
återkommer den olustiga känslan. Fastän personer med beroendeproblematik är medvetna 
om detta, är det svårt att sluta. Den positiva upplevelsen av en drog blir starkare än den 
negativa och begäret efter droger blir övermäktigt. Efter att ha använt drogen lever den glada 
känslan kvar i minnet, vilket starkt påverkar det normala omdömet. Det finns ett starkt och 
oemotståndligt begär efter droger som utvecklas hos förstagångsanvändare och som får till 
följd att droger tar över dennes liv och inget annat kan ersätta detta. Personer med 
beroendeproblematik beskriver att det inte finns något i världen som vinner över droger. 
Droger spelar en viktig roll i hjärtat och kan till och med bli viktigare än familjen (Hsieh et 
al., 2015) 

Vidare beskrivs att det finns flera olika identifierade orsaker till varför personer med 
beroendeproblematik använder droger. De beskriver att de kanske inte behöver droger för att 
fungera fysiskt men ur det mentala perspektivet uppkommer ett begär som är svårt att stå 
emot. Det kan vara för att lindra sitt lidande efter exempelvis trauma eller psykisk smärta. 
Att personen känner sig sämre än andra, har en dålig självkänsla eller upplever en rädsla för 
att visa sig sårbar (Wiklund, 2008a; Hsieh et al., 2015) 

Personer med beroendeproblematik beskriver att de inte alltid bli bemötta som likvärdiga 
människor av sin omgivning (Wiklund, 2008a). De beskriver en upplevelse av att alltid bli 
betraktad med misstro, att de blir märkta som missbrukare och inte som människor vilket 
ger upphov till en känsla av skam. Denna känsla av skam beskrivs som ett genomgående 
tema hos personer med beroendeproblematik. De bekymrar sig ständigt över vad andra ska 
tycka och tänka om dem. Stigmatiseringen av dem upplevs som obehaglig vilket gör att 
platser och människor undviks. Personer med beroendeproblematik beskriver en rädsla för 
att göra fel eller för att uppträda på ett avvikande sätt och på grund av detta motta verbala 
eller icke-verbala fördömanden (Simmonds & Coomber, 2009). 

2.3.3 Hur patienter med beroendeproblematik upplever vårdandet 

Flera patienter beskriver en upplevelse av att sjuksköterskorna har en bristande helhetssyn i 
vårdandet, vilket kan vara en avgörande faktor för att uppnå hälsa och återhämtning. 
Patienterna upplever att det är viktigt att sjuksköterskorna ser hela människan, inte bara 
sjukdomen. Detta för att även kunna se och vårda de emotionella besvären orsakade av 
beroendet (Velez, Nicolaidis, Korthuis & Englander, 2016; Press, Zornberg, Geller, Carrese & 
Fingerhood, 2016; Nordfjærn, Rundmo & Hole, 2009). Patienterna betonar att det är viktigt 
att sjuksköterskorna är förstående och öppen i sitt vårdande men att många sjuksköterskor 
brister i förståelsen. Bristen på förståelse hos sjuksköterskor kan ge upphov till en känsla av 
missnöje hos patienterna. (Velez et al., 2016; Mc Callum, Mikocka-Walus, Gaughwin, 
Andrews & Turnbull, 2015). 

Patienter med beroendeproblematik betonar faktorer som att etablera en tillitsfull allians 
med vårdpersonalen, att bli bemött med respekt och värdighet, få känna sig betydelsefull, 
kontinuitet bland personalen, bra och tydlig behandlingsmodell som var individanpassad 
samt delaktighet som viktiga komponenter för att få en positiv upplevelse av vården (Press et 
al., 2016; Sleeper & Bochain, 2012; Nordfjærn et al., 2009).  
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Patienter betonar även vikten av att bygga upp stödjande relationer (McCallum et al., 2015; 
Field, Klimas, Barry, Bury, Keenan, Smyth & Cullen, 2013; Weiss, Mccoy, Kluger & 
Finkelstein, 2004). Patienter uttryckte en önskan om att få stöd av sjuksköterskor som 
besitter kvaliteter som empati, förståelse, tillit, respekt men även expertis inom området. De 
beskriver att de i sådana relationer känner sig accepterade (McCallum et al., 2015). Patienter 
med beroendeproblematik beskriver även positiva upplevelser av vårdandet när de upplever 
ett mänskligt samspel med sjuksköterskorna. De uppskattar när sjuksköterskorna ger av sin 
tid, fullföljer samtal i lugn och ro, lyssnar på vad de hade att berätta, visar sympati och 
engagemang (Weiss et al., 2004). Relationen mellan sjuksköterska och patient upplevs vara 
av största vikt och att relationen färgas av tillit. Vissa patienter upplever det som jobbigt att 
ta emot råd och tala om sitt beroende, även om de förstår att det är nödvändigt att tala om 
detta. Patienterna kan bli irriterade över att bli utfrågade och intar därför en defensiv 
inställning där de dolde sina problem. Flera patienter beskriver att de vill dela med sig av 
sina problem då det känns betydelsefullt vilket hjälper dem att känna glädje och lättnad. De 
menar att det gör dem mottagliga för de råd sjuksköterskorna har att dela med sig av och att 
de blev glada över att personalen bryr sig om dem. Patienterna beskriver även att de känner 
rädsla, skam och ilska när problem kommer på tal. De kan bli oroliga över att ärligheten om 
sitt beroende ska medföra några slags restriktioner (Field et al., 2013). 

Patienter med beroendeproblematik menar att beroende inte enbart handlar om en 
konsekvens av psykisk smärta utan även om andliga bekymmer. Andlighet beskrivs som en 
kraft som innehåller faktorer som sig själv, andra och ”gud” för att kunna finna hälsa och en 
helhet (Wiklund, 2008a). Patienterna menar att relationen mellan sjuksköterskorna och dem 
själva är av stor betydelse för att sjuksköterskorna ska kunna möta och hantera behoven de 
har av denna andlighet. Fokus behöver då ligga på att hjälpa patienterna att känna sig 
levande och finna helhet i samhörighet med andra människor. Patienter med beroende 
beskriver ett behov av att finna en ny mening och förståelse för livet som centralt för 
återhämtning och att relationen mellan sjuksköterskor och patient då är avgörande 
(Wiklund, 2008b). 

Positiva upplevelser kopplas även till hjälp med återhämtning. Då med den psykosociala 
situationen och även sociala nätverk i stort för att få hjälp att komma tillbaka till samhället 
och livet i stort (Nordfjærn et al., 2009). Flera faktorer som anses vara viktiga att ta hänsyn 
till men som enligt patienter med beroendeproblematik ofta brister är möjligheten till just 
återhämtning från beroende. Patienter upplever att sjuksköterskorna brister i sin förståelse 
och kunskap om hur beroendet fungerar men även hur resurser på bästa sätt kan 
tillhandahållas för att uppnå ett optimalt stöd (Press et al., 2016). Till de sociala behoven 
beskriver patienter olika faktorer som att kunna hantera, bevara och respektera boende, 
kriser, familjen – och dess relationer samt en hälsosam livsstil. Patienterna beskriver även att 
de behöver vård, tid och någon att samtala med för att få stöd med detta men även vikten av 
behandlingar som erbjuder råd, redskap och resurser som ökar motivation till att sluta 
använda droger. En allmän åsikt hos patienterna är att vilja bli vårdade av specialister som 
förstår sig på symptomen de har och inte får dem att känna sig oönskade (McCallum et al., 
2015)  

Negativa upplevelser kopplade till vårdandet som beskrivs av många patienter är 
stigmatisering. De upplever att sjuksköterskorna endast ser dem som ”missbrukare”, vilket 
ger upphov till en känsla av ensamhet, isolering och avvisning (Press et al., 2016; Sleeper & 
Bochain, 2012; Nordfjærn et al., 2009). Vården, vårdkvaliteten och bemötandet menar flera 
patienter beror på om missbruket är känt eller inte vilket kan påverka om sjuksköterskorna 
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lyssnar på vad de har att säga eller inte. Detta stör många patienter som menar att vården bör 
präglas av rättvisa och opartiskhet. Sjuksköterskorna borde se patienterna som en sjuk 
person istället för en dålig person eller ett personligt misslyckande. Sjuksköterskornas 
negativa inställning förhindrar patienterna att söka vård och därmed även att missbruket 
upptäcks (Sleeper & Bochain, 2012; Weiss et al., 2004). 

2.4 Teoretiskt perspektiv 
Valet av teoretiskt perspektiv grundas i Erikssons (1990, 1994) begrepp hälsa, vårdande och 
lidande. Dessa begrepp involverar värdighet, kärlek och okränkbarhet, vilka anses ligger till 
grund i allt vårdande. Detta perspektiv kan med fördel användas som referensram och 
diskuteras i relation till resultatet och den tidigare forskningen för att skapa en grundlig och 
omsorgsfull förståelse samt en djupare kunskap. De bärande begreppen i Erikssons teori är 
hälsa, vårdande och lidande kopplat till människan som en helhet av kropp, själ och ande. I 
sjuksköterskornas roll krävs en helhetssyn på människan, vilket inkluderar lidandet, som kan 
förstås utifrån teorin. Som stöd i vårdandet av patienter med beroendeproblematik kan Katie 
Erikssons vårdvetenskapliga teori om vårdande, hälsa och lidande öka sjuksköterskors 
förståelse för dessa patienter.  

