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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Dagligen ger sjuksköterskor vård till patienter med ett beroende, en vård som 
idag har blivit allt vanligare. Tidigare forskning visar att patienter med ett beroende upplever 
en bristande kunskap och bemötande hos sjuksköterskor. Dessa patienter har en önskan till 
utökad utbildning och kunskap inom ämnet beroende för sjuksköterskor. Syfte: Att beskriva 
sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med ett beroende. Metod: Litteraturstudie 
med kvalitativ analysmetod enligt Evans med elva kvalitativa artiklar, där de sammanställdes 
för att hitta gemensamma nyckelfynd och fenomen. Resultat: Två teman framkom som 
visade sjuksköterskornas upplevelser om att vårda patienter med ett beroende. 
Begränsningar i vårdandet och en strävan efter ett vårdande förhållningssätt, där 
otryggheten, svårigheterna i att smärtlindra och den bristande kunskapen som var det 
utmanande i vårdandet. Samtidigt framkom vikten av att se hela patienten bakom beroendet 
och att ge av sig själv som sjuksköterskor för att uppnå en god vård. Slutsats: Den bristande 
kunskapen och bemötandet hos sjuksköterskor ansågs som de huvudsakliga problemen och 
en önskan att utvecklas. Genom en ökad kunskap och förståelse för patienter med ett 
beroende kan sjuksköterskor ge den vård som patienter har rätt till. 

Nyckelord: Alkohol, Erikssons caritativa omvårdnadsteori, narkotika, sjuksköterskor, 
upplevelser, vårdande. 



 

ABSTRACT 

Background: On daily basis, nurses provide care to patients with substance abuse, a care 
that has become increasingly common today. Previous research shows that patients with 
substance abuse experience a lack of knowledge and care in the nurses. These patients have a 
desire for increased education and knowledge in the subject of substance for nurses. Aims: 
To describe the nurse’s experience of caring for patients with substance abuse. Method: 
Literature study with qualitative method of analysis according to Evans with eleven 
qualitative articles, where they were compiled to find common key findings and phenomena. 
Findings: Two themes emerged that showed nurses’ experiences of caring for patients with 
substance abuse. Limitations in caring and the pursuit of a caring approach, where 
insecurity, difficulties in pain relief and lack of knowledge that were most challenging in 
caring. At the same time, the importance of seeing the whole patient behind the substance 
abuse emerged and giving of himself as a nurse to achieve successful care. Conclusions: 
The lack of knowledge and care of nurses were considered as the main problems and desire to 
develop. Through increased knowledge and understanding of patients with substance abuse, 
nurses can provide the care to which the patients are entitled. 

Keyword: Alcohol, caring, drugs, Eriksson’s caritative nursing theory, experiences, nurses 
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1 INLEDNING 

Utifrån tidigare erfarenheter av arbete inom vården och under den verksamhetsförlagda 
utbildningen i sjuksköterskeprogrammet har bemötandet till patienter med ett beroende 
upplevts bristfälligt. En osäkerhet hos Hälso- och sjukvårdpersonal har påvisats genom 
otillräcklig information och rutiner från ansvarig sjuksköterskor, vilket syns genom rädsla 
och ovilja i mötet av patienter som har ett beroende. Genom denna osäkerhet kan slutsatsen 
bli att de inte får samma omsorgsfulla vård, jämfört med patienter utan ett beroende. Under 
den verksamhetsförlagda utbildningen visade det sig skillnader i vårdandet mellan patienter 
med och utan ett beroende. Där samtal utfördes flertal gånger mer med patienter utan ett 
beroende än med patienter med ett beroende vilket skapade ett intresse inom området. 
Under grundutbildning till sjuksköterska erbjuds en för kort utbildning inom beroende och 
hur sjuksköterskor kan hantera mötet och vårdandet på bästa möjliga sätt. I arbetet kan 
sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med ett beroende, belysas och bringa en 
djupare förståelse till allmänsjuksköterskor. Ämnet har efterfrågats av Region Västmanland i 
samarbete med Mälardalens Högskola. 