2.4.1 Vårdande  

Med Caritas menas kärlek, villkorslös och osjälvisk. Caritas syftar till medmänsklig kärlek, 
medlidande och barmhärtighet. Caritas är grundbegreppet och motivet i vårdandet och 
Eriksson (1990) menar att varje människa har en medfödd förmåga att vårda som bottnar i 
ett engagemang för en annan människa. Vårdandet innefattar hela människan, kropp själ och 
ande. Vårdandets fokus ligger på att lindra lidande genom att ansa, leka och lära i en anda av 
tro, hopp och kärlek. Med ansa menas att vårda ömt samt ömma om. Att leka handlar om att 
pröva sig fram, vad som är skönt, gott och vackert för patienterna. Lära innefattar rent 
undervisande, en bekräftelse att visa vägar och hopp för patienterna. Tro, hopp och kärlek 
ska finnas i alla dessa syner. Vårdandets mening handlar om att hjälpa människan att växa 
och utvecklas, den främsta uppgiften blir därför att möjliggöra samt stödja denna naturliga 
utveckling. Människans grundläggande begär är kärlek och liv och Eriksson menar att inom 
varje människa finns en inre kraft att tillgodose dessa begär. Vårdandet omfattar en relation 
mellan människor, där kärlek som en kraft för växt, utveckling och hälsa förmedlas. Det 
innebär att bevara och stödja liv samt lindra lidande i syfte att främja människans varande 
som hel människa. Detta utgör kärnan i allt vårdande och ska finnas med i all vård. Caritas 
refererar till caring, människokärlek och barmhärtighet. Vårdandet kan sägas vara att nära, 
ge liv och kraft genom kärlek (Eriksson, 1990).  
 
2.4.2 Hälsa  

Enligt Eriksson (1994) är människan en enhet av kropp själ och ande. Hälsa är därför inte 
enbart frihet från sjukdom utan något som innefattar hela människan. Hälsa kan ses som en 
rörelse mellan olika nivåer. Hälsa genom görande, varande och som vardande. Görandets 
nivå, menar att människan kan ha hälsa men även lidande. Lidandet blir ett problem att lösa 
eller undvika för att behålla hälsa. Varandets nivå innebär ett sökande efter att vara hälsa. 
Genom att tillgodose sina behov kortsiktigt kan lidandet bli mindre påtagligt. Lidandet som 
varandet innebär det människan i sitt innersta önskar och har begär efter.  
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2.4.3 Lidande 

Lidandet är en naturlig del i det mänskliga livet. Inom vården finns det enligt Eriksson (1994) 
tre former av lidande, sjukdomslidande, livslidande samt vårdlidande. Sjukdomslidande är 
det lidande som upplevs i relation till sjukdom och behandling. Livsslidande upplevs i 
relation till livet och innefattar hela hennes livssituation. Vårdlidande är det lidande som 
orsakas av vården eller av utebliven vård, vilket kan benämnas som det onödiga lidandet. 
Vårdlidandet omfattar kränkning av patienternas värdighet, att bekräfta människans 
värdighet i vården innebär att ge alla patienter individuell vård. Vårdlidande omfattar även 
fördömande där uppfattningen ligger i att det är vårdarens uppgift att avgöra vem som är rätt 
eller fel. Att inte vara som ”idealpatienten” kan få patienterna att känna av fördömandet som 
hör ihop med att inte ge karitativ vård. Det ska finnas en önskan att lindra patienternas 
lidande, sjuksköterskornas roll i att lindra lidande handlar om att gå in i en relation med 
patienterna. (Eriksson, 1994). 

2.5 Problemformulering  
Tidigare forskning visar att patienter med beroendeproblematik upplever att sjuksköterskor 
ibland har bristande förståelse i vårdandet, samt att kunskap hos sjuksköterskorna kan vara 
otillräcklig. Patienter upplever att de inte alltid blir bemötta som en värdig människa och att 
sjuksköterskorna kan ha en bristande helhetssyn. Detta kan skapa ett vårdlidande för 
patienterna på grund av otillräcklig vård. Sjuksköterskorna behöver kunna se bakom 
sjukdomen och vårda hela människan. Patienter med beroendeproblematik har ofta en 
samsjuklighet och vårdas därigenom inte endast inom psykiatrin av specialistutbildade 
sjuksköterskor, utan kan även vårdas inom allmänsjuksköterskors område. Inom 
sjuksköterskans ansvar föreligger vård på lika villkor, att bevara hälsa samt förebygga 
sjukdom för hela befolkningen. Följaktligen är det av intresse att beskriva 
allmänsjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med beroendeproblematik. Genom 
ökad kunskap om vårdande kan förståelsen för patienter med beroendeproblematik öka 
vilket i sin tur kan bidra till att främja hälsa för patienterna.  

3 SYFTE  

Syftet är att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med 
beroendeproblematik.  

4 METOD 

Vald metod är en kvalitativ litteraturstudie. Enligt Friberg (2012) kan en kvalitativ ansats 
användas för att skapa förståelse för en person och dennes livssituation samt att ge en bättre 
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förståelse för hur livet ter sig i relation till hälsofaktorer. En litteraturstudie syftar till att 
genom analys, skapa en beskrivande sammanfattning av redan befintlig kvalitativ forskning. 
Detta för att få ett perspektiv över resultaten i valda artiklar och sammanställa tidigare 
forskning till en ny helhet (Friberg, 2012). Författarna till denna studie har valt att göra en 
systematisk litteraturstudie med en beskrivande syntes enligt Evans (2002) som utgår ifrån 
att analysera material. Detta innebär att utan att tolka göra en textnära beskrivning av vad 
som visade sig i tidigare skrivna studier. Denna metod beskriver två olika tillvägagångssätt, 
beskrivande syntes och tolkande syntes. En tolkande syntes valdes bort då detta 
tillvägagångssätt omtolkar redan tidigare forskning. I detta examensarbete valdes en 
beskrivande syntes då syftet i studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser genom 
redan bearbetat material. Innehållet i tidigare studier analyserades och sammanställdes till 
ett nytt resultat utan att omtolkas för att skapa en djupare förståelse.  

Analysen av data utgår ifrån fyra steg; insamling av studier som är relevanta för 
examensarbetets syfte, identifiera nyckelfynd, bestämma hur dessa fynd relaterar till fynd i 
tidigare studier samt att hitta gemensamma fynd för att skapa en beskrivning av ett fenomen. 
Resultatet av analysen ska slutligen svara på syftet. I det första steget bestäms vilken typ av 
studier som ska ingå, inkluderings samt exkluderingskriterier bestäms samt dokumenteras. 
En databas sökning genomförs för att finna relevanta studier som är relevanta för 
examensarbetets syfte. I steg två genomförs en noggrann genomgång av valda studier genom 
flertal genomgångar för att skapa en helhet. Det centrala i studiernas resultat identifieras och 
presenteras som nyckelfynd som sammanställs. I steg tre identifieras gemensamma teman 
utifrån likheter som funnits. Dessa teman grupperas och kategoriseras och formar sub-teman 
som skapar förståelse av fenomenet. I steg fyra skapas slutligen en beskrivning av fenomenet 
(Evans, 2002).  

4.1 Urval och datainsamling 
Valda databaser för att samla in relevanta artiklar var Cinahl Plus och PubMed. Cinahl plus 
och PubMed är databaser som är angränsade till ämnesområdena vård, hälsa och fysioterapi. 
Valda sökord utgick från meSH-termer eller subject headings beroende på databas, detta för 
inkludera relevant data. Avgränsande metoder som Peer Reviewed och fulltext användes som 
begränsning i databasen Cinahl Plus, men även en begränsning där artiklarna inte fick vara 
äldre än 10 år. Detta för att koncentrera antalet träffar till relevant område men även för att 
endast få träffar på artiklar som blivit vetenskapligt granskade för att säkerställa 
forskningens kvalité. Artiklarna skulle vara publicerade på engelska och beskriva 
allmänsjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med beroende. Ingen avgränsning 
till vårdkontext gjordes. Från början av examensarbetet hittades 17 artiklar, 3 av dessa 
innehöll flera professioners perspektiv, då det inte gick att urskilja allmän sjuksköterskan i 
studierna sållades dessa bort. Vidare sållades 2 artiklar bort genom kvalitetsgranskningen 
enligt Friberg (2012) då kvalitén på studierna var för låga. Två studier beskrev både 
sjuksköterskans samt patienternas perspektiv och några av studierna innehöll också andra 
professioners perspektiv. I dessa studier gick det att urskilja de olika perspektiven och enbart 
allmänsjuksköterskans perspektiv observerades. Författarna till detta arbete valde även att 
tillämpa trunkering för att inkludera sökordets alla ändelser samt booleska sökoperatörer 
med sökord som AND och OR för att få en utökad sökning. Vidare valdes även booleska 
termen NOT för att exkludera kvantitativa artiklar då vårt syfte var att beskriva 
sjuksköterskans upplevelser. Detta för att få det djup som kvalitativ forskning ger. Vid 
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insamling av data lästes först titel på artikeln och därefter abstrakten för att urskilja studiens 
relevans. Därefter lästes även metodavsnittet för att garantera en kvalitativansats och 
därmed relevans för studien. Sökningen dokumenterades i en sökmatris, se bilaga A. Där 
redovisas valda databaser, sökord, begränsningar och artiklar. Vidare kvalitetsgranskades 
artiklarna, enligt Friberg (2012), se Bilaga B. För att artiklarna ska uppfylla kravet på hög 
vetenskaplig kvalité utförs en kvalitetsgranskning, utifrån 14 frågor som kan besvaras med Ja 
eller Nej. Ett Ja ger 1 poäng och ett nej 0 poäng. Utifrån den totala poängsättningen fick 
studien låg, medel eller hög kvalité. 0-4 poäng motsvarar en låg kvalité, 5-9 motsvarar en 
medel kvalité och 10-14 poäng motsvarar hög kvalité. Artiklarna i studien erhöll hög och 
medel kvalité med poäng mellan 9-14. Artiklar som granskades med låg poäng sållades bort 
då kvalitén var för låg.  