2 BAKGRUND 

I detta avsnitt presenteras centrala definitioner för examensarbetet, sjuksköterskans 
ansvarsområden, styrdokument och lagar. Vidare kommer tidigare forskning ur ett 
patientperspektiv, följt av teoretiskt perspektiv där hälsa och lidande ligger som grund och 
avslutas med en problemformulering. I examensarbetet kommer begreppet missbruk 
undvikas och istället används begreppet beroende då missbruk är otydligt definierat och ofta 
förknippat med social stigmatisering. Ordet patient kommer vara samlingsnamn för patient, 
person, människa och individ för de som har ett beroende. Hälso- och sjukvårdpersonal 
kommer vara samlingsnamn för all övrig vårdpersonal, som arbetar inom Hälso- och 
sjukvården förutom sjuksköterskor som kommer vara det centrala och substans som är 
samlingsnamn för alkohol och narkotika. 

2.1 Definitioner 
I detta avsnitt kommer examensarbetets centrala begrepp att definieras. Begreppen beroende 
och stigmatisering. 
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2.1.1 Begreppet beroende 

Begreppet beroende har tidigare associerats enbart med beroende av substanser, ofta i 
sammanhang av droger, alkohol, nikotin, läkemedel och illegala droger. Under åren har 
beroende begreppet utökat och kan appliceras på vissa former av beteenden då detta ger en 
tvångsframkallande verkan på hjärnans belöningssystem. Exempel på olika beroenden utöver 
de tidigare nämnda kan vara spel-, shopping-, sex-, mat- och träningsberoende. Olika 
klassifikationssystem används idag, till exempel DSM (Diagnostic and statistical manual of 
mental disorders) som är ett användbart hjälpmedel för att diagnostisera om en person har 
ett beroende eller inte (Nationalencyklopedin, 2019c).  

Ett beroende påverkar hjärnans belöningssystem på ett tvångsframkallande och abnormt sätt 
när brukande av olika medel används ofta och i höga doser (Nationalencyklopedin, 2019c). 
Vid ett beroende uppstår även en toleransutveckling, det vill säga dosen av medel behöver 
ökas för att ge någon effekt. Samt att överdriven användning av dessa kan medföra 
omdömeslöst risktagande, sociala- och legala- problem och fortsatt användande av medlet 
personen är beroende av. För att tydliggöra kan en människa vara beroende av något som 
inte påverkar personens sociala liv, till exempel nikotin eller kaffe (Nationalencyklopedin, 
2019a). Cirka 780 000 patienter över 18 år i Sverige har ett missbruk eller beroende 
(Socialstyrelsen, 2019). Ytterligare förtydligande är att begreppet beroende behöver det inte 
associeras med begreppet missbruk (Nationalencyklopedin, 2019c). 

2.1.2 Begreppet stigmatisering 

Stigmatisering är en benämning inom samhällsvetenskap för social stämpling 
(Nationalencyklopedin, 2020). Stigmatisering uttrycker sig genom att vissa patienter tillhör 
en grupp som avviker från sociala normer. Stigmatisering är när en eller flera patienter får en 
märkning från samhället. De blir kategoriserade utifrån egenskaper som de har, i detta fall 
missbrukare, vilket leder till särskiljande - vi och de. Stigmatisering riktar sig mot just en 
patient men kan även vara samhällelig (Wiklund Gustin, 2015). 

2.2 Sjuksköterskans ansvar  
I detta avsnitt förklaras sjuksköterskans ICN:s etiska koder (International Council of 
Nursing), lagar och styrdokument som används i examensarbetet, Hälso- och sjukvårdslag, 
Lag om vård av missbrukare i vissa fall, Patientlag, Patiensäkerhetslag samt 
kompetensbeskrivning för sjuksköterskor. 