4.2 Dataanalys 
I detta arbete utgick analysen från Evans (2002) fyra steg: insamling av studier, identifiering 
av nyckelfynd, samt att bestämma hur dessa fynd relaterar till fynd i tidigare studier och 
slutligen hitta gemensamma fynd för att skapa en beskrivning av ett fenomen.  

I första steget samlades lämpligt material in utifrån urval och inklusions -samt 
exklusionkriterier. Författarna gick vidare med analysen genom att läsa insamlat 
datamaterial i sin helhet upprepade gånger. Under läsningen försökte författarna få en 
helhetsbild av vad varje artikel säger samt dess detaljer. Vidare identifierades nyckelfynd från 
varje artikel. I detta arbete identifierades totalt 218 nyckelfynd som sammanställdes i ett 
separat dokument. Nyckelfynden bestod av meningar samt citat som besvarade 
examensarbetets syfte; Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med 
beroendeproblematik. Nyckelfynden färgkodades och kategoriserades utifrån likheter och 
skillnader. Två stora teman uppenbarades, möjligheter till vårdande samt utmaningar i 
vårdandet. Vidare bildades 17 preliminära subteman, varje subtema bearbetades och lästes 
för sig på nytt, och efter ytterligare bearbetning och sortering skapades fem subteman under 
två teman. Original texten på citaten behöll det engelska språket samt översattes så textnära 
som möjligt, detta för att inte skapa egna tolkningar av texten. 

Tabell 1, illustrerar processens gång med, nyckelfynd, subtema och tema. 

Nyckelfynd Subtema Tema 

 

”...Being able to find a bond with a person 
who might ...feel inferior in...her own 
understanding of the role he/she has in 
society or feels miserable...and is worn 
out, dirty and smells bad, and...full of 
anger and ugly words, and...being able to 
break that ice, is a very exciting challenge, 
...you have to show that person that you 
see him/her so much that they feel that 
they are seen and feel whole right 
through” (Thorkildsen, Eriksson & 

Att se 
människan 
bakom 
beroendet 
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Råholm, 2014, s. 356). 

”The relationship between patients and 
nurses is, you know, is very important, 
and if you think about it, they’ve left their 
homes, or if they have homes or not, 
they’re here, and to me nursing, like I tell 
other nurses, somebody’s life is in your 
hands. They are trusting you . and their 
life is in your hands” (Morgan, 2012, s. 
172). 

Den mänskliga 
kontakten – en 
källa till 
vårdande  

Möjligheter till vårdande 

Tabell 1, steg i analysen 

4.3 Etiska överväganden  
Enligt Codex (2016) är forskning viktigt för samhällets och dess individers utveckling. 
Forskningskravet innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas, att forskningen 
inriktas på väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet. Individsskyddskravet innebär att 
de individer som deltar i en studie inte får utsättas för psykisk och fysisk skada, kränkning 
eller förödmjukelse. Dessa krav är utgångspunkt för etiska övervägande inom forskning. Polit 
och Beck (2016) beskriver att det är viktigt att forskare genom sitt arbete kontinuerligt 
reflekterar över sitt tillvägagångsätt, att deltagares integritet bibehålls och att de inte utsätts 
för orättvis behandling eller onödiga risker. De valda artiklarna till denna litteraturstudie har 
granskats av etiska kommittéer, deltagarna har lämnat informerat samtycke, deltagarnas 
integritet har behandlat med respekt och artiklarna är vetenskapligt förankrade. Artiklarna 
som valdes till studien är Peer-reviewed. Detta innebär att forskningen är vetenskapligt och 
kritiskt granskad samt att kvalitén därmed är säkerställd och uppfylld (CODEX,2018a). 
Förförståelse innebär att människan tolkar sin omgivning och händelser genom kunskap och 
erfarenheter. Människan kan därför inte vara helt objektiv till sin omvärld. Förförståelsen 
påverkas av hur verkligheten uppfattas och upplevs. Reflektion kring förförståelsen ökar 
möjligheten att ta in ny kunskap samt ny förförståelse. Genom reflektion och medvetenhet 
kring förförståelsen minskar risken för att resultatet ska påverkas negativt (Dahlberg, 
Dahlberg & Nyström, 2008). Författarna till detta arbete är medvetna om att förförståelsen 
inte går att välja bort och har därför under arbetsprocessen reflekterat kring den egna 
förförståelsen för att på så sätt kunna ta in och skapa sig ny kunskap utan att färgas utav 
tidigare tolkningar och värderingar. Ett kritiskt förhållningssätt har även legat till grund vid 
urval och granskning av studierna. Detta för att inte påverka eller misstolka resultatet i 
studien. Artiklarna som valdes granskades noggrant och lästes flera gånger för att säkerställa 
och skapa en tydlig samt sanningsenlig bild. Detta för att även översättningen från engelska 
till svenska ska ha skett så korrekt som möjligt. Vidare har författarna till denna studie 
förhållit sig till ett redligt tillvägagångssätt och inte fabricerat, förfalskat, plagierat eller stulit 
data eller resultat (CODEX, 2018b).  
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5 RESULTAT 

I detta avsnitt kommer resultatet på arbetets syfte, sjuksköterskans upplevelser av att vårda 
patienter med beroendeproblematik, redovisas. Två teman framträdde, möjligheter till 
vårdande och utmaningar i vårdandet. Dessa teman redovisas i Tabell 2 med tillhörande 
subteman.  

Tema  Subtema 

 

 

Möjligheter till vårdande 

Att se människan bakom beroendet 

 

Den mänskliga kontakten – en källa till 
vårdande 

 

Utmaningar i vårdandet 

Sjuksköterskans inre konflikt  

 

Längtan efter kunskap 

 

Tabell 2, tema och subteman  

5.1 Möjligheter till vårdande  
Sjuksköterskorna beskrev flera olika faktorer som möjligheter till ett gott vårdande. Centralt 
upplevde sjuksköterskorna det som viktigt att se varje patient som en egen individ och att 
sjuksköterskorna behövde inta ett holistiskt synsätt. Det var viktigt att försöka se människan 
bakom beroendet och inte fastna i stereotypa mönster. Sjuksköterskorna behövde inta ett 
kärleksfullt förhållningsätt med empati, närvaro och ödmjukhet som grund för att bygga en 
relation färgad av tillit till patienterna. Vidare kommer temat presenteras genom subteman; 
att se människan bakom beroendet samt den mänskliga kontakten – en källa till vårdande.  

5.1.1  Att se människan bakom beroendet  

Ett centralt fenomen som beskrevs av sjuksköterskorna var en upplevelse av att varje patient 
behövde bemötas som en egen individ och med ett holistiskt synsätt. Genomgående menade 
sjuksköterskorna att det inte gick att generalisera denna patientgrupp och att det var av stor 
vikt att de strävade efter att se bakom den hårda fasaden för att förstå patienternas lidande 
men även för att försöka förstå patienternas anledning till att använda droger (Morley, Briggs 
& Chumbley, 2015; Cleary, Jackson, Woods, Kornhaber, Sayers & Usher, 2016; Johansson & 
Wiklund Gustin, 2015). För att få en helhetssyn samt insikt i patienternas liv upplevde 
sjuksköterskorna att patienternas berättelser var till god hjälp. Patienternas berättelser 
berörde sjuksköterskorna och ökade intresset för att söka efter människan bakom sjukdomen 
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(Johansson & Wiklund Gustin, 2015). Sjuksköterskorna beskrev att en källa av ovillkorlig 
kärlek fungerade som en drivkraft och gav en styrka att kunna söka efter människan bakom 
beroendet. Men även att sjuksköterskornas tro på kraften av lindring och möjlighet till liv 
fanns inuti patienterna vilket kunde hjälpa sjuksköterskorna att över tid vårda patienterna i 
svåra situationer (Thorkildsen et al., 2014). De upplevde även att det hjälpte att se de 
negativa sidorna hos patienterna som en del av beroendepersonligheten för att ändå kunna 
engagera sig i en omtänksam och vårdande relation (Johansson & Wiklund Gustin, 2015).  