De etiska koderna är enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017a) sjuksköterskan och 
allmänheten, sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen och 
sjuksköterskan och medarbetaren. Dessa står för att visa ett grundläggande yrkesansvar mot 
de personer som behöver vård och bidra till en omgivning där värderingar, trosuppfattningar 
och sedvänjor och mänskliga rättigheter ska respekteras. Information ska ges på ett anpassat 
sätt för alla kulturer och personlig information ska hanteras på ett konfidentiellt sätt. 
Lyhördhet, respektfullhet, integritet, trovärdighet och en medkänsla ska framtona i 
vårdandet samt ansvar att uppdatera sin yrkeskompetens. Likaså uppträda på sådant sätt att 
allmänheten känner ett förtroende, även viktigt att vårda den egna hälsan så patienters hälsa 
inte riskeras att äventyras. Att tillämpa och arbete fram godkända riktlinjer för ledning, 
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omvårdnad, utbildning, forskning och upprätthålla och utveckla värdegrunden för 
omvårdnad. Miljöns påverkan på hälsa ska även beaktas och arbeta fram för hållbar miljö 
samt att vara delaktig i att organisationskulturen är etisk och säger emot oetiska förhållanden 
och metoder. Respektera och ett bra samarbete med medarbetare och kollegor ska 
upprätthållas. Vid risk för opassande handlande av medarbetare ska sjuksköterskor agera 
och förhindra risk för patienters hälsa. Medarbetare ska ges vägvisning för att stärka sin 
etiska medvetenhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a).  

Sjuksköterskor ska använda sig av evidensbaserad vetenskap och beprövade erfarenheter 
utefter patienters behov av vård, genom aktivt och självständigt uppdatera aktuell vetenskap 
och eventuella bristande kunskaper (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Detta 
överensstämmer med Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) där patienter som söker vård 
ska få omsorgsfull och sakkunnigt omhändertagande av sjuksköterskor, som motsvarar 
beprövad och vetenskaplig kunskap. Genom en kontrollerad, planerad och ledande 
verksamhet framkommer en god vård som förebygger ett onödigt lidande för patienter (SFS 
2010:659). Sjuksköterskor har även en skyldighet att möjliggöra övrig Hälso- och 
sjukvårdspersonals kunskapsutveckling, därutav bedriva en god och säker vård. Värdighet 
och integritet ska bevaras och ges av sjuksköterskor genom en vård som resulterar i att se den 
unika patienten och dess individuella behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Hälso- 
och sjukvårdslagens mål är en vård som ges på ett jämlikt och värdigt sätt till varje individ, 
på lika villkor och med respekt samt att lagen arbetar förebyggande mot ohälsa (SFS 
2017:30). I enighet med Svensk Lag ska självbestämmande och integritet respekteras för 
varje patient. Vården och behandlingsåtgärder ska utgå ifrån patienters önskemål och 
individuella förutsättningar och ska utföras i samtycke med patienter och därefter utformas 
(SFS 2014:821). Lag om vård av missbrukare i vissa fall ska så långt som möjligt ge vård med 
respekt och bibehålla patienters självbestämmanderätt och integritet (SFS 1988:870). 

2.3 Tidigare forskning 
Nedan kommer tidigare forskning presenteras om patienter som lever med ett beroende och 
hur patienter med ett beroende upplever vården.  

2.3.1 Patienter som lever med ett beroende 

Ett beroende utvecklas inte bara över en natt eller att patienter helt plötsligt är ”fast”, det är 
som en kärlekshistoria mellan två patienter. En hat – kärleks relation uppstår mellan 
patienter och substansen vilket leder till att patienter tappar kontrollen och substansen styr 
till slut patienters liv. Första gången patienter använder en substans uppstår ett 
oemotståndligt och starkt behov till substansen och patienter kan inte leva utan den. Ett 
beroende är från start en experimentell konsumtionsprocess som med tiden leder till ett 
beroende (Hsieh, Tsai, Tsai, Hsu & Hsu, 2015). (Wiklund (2008a) berättar att när patienter 
med ett beroende börjar använda substanser upplever de ett bekräftande och ett 
accepterande från omgivningen, detta utan att omgivningen vet om att de använder 
substanser. Patienter blir mer glada, framåt och utåtriktade, men när omgivningen får 
vetskap om substansanvändningen ändras åsikterna och patienter får inte längre denna 
bekräftelse. Efter denna tid är det nu svårt att sluta använda substanserna, då de har tagit 
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över och styr patienters liv. Vilket vidare kan förklaras genom perspektivet andlighet då 
patienter med ett beroende saknar den inre bilden av sig själv. Upplevelsen som värdelös 
avspeglar sig och i den bemärkelsen och saknar mening med livet. Ensamhetskänslor 
framkommer för patienter när omgivningen tagit avstånd på grund av patienters användande 
av substanser. Dessa ensamhetskänslor upplevs när patienter inte längre har den gemenskap 
eller acceptans av omgivningen som de vill ha. Därför brukar de olika substanser för att vara 
en del av samhället och andra människor och upplever då att substanser kan vara en hjälp till 
att uppnå detta (Wiklund, 2008a).  