...Being able to find a bond with a person who might ...feel inferior in...her own 
understanding of the role he/she has in society or feels miserable...and is worn out, 
dirty and smells bad, and...full of anger and ugly words, and...being able to break 
that ice, is a very exciting challenge, ...you have to show that person that you see 
him/her so much that they feel that they are seen and feel whole right through 
(Thorkildsen, Eriksson & Råholm, 2014, s. 356).  

Sjuksköterskorna beskrev ett sökande och ett intresse för patienterna och upplevde att när de 
upprättade en samhörighet blev det enklare att se patienterna som en människa och inte bara 
dess sjukdom. Detta upplevde sjuksköterskorna förenklade vårdandet och möjligheten att 
förstå patienternas lidande (Thorkildsen et al., 2014; Monks, Topping & Newel, 2012). De 
beskrev även vården av denna patientgrupp som komplex då patienterna kunde ha 
underliggande problem av både fysisk och psykisk karaktär som behövde behandlas. 
Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att humanisera vården och öka förståelsen för 
patienternas individuella situation och behov, och därmed även säkerheten att patienterna 
fick tillräcklig och god vård (Cleary et al., 2016; Ortega & Ventura, 2013).  

Sjuksköterskorna upplevde att en möjlighet till gott vårdande var att ha en tro och 
övertygelse på att alla människor, inkluderat denna patientgrupp, hade en styrka i sig själv 
att ta sig ur sin ohälsa och en förmåga att skapa ett gott liv för sig själv. Sjuksköterskorna 
menade även att egna erfarenheter kunde påverka attityden mot patienterna på ett positivt 
sätt då dessa kunde hjälpa sjuksköterskorna att se människan som en inidivd och inte endast 
en person med beroendeproblematik. Sjuksköterskorna upplevde det även viktigt att kunna 
uppfatta grundläggande behov bakom beroendet trots stressig miljö. De försökte fokusera på 
det mänskliga och unika hos varje person (Thorkildsen et al., 2014; Monks., 2012; Cleary et 
al., 2016). 

They choose words that push people further and further away. ...being able to ‘read’ 
that this is grief, this is despair, this is fear, and that anger is not necessarily 
anger... ...I think there is something... that makes you ‘read’ human beings when 
you sit down with them (Thorkildsen et al., 2014, s. 356). 

Sjuksköterskorna betonade vikten av att se patienternas liv som en konsekvens av sjukdomen 
istället för individuellt misslyckande. Det ansågs viktigt att inte skuldbelägga eller döma. 
Sjuksköterskorna upplevde att patienternas berättelser var viktiga för att kunna 
uppmärksamma mönster och att de gav mening till en ny förståelse för situationen de befann 
sig i. För att respektera och värdera patienternas kunskaper och erfarenheter om sin kropp 
och hälsa ansåg det vara nödvändigt att betrakta missbruket som en sjukdom (Pauly, McCall, 
Browne, Parker & Mollison, 2015; Johansson & Wiklund Gustin, 2015). Sjuksköterskorna 
menade att patienterna inte valde att bli beroende och att de därför hade ett ansvar i att 
kunna se människan bakom beroendet och inte fastna i en negativ inställning. 
Sjuksköterskorna upplevde att patienterna borde få samma stöd som andra patientgrupper 
och betonade vikten av att patienterna behövde bli bemötta och behandlade med jämlikhet, 
respekt och värdighet (Lovi & Barr, 2014; Cleary et al., 2016; Ortega & Ventura, 2013; Pauly 
et al., 2015). 
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5.1.2 Den mänskliga kontakten – en källa till vårdande  

Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att bygga ett band och en relation för att kunna 
föreställa sig patienternas situation och liv (Ortega & Ventura, 2013; Cleary et al., 2016). 
Sjuksköterskorna beskrev även att relationen var en grund för att sjuksköterskorna skulle 
kunna interagera med patienterna och ge av sig själv för att hjälpa. Responsen som 
sjuksköterskorna upplevde i mötet med patienterna när de kände sig sedda och lyssnade på 
samt vågade dela med sig, beskrevs som en gåva (Thorkildsen et al., 2014). Sjuksköterskorna 
ansåg att det var viktigt att kunna utveckla genuina relationer där patienternas hälsa sågs 
med ett holistiskt synsätt. Många gånger upplevde sjuksköterskorna att just relationen var 
helt avgörande för att kunna göra en bra bedömning (Johansson & Wiklund Gustin, 2015; 
Morgan, 2012).  

The relationship between patients and nurses is, you know, is very 
important, and if you think about it, they’ve left their homes, or if they have 
homes or not, they’re here, and to me nursing, like I tell other nurses, 
somebody’s life is in your hands. They are trusting you . and their life is in 
your hands (Morgan, 2012, s. 172). 

Relationen mellan patienterna och sjuksköterskorna upplevdes som grundläggande för att 
kunna ge ett lugn och känslomässigt stöd till patienterna. Det var viktigt att upprätta en 
relation för att skapa en grundläggande tillit och ett samarbete (Cleary et al., 2016; Ortega & 
Ventura, 2013). Sjuksköterskorna upplevde ett genuint intresse samt ett brinnande 
engagemang för att hjälpa patienter som lider (Cleary et al., 2016; Thorkildsen et al., 2014). 
De beskrev en inre drivkraft, en uppmaning att ge sig hän i en dialektisk relation med 
patienterna där de gav kärlek utan att förvänta sig något tillbaka (Cleary et al., 2016). 
Sjuksköterskorna beskrev även att vårdandet var komplext då patienterna var plågade och 
ångestladdade men att relationen och vårdandet ändå upplevdes som en gåva, där att finnas 
till även hjälpte dem själva (Cleary et al., 2016; Thorkildsen et al., 2014). Intresset för att 
engagera sig i mänskliga relationer upplevdes som betydelsefullt då de fick stötta andra till 
ett värdigare liv (Thorkildsen et al., 2014).”...unconditional love...you need to be able to give 
and really ladle out love without...expecting to get anything in return” (Thorkildsen et al., 
2014, s. 355). Sjuksköterskorna försökte öppna upp för en vårdande gemenskap i vilken 
sjuksköterskorna och patienterna tillsammans, steg för steg kunde ingripa i delar av 
patienternas nuvarande liv (Thorkildsen et al., 2014). “need human presence…you do not 
always have to talk about how bad you feel but I’m here, you are not alone” (Lundahl, 
Olovsson, Rönngren, Norbergh, 2013, s. 2594).  

Sjuksköterskorna upplevde det som viktigt att försöka stötta patienternas inre styrkor och 
resurser för att bygga upp det som fungerade i patienternas liv. Det ansågs vara av stor vikt 
att kunna stötta patienterna till att ta egna beslut, att ta ansvar för sin drogfrihet och anpassa 
sig till ett liv utan droger. En förutsättning för att kunna skapa goda relationer med syfte att 
förbättra vården för patienterna, upplevde sjuksköterskorna kunde vara att patienterna fick 
återkoppling på sina beteenden (Johansson & Wiklund Gustin, 2015; Lundahl et al., 2013). 

Sjuksköterskorna upplevde att det egna förhållningsättet kunde vara betydande i mötet med 
patienterna. Var sjuksköterskorna lugna och försiktiga, skapade det en känsla av trygghet och 
bekvämlighet. Vidare beskrev sjuksköterskorna att de behövde vara vaksamma på att inte 
avslöja eller föra över sina egna känslor med risk för negativ inverkan på patienterna 
(Lundahl et al., 2013; Johansson & Wiklund Gustin, 2015). ”…my opinion is to be firm but 
fair, yet be soft in ones manner, soft and firm, however one combines it… straight, at least if 
we say so, then be straight” (Lundahl et al., 2013, s. 2594). 
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Sjuksköterskorna upplevde att de behövde bli medvetna om sina egna attityder för att 
upprätta en bra kontakt med patienterna och därmed även en god och professionell relation. 
Sjuksköterskorna upplevde ett behov av att förstå och hantera sina egna reaktioner (Lundahl 
et al., 2013). Ärlighet och tydlighet sågs som viktiga komponenter i mötet (Abram, 2018; 
Lundahl et al., 2013). Att finnas där och vårda upplevdes som en konst. Uppgiften var att 
vara där och hjälpa, det fanns inga behov av att komplicera saker (Morgan, 2012; Johansson 
& Wiklund Gustin, 2015). Sjuksköterskorna upplevde yrkesrollen som utmanande och 
krävande i mötet med patienter med beroendeproblematik. De beskrev ett behov av att 
behöva lära sig yrkesrollen för att kunna interagera med patienterna. Detta kunde innebära 
att hitta en bra balans i sitt förhållningssätt mellan engagemang och distans. 
Sjuksköterskorna upplevde att de behövde hitta strategier för att förhindra utbrändhet, att 
inte bli som en ”mamma” och inte heller den ”räddande ängeln”. Dessa strategier upplevdes 
även som nödvändiga då denna patientgrupp beskrevs som emotionellt dränerande (Abram, 
2018). Sjuksköterskorna upplevde det vara av stor vikt att vara respektfull, ödmjuk och visa 
en kärleksfull närvaro för att kunna ta del av patienternas lidande men även att det egna 
förhållningssättet kunde hjälpa patienterna till återhämtning vilket även ökade 
tillfredställelsen med själva arbetet (Abram, 2018; Thorkildsen et al., 2014). ”...I’m just a 
human being, and some of the patients strike you right in the heart...I can never be overly 
professional...I work with people” (Thorkildsen et al.,2014, s. 355). Sjuksköterskorna beskrev 
vikten av att kunna skydda sig själva samtidigt som de försökte skapa och engagera sig i en 
vårdande relation till patienterna där sjuksköterskorna besatt färdigheten att kunna ge 
ovillkorlig kärlek utan att förvänta sig något tillbaka (Johansson & Wiklund Gustin, 2015; 
Thorkildsen et al., 2014).”if you don’t have much of this basic ingredient in you, then you 
have nothing. ...possible to learn things, but I think you have to have...a wish to be there for 
others...” (Thorkildsen et al., 2014, s. 355). 