Patienter som lever med ett beroende kämpar med olika typer av utmaningar i livet och 
utformar sig i existentiella tankar. Beroendet behöver inte vara endast en sjukdom eller 
beteende som orsakar kroppsskada, den kan även upplevas som en andlig oro. En annan 
förklaring kan vara hur patienter skapar och upplever sin värld vilket kan leda till en viss 
riktning som patienter lever i (Wiklund, 2008a). I patienters liv där substanser har tagit ett 
stort tag om den, skriver Hsieh m.fl. (2015) att patienter kämpar för att finna kraften till att 
sluta. Begäret för substansen är kraftfullt och patienter har svårt att låta bli den. Även om 
patienter har viljan att sluta, kan det vara svårt då begäret är större än viljan (Hsieh m.fl., 
2015). En känsla av mindre betydande och värde kan leda till en rädsla att framstå som 
sårbar. Detta är en källa till varför patienter börjar använda olika substanser. De fysiska 
funktionerna hos patienter behöver inte alltid vara en källa, i många fall är det för att 
tillfredsställa de psykiska smärtor som patienter kan uppleva genom trauman av olika slag 
(Wiklund, 2008a; Hsieh m.fl., 2015).  

Forskning visar även att ett beroende kan uppstå på grund av ärftliga gener men även utifrån 
traumatiska händelser från barndomen. Händelser som sexuella-, fysiska- och känslomässiga 
övergrepp eller brist av kärlek under uppväxten, kan vara traumatiska händelser. Patienter 
som haft en kärleksfull uppväxt kan få beroende- eller beteendeproblematik, det handlar då 
om för stora krav på sig själv eller från omgivningen, då blir substansen en hjälp till 
avslappning. Forskning visar att patienter med ett beroende upplever stor ångest och 
ensamhet (Punzi, 2014). 

2.3.2 Hur patienter med ett beroende upplever vården 

Överlag upplever patienter en bristande kunskap hos sjuksköterskor när de uppsöker vården 
(Hsieh m.fl., 2015; Press, Zornberg, Geller, Carrese & Fingerhood, 2016; Velez, Nicolaidis, 
Korthuis & Englander, 2016). De har märkt en skillnad i vårdandet på grund av denna 
kunskapsbrist inom ämnet vilket leder till att patienter väljer att inte uppsöka vården och 
istället självmedicinera (St Marie, 2014). Därför upplever patienter med ett beroende att 
sjuksköterskor behöver mer kunskap för ämnet beroende inom vården. Patienter känner då 
en frustration som gör att de lämnar Hälso- och sjukvården tidigare, utan hjälp eller blivit 
undersökta. Patienter saknar en Hälso- och sjukvård som tar emot dem när de söker vård för 
sitt beroende, med specialiserad personal inom beroende som ser patienter bakom beroendet 
(McNeil, Kerr, Pauly, Wood & Small, 2015). Det framkommer att patienter upplever vården 
bristfällig då bemötandet upplevs avvisande genom att kommunikationen mellan de och 
sjuksköterskor uppfattas otillräcklig, vilket kan leda till försämrad vård (Hsieh m.fl., 2015). 
Det framkommer även att patienter med ett beroende upplever att flertalet sjuksköterskor 
saknar en förståelse inom ämnet beroende (Velez m.fl., 2016). När patienter med ett 
beroende söker vård för smärta eller har blivit opererade upplever patienter även då att 
bemötandet inom Hälso- och sjukvården bristfälligt (St Marie, 2014). 
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Patienter med ett beroende och har smärta upplever att sjuksköterskor har svårigheter i 
medicinering av smärtlindrande läkemedel, då de behöver större doser än vid behandling av 
patienter som inte lider av ett beroende. Vilket kan leda till att patienter inte får den 
smärtlindring som de behöver för att lindra smärtan. Genom detta kan patienter med ett 
beroende och har smärta hemlighålla nödvändig information om sitt substansanvändande, 
då patienter upplever stigmatisering och inte blir av med smärtan eller inte får utskrivna 
läkemedel mot den. Andra hemlighållande för beroendet kan vara att patienter hävdar att de 
är allergiska mot lindriga smärtlindrande läkemedel, receptet har blivit stulet eller att de 
skadar sig själva för att få starkare läkemedel i stället. Patienter med ett beroende och smärta 
erfar blandade känslor för Hälso- och sjukvården, då de upplever att de blir misstrodda när 
de söker vård på grund av sitt beroende. Att de kan bli hemskickade utan adekvat vård och 
lindring av deras upplevda smärta. Detta kan medföra att andra sjukdomar inte upptäcks av 
Hälso- och sjukvården och leder till förvärrade hälsotillstånd hos patienter. Samtidigt vill 
patienter betona att deras smärta inte behöver bero på deras beroende. Patienter upplever 
vården god när de får förståelse och ett förtroende av Hälso- och sjukvårdpersonal för sin 
smärta utöver beroendet. De anser att sjuksköterskor behöver ytterligare utbildning, då den 
är otillräcklig i vårdandet av patienter med smärta i samband med ett beroende (St Marie, 
2014).  