Det faktum att patienternas liv kunde förbättras genom sjuksköterskornas hjälp och att 
patienterna kunde sluta med droger skänkte dem en inre glädje och tacksamhet. Att få hjälpa 
patienterna upplevde sjuksköterskorna som meningsfullt och gav dem en känsla av 
trovärdighet som människa, vilket sågs som en gåva (Thorkildsen et al., 2014). 
Sjuksköterskorna upplevde att det var av stor vikt att anpassa sig efter patienternas 
önskningar och behov så långt som möjligt för att förmedla att patienterna var i trygga 
händer och att sjuksköterskorna var där för att hjälpa. Egenskaper som att vara tolerant och 
flexibel upplevdes som viktiga och bidragande egenskaper till ett gott bemötande av 
patienterna. Att inta ett holistiskt synsätt ansågs skapa band som var oumbärliga för att 
kunna vårda på ett rättvist sätt och ingav trygghet hos patienterna (Thorkildsen et al., 2014; 
Morley et al., 2015). 

5.2 Utmaningar i vårdandet  
Sjuksköterskorna beskrev olika centrala delar som utmaningar i vårdandet av patienter med 
beroendeproblematik. En av dessa faktorer var sjuksköterskornas fördomsfulla och 
stigmatiserade bild av denna patientgrupp. En annan faktor var att sjuksköterskorna 
upplevde en bristande kunskap om just beroendeproblematik och dess innebörd. Denna 
bristande kunskap kunde bidra till att sjuksköterskorna hade en felaktig bild av dessa 
patienter. Vidare kommer temat presenteras genom subteman; sjuksköterskans inre konflikt 
och längtan efter kunskap.  
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5.2.1 Sjuksköterskans inre konflikt  

Sjuksköterskorna upplevde att de hade en klar bild av patienter med beroendeproblematik 
som sökte vård. Sjuksköterskorna beskrev dem som svåra att hantera i anknytning till 
dynamiken på vårdenheten samt att de hade komplexa, mentala, fysiska och spirituella 
behov. Patienterna kunde upplevas som svåra karaktärer och beskrevs som besvärliga, 
krävande och svåra att göra nöjda (Johansson & Wiklund Gustin, 2015; Morley et al., 2015; 
Morgan, 2012). Sjuksköterskorna beskrev att de upplevde att patienter med 
beroendeproblematik hade ett eget ansvar och att dessa patienter skapade sina egna problem 
samt att de själva hade skapat sig ett beroende. Användandet av droger kunde betraktas som 
ett personligt och individuellt misslyckande, en sjukdom med många följder. 
Sjuksköterskorna beskrev upplevelsen av att de identifierade patienterna med drogerna 
istället för vad problemet faktiskt var. Sjuksköterskorna beskrev upplevelsen av 
stigmatisering kring patienter med beroendeproblematik och menade att dessa patienter 
hade gjort dåliga val i livet och sågs som människor som ville njuta av ögonblicket (Cleary et 
al., 2016; Pauly et al., 2015; Lovi, & Barr, 2014; Ortega & Ventura, 2013).“It is their own 
responsibility, which they do have…if they really want the treatment, to become sober… or if 
they will go on with their drugs” (Johansson & Wiklund Gustin, 2015, s. 306). 

En orättvisa beskrevs där sjuksköterskorna ifrågasatte varför dessa patienter fick så många 
fler chanser, samt varför de fick mer vårdresurser än andra patienter (Pauly et al., 2015). 
Sjuksköterskorna upplevde även sig skyldiga till dömande av patienter med 
beroendeproblematik och en allmän uppfattning hos sjuksköterskorna var att patienter med 
beroendeproblematik var problempatienter och att de inte behövde någon hjälp på sjukhus 
för att bli drogfria, eftersom de egentligen inte var ”sjuka” (Monks et al., 2012; Lovi, & Barr 
2014).  

En upplevelse av frustration beskrevs av sjuksköterskorna i vårdandet av patienter med 
beroendeproblematik. Sjuksköterskorna påtalade att det upplevdes frustrerande att behöva 
möta samma patient om och om igen trots all tid och energi som lagts på patienten. 
Sjuksköterskorna menade att patienterna även försökte dölja sin sårbarhet bakom en fasad 
av en viss jargong, vilket upplevdes skapa en negativ attityd. Detta kunde vidare upplevas 
som frustrerande och skapade en kamp mellan att försöka förstå och se bakomliggande 
orsaker till patienternas fasad och frustrationen över attityden (Johansson & Wiklund 
Gustin, 2015; Neville & Roan, 2014). 

It is so frustrating when they don´t appreciate the care. It´s up to them how they 
manage their life, but when you have belived in them, and they buy something on the 
street as soon as they have left the building it feels like I have failed (Johansson & 
Wiklund Gustin, 2015, s. 307).  

Sjuksköterskorna beskrev även upplevelsen av misstro och manipulation i vårdandet av 
patienter med beroendeproblematik. Mötet med patienterna kunde genomsyras av en 
misstänksamhet och patienter med beroendeproblematik upplevdes vara väldigt bra på att 
manipulera människor till sin egen fördel. Sjuksköterskorna beskrev hur patienterna ofta 
krävde snabb medicinsk lindring vilket ökade upplevelsen av misstro. Sjuksköterskorna 
beskrev även hur de började ifrågasätta patienter som konstant frågade efter smärtlindring. 
De kunde uppleva att patienterna bara var ute efter tabletter eller sökte efter en ökning av 
smärtstillande doser, vilket i sin tur ökade misstron bland sjuksköterskorna om hur stor 
smärtan hos patienterna egentligen var. Sjuksköterskornas utgångspunkt var att missbruket 
tog över och det ansågs vara en sjukdom. De upplevde även att patienterna kunde vara icke 
följsamma och att de många gånger krävde mer och mer droger, samt smärtstillande. 
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Sjuksköterskorna kunde ha uppfattningen att patienterna bara kom för att få mer droger, 
vilket ledde till att sjuksköterskorna minimerade tiden med patienterna och antog ett 
disharmoniskt beteende jämfört med andra patienter (Morley et al., 2015; Johansson & 
Wiklund Gustin, 2015; Pauly et al., 2015; Neville & Roan, 2014; Monks et al., 2012).”I have 
no tolerance for substance abuse patients. They are manipulative and needy and drug seeking 
and take time away from other patients who are really physically sick and dependent on my 
nursing care” (Neville & Roan, 2014, s. 341). 

Upplevelsen av att patienter med beroendeproblematik kunde utsättas för stigmatisering och 
attityder av utfrysning samt orättvisa i vården, kunde skapa svårigheter hos sjuksköterskorna 
att ge god vård gentemot denna patientgrupp. Dessa negativa attityder beskrevs vidare som 
en konflikt gällande sjuksköterskornas värdegrund som menar att de ska utgå från att 
behandla alla individuellt och respektera varje individs värdighet. Detta väckte även 
sjuksköterskornas etiska medvetenhet och önskan om att arbeta för att förbättra bemötandet 
och omvårdnaden av dessa patienter. Nödvändigheten av ett ändrat synsätt påtalades 
(Thorkildsen et al., 2014; Ortega & Ventura, 2013; Morgan, 2012; Monks., 2012). 

5.2.2 Längtan efter kunskap 

Sjuksköterskorna uppgav sig besitta för lite kunskap och erfarenhet i vårdandet av patienter 
med beroendeproblematik. De menade att de redan från början när den formella 
utbildningen avslutats var oförberedda på att ta hand om denna patientgrupp. 
Sjuksköterskorna uttryckte en besvikelse över den bristande kunskap sjuksköterskor med 
allmänbildning erhöll och att denna kunskapsbrist skapade negativa attityder gentemot 
patienterna. Vidare beskrev sjuksköterskorna en önskan och ett behov av utbildning, och 
menade att det krävdes speciell kunskap för att vårda patienter med beroendeproblematik 
(Abram, 2018; Lovi & Barr, 2014; Neville & Roan, 2014; Ortega & Ventura, 2013; Monks et 
al., 2012).”I don’t have enough training in this area to be comfortable taking care of these 
patients.” (Neville & Roan, 2014, s. 343). 

Den bristande kunskapen kunde enligt sjuksköterskorna få konsekvenser i bemötandet av 
patienter med beroendeproblematik. De upplevde att kunskaperna inte alltid räckte till för 
att hantera psykotiska och aggressiva patienter och att de ofta behövde stöd från personal 
specialiserad på just denna patientgrupp. Denna patientgrupp ansågs vara komplex att vårda 
och sjuksköterskorna upplevde sig ofta vara oförberedda på att möta dem och de situationer 
som uppkom i samband med vårdandet. I första mötet med en ny patient med 
beroendeproblematik upplevde sjuksköterskorna ofta rädsla och en tendens att vilja förneka 
patienten rättvis och god vård, då de hade en bild av att detta skulle öka arbetsbördan samt 
kräva en anpassning av vården. Sjuksköterskorna ansågs sig mer rutinerade och utbildade att 
vårda patienter med andra typer av sjukdomar än patienter med beroendeproblematik 
(Cleary et al., 2016; Neville & Roan, 2014; Ortega & Ventura, 2013).“This is complex; we are 
used to managing chronic patients, diabetic patients with pneumonia, and other types of 
diseases” (Ortega & Ventura, 2013, s. 1382). 

Den bristande förståelsen för verkligheten av att leva med ett beroende gjorde att 
sjuksköterskorna ofta blev chockade och upplevde problem i mötet med denna patientgrupp. 
Att möta patienters sorg och förtvivlan och samtidigt konfronteras av sina egna känslor 
upplevde sjuksköterskorna som utmanande. Sjuksköterskorna påtalade även behov av tydliga 
riktlinjer för hur dessa patienter skulle hanteras då en tydlig ökning av denna grupp sågs. 
Insikt, medvetenhet och kunskap om patienter med beroendeproblematiks sociala och 



 

 17 

psykologiska problem upplevdes möjliggöra för en bättre kontakt (Morley et al., 2015; 
Thorkildsen et al., 2014; Ortega & Ventura, 2013). Sjuksköterskorna beskrev även att de 
upplevde svårigheter i bedömningen av smärta och behovet av smärtlindring hos denna 
patientgrupp. De beskrev även sig själva som mindre självsäkra att hantera patienter 
gällande symtom vid avvänjning av starka droger. Sjuksköterskorna beskrev att de upplevde 
att det många gånger var patienternas beteende som avgjorde hur de hanterade 
smärtlindringen då de fick svårt att lita på sin egen bedömning, men även att mötet med 
dessa patienter kunde påverka hur de hanterade framtida smärtbedömningar, inte bara för 
den enstaka individen utan för patienter generellt (Neville & Roan, 2014; Monks et al., 2012). 

Sjuksköterskorna upplevde även att erfarenhet var betydelsefullt för att hantera patienterna 
på ett positivt sätt. Mer erfarenhet underlättade och hjälpte dem i arbetet. Bristen på 
erfarenhet ansågs vara en källa till ångest och stress då sjuksköterskorna upplevde sig 
maktlös i vårdandet av denna patientgrupp (Morley et al., 2015; Morgan, 2012). 
Sjuksköterskornas skicklighet och förmåga att hantera patienterna och situationer gällande 
dem upplevdes öka när sjuksköterskorna övade sina färdigheter på att kunna se 
bakomliggande problem till varför patienterna använde droger. Här var både det som 
sjuksköterskorna lärde av varandra men även det de erfarit på ett personligt plan till hjälp. 
Sjuksköterskorna såg även ett värde i att erhålla kompentens och erfarenhet från livet, 
antingen genom sin egen bakgrund eller annan arbetslivserfarenhet. Dessa personliga 
erfarenheter upplevde sjuksköterskorna hjälpte till att förstå patienternas situation. (Abram, 
2018; Cleary et al., 2016; Ortega & Ventura, 2013).“Experience if quite valuable in acquiring 
the confidence to give them quite high doses of opiate drugs because some people, 
particularly junior members of staff, feel quite uncomfortable about that“ (Morley et al., 
2015, s. 706). 

Att arbeta med patienter med beroendeproblematik upplevdes ställa höga krav på samarbetet 
i personalgruppen. Det var av stor vikt att samarbetet fungerade och att det fanns en vi-
känsla i gruppen, samt att kommunikationen fungerade väl. Möjligheten till att dela med sig 
av sina reflektioner och erfarenheter ansågs vara betydelsefullt. Sjuksköterskorna upplevde 
det som värdefullt att de fick tid och möjligheter till att interagera med varandra och 
reflektera över förhållningssätt i syfte att förbättra de egna prestationerna. Men även fundera 
över hur sjuksköterskorna betedde sig i olika situationer och hur hon själv skulle vilja bli 
bemött. Sjuksköterskorna upplevde det som viktigt att ha förmågan att utstråla ett lugn och 
att vara förmögen att anpassa sig efter olika situationer. För att utveckla sin egen 
professionalitet ansågs det vara viktigt att lära sig upptäcka sina egna reaktioner i olika 
situationer, samt att upptäcka vad det var inom sig som sjuksköterskorna reagerade på och 
som påverkade bedömningar och beslut (Cleary et al., 2016; (Thorkildsen et al., 2014; 
Morgan, 2012). 

6 DISKUSSION 

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda 
patienter med beroendeproblematik. I resultatdiskussionen kommer resultatets centrala 
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delar diskuteras i relation till bakgrundens centrala delar, tidigare forskning samt teoretiskt 
perspektiv. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda 
patienter med beroendeproblematik. I det följande diskuteras det centrala innehållet i 
examensarbetets resultat i relation till tidigare forskning och teoretiskt perspektiv.  

Resultatet synliggjorde ur en aspekt att sjuksköterskor upplevde att det inte gick att 
generalisera patienter med beroendeproblematik, utan att det var viktigt att bemöta varje 
patient individuellt och med en helhetssyn. Sjuksköterskorna beskrev ett behov av att se 
människan bakom beroendet (Cleary et al., 2016; Morley., 2015; Johansson & Wiklund 
Gustin, 2015). Detta står i linje med vad patienter beskrev i tidigare forskning där de 
påpekade att det var av stor vikt att sjuksköterskorna såg hela människan och inte bara 
sjukdomen. Med detta menade patienterna att det var nödvändigt att sjuksköterskorna 
kunde se och vårda det emotionella lidandet orsakat av beroendet (Velez et al., 2016; Press et 
al., 2016; Nordfjærn 2009). Eriksson (1994) framhåller att alla människor hade samma värde 
och värdighet och att bekräfta människans värdighet i vården innebär att ge varje patient 
individuell vård. Att se människan bakom beroendet inbegrep att kunna se människan i 
dennes lidande och därmed förstå anledningen till användandet av droger (Cleary et al., 
2016; Morley et al., 2015; Johansson & Wiklund Gustin, 2015). Vikten av att försöka förstå 
anledningen till användandet av droger underströks av patienterna som menade att 
användandet av droger bidrog till ökat lidande men att de ändå behövde drogen för att 
fungera i livet, att använda droger medförde problem men skänkte samtidigt tillfällig lättnad. 
Drogerna lindrade känslor av skuld och skam och bidrog till en för stunden inbillad 
självkänsla (Hsieh et al., 2015; Wiklund, 2008a; Wiklund 2008b). Eriksson (1994) menar att 
lidandet blir ett problem att lösa eller undvika för att behålla hälsa, att tillgodose sina behov 
kortsiktigt kan lindra lidandet för stunden. Lidandet är en naturlig del i livet och 
sjuksköterskorna behöver bjuda in patienterna att våga möta lidandet. Detta kan även 
kopplas till ICN:s etiska kod som säger att sjuksköterskorna hade ett ansvar i att återställa 
hälsa samt lindra lidande (SFF, 2014). Eriksson (1994) påtalar även att det bör finnas en 
önskan hos sjuksköterskorna att vilja lindra patienternas lidande samt ge patienterna 
förutsättningar att uppleva sin fulla värdighet. Detta kan relateras till hälso- och 
sjukvårdslagens (SFS 2017:30) 3 kap 1 § som menar att vården ska ges med respekt för alla 
människors lika värde och för den enskilde människans värdighet. 

I resultatet gick det att urskilja att sjuksköterskorna ansåg att en relation till patienterna var 
central, där tillit och samarbete samt skapandet av lugn var grundläggande (Cleary et al., 
2016; Ortega & Ventura, 2003). Sjuksköterskorna beskrev att en samhörighet och gemenskap 
med patienterna kunde underlätta för att få en förståelse för patienternas situation 
(Thorkildsen et al., 2014). Tidigare forskning visar att patienterna, liksom sjuksköterskorna, 
betonade vikten av en stödjande relation och patienterna uttryckte en önskan om att få stöd 
av sjuksköterskor med kvaliteter som empati, förståelse, tillit och respekt. I dessa relationer 
kände sig patienterna accepterad (McCallum et al., 2015; Field et al., 2013; Weiss et al., 
2004). Patienterna lyfte fram att bli bemött med respekt och värdighet som viktigt men även 
att sjuksköterskorna intog ett icke dömande perspektiv för att bidra till en positiv upplevelse 
av vården (Press et al., 2016; Sleeper & Bochain, 2012; Nordfjærn et al., 2009;). Med både 
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sjuksköterskornas och patienternas perspektiv i åtanke kan kompetensbeskrivningen för 
legitimerade sjuksköterskor (svensk sjuksköterskeförening, 2017) tillämpas där det framgår 
att vården ska utgå från ett partnerskap mellan patient och sjuksköterska där varandras 
kunskaper beaktas med lyhördhet och respekt. Eriksson (1990) menade att vårdandet 
omfattade en relation mellan människor vilket innebar att bevara och stödja människan i 
syfte att lindra lidandet men även att främja människans varande som hel människa då detta 
ansågs utgöra kärnan i allt vårdande.  

Utöver det som beskrivits ovan upplevde sjuksköterskorna att det egna förhållningssättet var 
betydande i mötet med patienterna, att de behövde vara medvetna om sina egna attityder för 
att kunna skapa en god och professionell relation med patienterna (Johansson & Wiklund 
Gustin, 2015; Lundahl et al., 2013). Sjuksköterskorna beskrev ett behov av att förstå och 
hantera sina egna reaktioner för att upprätta ett bra förhållningssätt, där ärlighet och 
tydlighet sågs som viktiga komponenter (Abram, 2018; Lundahl et al., 2013). I linje med 
detta betonade även patienterna vikten av att sjuksköterskorna intog ett öppet och förstående 
förhållningssätt i vårdandet men att sjuksköterskorna ofta misslyckades i att uppnå detta 
(Velez et al., 2016; McCallum et al., 2015).  

Utöver möjligheter i vårdandet framkom det att sjuksköterskorna kunde uppleva motstridiga 
attityder gentemot patienter med beroendeproblematik. En uppfattning var att patienterna 
bara kom för att få mer droger, att de egentligen inte var sjuka och därför inte behövde vård 
på sjukhus. Patienterna benämndes och sågs som problempatienter (Monks et al., 2012; Lovi, 
& Barr, 2014). De beskrev patienterna som aggressiva, motsträviga, ohygieniska och allmänt 
utmanande att hantera (Morley et al., 2015). Å ena sidan beskrev sjuksköterskorna att 
patienter med beroendeproblematik hade ett eget ansvar. De upplevde att dessa patienter 
hade skapat sig sitt beroende och att användandet av droger kunde betraktas som ett 
misslyckande (Cleary et al., 2016; Pauly et al., 2015; Lovi, & Barr, 2014; Ortega & Ventura, 
2013). Å andra sidan beskrev patienterna i kontrast till sjuksköterskorna att beroendet är 
som en skugga, svår att skilja från sig själv. De menar att drogerna bli helt integrerat i livet 
och att de ständigt befinner sig i en kamp mellan att använda och sluta. Dessa motstående 
krafter för med sig ett liv präglat av lidande. Viljan att sluta finns där men begäret efter 
drogen är för starkt (Hsieh et al., Tsai, 2015).  

Sjuksköterskorna upplevde en inre konflikt då de var medvetna om sin etiska skyldighet och 
hade en önskan att förbättra attityderna gentemot denna patientgrupp (Thorkildsen et al., 
2014). I kontrast till sjuksköterskornas önskan om förbättrade attityder framgår det att 
patienter med beroendeproblematik inte upplevde försöken till förbättrade attityder utan 
istället upplevde att de blev märkta som missbrukare och inte sågs som människor av 
sjuksköterskorna (Press et al., 2016; Sleeper & Bochain, 2012; Nordfjærn et al., 2009). 
Patienterna menade att vården borde präglas av rättvisa och opartiskhet och att 
sjuksköterskorna borde se patienterna som sjuka istället för en dålig person eller som ett 
personligt misslyckande (Sleeper & Bochain, 2012; Weiss et al., 2004). Även Eriksson (1994) 
synliggör detta genom begreppet fördömande, där att inte vara som ”idealpatienten” kan få 
patienterna att känna av fördömandet. Eriksson (1994) menar att det är sjuksköterskorna 
som bestämmer vem som anses vara rätt och fel. Sjuksköterskorna hade ett ansvar att 
upprätthålla en respektfull, lyhörd och trovärdig yrkesroll som visar på medkänsla och som 
värnar om patienternas integritet. Vården ska ges med respekt till patienterna oberoende av 
sjukdom och social ställning (SFF, 2014). Detta står i linje med Patientlagens 1 kap 6 §, som 
menar att målet är vård på lika villkor och god hälsa för hela befolkningen (2014:821). 
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Sjuksköterskorna uttryckte en längtan efter kunskap. De upplevde att den kunskap de erhöll 
genom utbildningen var bristfällig och att de inte hade den erfarenhet som krävdes för att 
vårda patienter med beroendeproblematik. Detta kunde skapa en känsla av maktlöshet, 
ångest och stress i vårdandet av denna patientgrupp (Morley et al., 2015; Ortega & Ventura, 
2013; Morgan, 2012). Sjuksköterskorna upplevde sig mer rutinerade och utbildade att vårda 
patienter med andra typer av sjukdomar jämfört med patienter med beroendeproblematik 
(Ortega & Ventura, 2013). Detta kan kopplas till ICN:s etiska kod där sjuksköterskan beskrivs 
ha ett personligt ansvar att fortlöpande upprätthålla sin yrkeskompetens och sitt sätt att 
utöva yrket genom kontinuerligt lärande (SFF,2014). Mer kunskap och erfarenhet ansågs 
förhindra ångest och stress i vårdandet samt att förmågan att hantera dessa patienter 
upplevdes öka när sjuksköterskorna fick möjlighet att öva sina färdigheter för att kunna se 
bakomliggande orsaker till varför patienterna använder droger. Personliga erfarenheter 
underlättade förståelsen för patienternas situation och sjuksköterskorna påtalade ett värde 
av att ha kompetens och erfarenhet från livet (Abram, 2018; Cleary et al., 2016; Ortega & 
Ventura, 2013).  

Sjuksköterskorna beskrev en önskan och ett behov av vidare kunskaper samt påtalade att 
specialiserad kunskap behövdes för att kunna vårda denna patientgrupp, men även tydliga 
riktlinjer för hur dessa patienter skulle hanteras ansågs nödvändigt då en tydlig ökning av 
denna grupp sågs (Abram, 2018; Cleary et al., 2016; Lovi & Barr, 2014; Neville & Roan, 2014; 
Ortega & Ventura, 2013; Monks et al., 2012). Relaterat till detta uttryckte patienterna själv en 
önskan av stöd från sjuksköterskor som hade expertis inom området, att bli vårdad av 
specialister som förstod sig på symtomen och inte fick dem att känna sig oönskade 
(McCallum et al., 2015). Patienterna beskrev att de i relationer som innehöll förståelse, tillit 
och respekt kände sig accepterade (Press et al., 2016; Sleeper & Bochain, 2012; Nordfjærn et 
al., 2009; Wiklund, 2008b). 

6.2 Metoddiskussion  
Detta avsnitt syftar till att påvisa hur kvaliteten säkerställts i examensarbetet. Det är viktigt 
att förhålla sig kritiskt till det egna arbetet och diskutera dess styrkor och brister samt 
tillvägagångsätt (Henricson, 2017). 

Vald metod för examensarbetet var en systematisk litteraturstudie med en beskrivande 
syntes utifrån Evans (2002). Valet av metod grundades i formuleringen av syftet som var att 
beskriva sjuksköterskors upplevelser. Vid datainsamling hittades även kvantitativt 
datamaterial som hade lämpats sig för en allmän litteraturöversikt. Då en litteraturöversikt 
snarare avser att sammanställa och kartlägga tidigare forskning valdes denna metod bort. 
Författarna valde istället att göra en litteraturstudie som avser att skapa fördjupad kunskap 
om subjektiva fenomen som upplevelser och som lämpade sig bättre för studiens syfte som 
var att beskriva just upplevelser (Polit & Beck, 2016; Friberg, 2012). Enligt Henricson (2017) 
understödjer ett genomtänkt och välformulerat syfte val av metod och teoretiskt perspektiv 
samt även arbetsprocessen i helhet. Författarna till detta arbete avsåg att först undersöka 
sjuksköterskornas upplevelser av att vårda patienter med beroendeproblematik utifrån den 
etiska koden om lika vård för alla. Då informationssökningen visade att detta område 
innefattade lite material ändrades syftet för att få en bredare sökning. Syftet som slutligen 
formulerades var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med 
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beroendeproblematik.  

Databaser som användes vid insamling av material var Cinahl Plus och Pubmed. Enligt 
Karlsson (2017) finns det flera olika sätt att inhämta resurser för det arbete som avses 
utföras. Eftersom författarna till detta arbete avser att skriva ett vårdvetenskapligt 
examensarbete ansågs det lämpligt att använda databaser som Cinahl plus och Pubmed vars 
databaser innehåller flera referenser till omvårdnad. Karlsson (2017) menar även en 
specialiserad sökning i de valda databaserna skiljer sig åt både innehållsmässigt och 
utseendemässigt, därför kan det vara viktigt att lägga ner tid på hur databaserna är 
uppbyggda och på vilket sätt sökningen ska gå till för att få ett så gott resultat som möjligt. 
Författarna till detta arbete valde att ta hjälp från en bibliotekarie för att reda ut vilket 
tillvägagångsätt som är mest lämpligt för att få en så bred sökning som möjligt. För att 
minska risken för oväsentligt material till sökresultatet användes inklusionskriterier samt 
exklusionskriterier. Dessa innefattade begränsning av årtal till max 10 år samt avgränsande 
metoden peer- reviewed samt full text i databasen Cinahl plus. I sökmotorn Pubmed har inga 
begränsningar gjorts avseende peer-review, då denna funktion inte är tillgänglig. Detta 
resulterade i träffar som var relevanta till området samt artiklar som blivit vetenskapligt 
granskade för att säkerställa artikelns kvalité. Författarna valde även att granska artiklarnas 
kvalitet enligt Friberg (2012). För att göra sökningen mer exakt menar Karlsson (2017) att 
det är lämpligt att använda sig av de ämnesord som anses beskriva innehållet i det som 
eftersöks. Detta är möjligheter som anses göra databaser mer lämpliga för systematisk 
sökning än en sökmotor på internet. Dessa söktermer beskrivs som MeSH-termer eller 
subject headings beroende på vilken databas som används. Vidare var de söktermer som 
användes vid datainsamling just MeSH-termer alternativt subject headings, detta för att 
relevanta data skulle inkluderas. Vidare användes trunkering samt de booleska söktermerna 
AND, OR och NOT. Enligt Karlsson (2017) hjälper booleska termer att antingen avgränsa 
sökningen och göra den mer specifik eller så fungerar den expanderande och ökar 
sensitiviteten i sökning. Vidare beskriver Karlsson (2017) att trunkering innebär att tecknet * 
används för att sök på ord med samma rot. Författarna till detta arbete använde trunkering 
vid sökordet nurs* för att även inkludera nurses, nursing. Termen NOT användes i syfte för 
att exkludera kvantitativa artiklar som inte valdes att användas i arbetet. Alla artiklarna har 
kvalitetsgranskats för att upprätthålla en högkvalitet.  

Polit och Beck (2016) belyser begreppen överförbarhet, trovärdighet samt giltighet. 
Överförbarhet innebär i vilken utsträckning kvalitativa fynd kan överföras till andra miljöer 
som en aspekt av att utvärdera en studies trovärdighet. En viktig mekanism för att främja 
överförbarhet är mängden beskrivande information kvalitativa studier ger om sitt 
sammanhang. Författarna i denna studie menar att överförbarheten påvisas genom att 
materialet insamlades från olika vårdmiljöer, däribland akuten, medicinavdelningar och 
beroendeenheter. Detta valdes då patienter med beroendeproblematik ofta vårdas på olika 
avdelningar samt har olika typer av sjukdomar. Arbetet är således inte unikt för en specifik 
miljö vilket ökar överförbarheten. Artiklarna som valdes har inga begränsningar avseende 
land. Detta kan ses som en svaghet då sjuksköterskors utbildning och därmed även kunskap 
och upplevelser kan skilja sig åt. Likväl kan skillnader förekomma mellan organisationer och 
kulturer, även patienternas syn kan skilja sig åt länder emellan. Å andra sidan kan det ses 
som en styrka att artiklarna är från olika länder då det kan ge mer tyngd till resultatet, då det 
visar att de upplevda problem eller möjligheter inte bara återfinns i ett och samma land utan 
faktiskt återkommer i andra länder.  

Vidare har författarna noggrant beskrivit urval, deltagare, datainsamling samt analys vilket 
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tydligt framgår i bilaga B. Detta har gjorts steg för steg för att på så vis öka även 
trovärdigheten. Polit och beck (2016) menar även att studiens trovärdighet utgår från om 
studiens resultat uppnåddes ifall samma process genomfördes på ett likartat sätt igen. Vidare 
har även författarna till studien reflekterat kring den egna förförståelsen samt utfört en 
kvalitetsgranskning för att säkerställa god kvalité på samtliga studier vilket även detta stärker 
examensarbetets trovärdighet. Polit och Beck (2016) menar vidare att begreppet giltighet 
används för att bedöma valet av metod samt relevans av material för att besvara 
examensarbetets syfte. Författarna har under arbetets gång haft syftet som utgångspunkt, vid 
genomgång och analys av material har citat bibehållits på originalspråk för att texten inte ska 
ha förvrängts eller misstolkats. Författarna framför att engelska inte är modersmålet och 
detta kan ha påverkat examensarbetets giltighet.  

6.3 Etikdiskussion  
Författarna till detta examensarbete har valt att använda artiklar som granskats, godkänts 
och genomgått etisk prövning, så kallad peer reviewed. Vilket är en granskning som ger 
forskningen tillförlitlighet. Granskningen har dock klandrats för brister och fusk (CODEX, 
2018b). Därför utfördes ytterligare en kvalitetsgranskning. Peer reviwed har använts för 
databasen Cinahl plus. I sökmotorn Pubmed har inga begränsningar gjorts avseende peer-
review, då denna funktion inte är tillgänglig. För att stärka syftet med arbetet har artiklarna 
som valts haft kvalitativ ansats. Vid bearbetning av material har författarna eftersträvat ett 
objektivt förhållningssätt men haft en medvetenhet kring den egna förförståelsen genom 
reflektion. Citat har ordagrant översatts till svenska med hjälp utav Google translate, en 
svaghet med detta kan vara att det finns risker att nyanser och betydelser förloras i 
översättningen. Citaten har därför även bevarats på originalspråket för att undvika 
feltolkningar samt förvrängning av text. Arbetet har följt de etiska riktlinjer som finns, detta 
för att det inte ska ha förekommit plagiering, förvrängning eller för förfalskning av material 
Codex (2018a). Referenshanteringen har utgått från American Psychological Association 
(APA), där det i arbetet tydligt framgår vad som är kvalitativ forskning, respektive egna 
reflektioner. På grund utav den begränsade tidsramen för examensarbetet valdes en empirisk 
ansats bort, där av utgick arbetet inte från ny data, krävde ingen etisk motivering eller 
informerat samtycke.  

7. SLUTSATS 

Utifrån resultatet går det att visa på två viktiga faktorer som berör sjuksköterskornas 
bemötande av patienter med beroendeproblematik. Dessa är kunskapsbrist och att det finns 
en inre konflikt i yrkesrollen hos sjuksköterskorna mellan värdegrund och etik å ena sidan, 
och misstro, negativ inställning å andra sidan. Kunskapsbrist leder till många olika upplevda 
problem och svårigheter till exempel frustration över misslyckanden, rädsla men även en 
känsla av att inte klara av sitt arbete. I förlängningen leder detta till dränage av energi och 
engagemang. Det framgår även av resultatet att det är viktigt att se hela människan, att 
patienterna känner sig sedda och trygga samt känner tillit i relationen till sjuksköterskorna. 
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Om en bra relation upprättas så känner patienterna sig delaktiga i vården och kan få 
motivation att förändra sitt liv. Bra relationer till patienter möjliggör framgång i vårdandet 
och denna framgång ger energi och tillfredställelse med arbetet och därmed ett mer positivt 
bemötande. Det framgår även att sjuksköterskorna upplever det som viktigt med tidiga 
utbildningsinsatser om denna patientgrupp och dess problematik. Sjuksköterskorna beskrev 
även en inre konflikt mellan vad som förväntades av dem gällande professionellt bemötande, 
samt attityder och förutfattade meningar mot denna patientgrupp. Misstron kan visas sig 
genom att sjuksköterskorna inte tillgodoser patienternas behov av vårdinsatser, t.ex. 
smärtlindrande läkemedel. Frustration kan visa sig genom ett tydligt avståndstagande från 
patienterna. Det synliggjordes även att patienterna delvis tenderar att projiciera sitt missbruk 
och beteende på sjuksköterskornas bemötande men även att sjuksköterskorna känner 
frustration över att mål och syfte med vården inte uppfylls. Denna frustration kan komma att 
påverka sjuksköterskornas bemötande av patienterna. Ansvaret för att bryta denna onda 
cirkel bör läggas på sjuksköterskorna genom att de försöker undvika det som kan 
skuldbelägga patienterna. Genom ökad kunskap och stöd kan förmågan till ett bra 
bemötande av patienterna utvecklas. För att underlätta denna utveckling skulle 
sjuksköterskorna kunna fokusera mer på hälsofaktorer, ta vara på de resurser patienterna 
har i dagligt liv, främja delaktighet och hälsa samt minska lidande. Ett salutogent 
förhållningssätt, med fokus på patienternas resurser, kan kanske vara att föredra för att 
främja hälsa. 

7.1 Förslag på vidare forskning 
I arbetet framkom motstridiga attityder hos sjuksköterskorna gentemot patienter med 
beroendeproblematik i vården. Längtan efter kunskap beskrevs som central hos 
sjuksköterskorna och de påtalade ett behov samt en önskan till utökad kunskap inom 
området. Detta väckte frågan hos författarna om grundutbildningen till sjuksköterska 
behöver ses över, för att tillgodose sjuksköterskornas efterfrågade behov samt förbättra 
möjligheten för patienterna att inte utsättas för de påvisade motstridiga attityderna.  

Författarna finner ett intresse i fördjupad forskning utifrån ett patientperspektiv vilket skulle 
kunna öka förståelsen och ge ytterligare insikt i området.  
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