Patienter anser att en stödjande relation mellan sjuksköterskor och dem själva är viktig 
(Field, Klimas, Barry, Bury, Keenan, Smyth & Cullen, 2013; McCallum, Mikocka – Walus, 
Gaughwin, Andrews & Turnbull, 2015; Wiklund, 2008a). De som blir vårdade för ett 
beroende vill att deras sjuksköterskor ska förstå deras upplevelse av vårdandet. Patienter vill 
att sjuksköterskor ska informeras om rehabiliteringsprogram, resurser för återhämtning, 
medicinska behandlingar och att om patienter får återfall, att det är en del av 
återhämtningen. De vill att sjuksköterskor ska vara självsäkra och bekväma i att vårda dem 
när de samtidigt har smärta. Patienter är oroliga att uppleva ett onödigt lidande, för att 
sjuksköterskor inte är bekväma eller kan vårda dem (Press m.fl., 2016). När patienter 
upplever att relationen är tillmötesgående och bekräftande, kan de öppna upp för 
sjuksköterskor och känna sig lyckosamma i vårdandet (Field m.fl., 2013). När detta band 
knutits kan de utforska sig själv och sina känslor och vartefter erkänna sitt lidande och hitta 
en ny mening och sig själv (Wiklund, 2008b). 

För tillfrisknande hos patienter med ett beroende har betydelsen att sjuksköterskor besitter 
ett omtänksamt bemötande och kan se patienters behov (Sleeper & Bochain, 2013; Wiklund, 
2008b). Detta är viktigt för att hjälpa dem att återta värdighet och samhörighet med sitt liv. 
Genom detta växer en ömsesidig relation som är omtänksam och bekräftande mellan 
patienter och sjuksköterskor (Wiklund, 2008b). Patienter upplever sig då omhändertagna 
och lyssnad, på ett respektfullt sätt. Det räcker med små gester och visat intresse för 
patienten bakom beroendet (Sleeper & Bochain, 2013). En koppling av patienters upplevelser 
av stigmatisering och kvaliteten av relationer som bildas vid behandling påvisas tydligt. 
Genom en upplevelse av nedlåtande syn från Hälso- och sjukvårdpersonal, vilket kan leda till 
att de inte söker vidare vård. Patienter känner att de inte får det känslomässiga bemötande i 
vården som de upplever att de behöver från sjuksköterskor. De vill känna sig delaktig i 
behandlingsbeslut, ha en stödjande relation, en vårdmiljö utan dömande, holistiska och 
effektivt specialiserade tillvägagångssätt från vården. För en modern ideologi inom vård är 
relationen mellan sjuksköterskor och patienter mycket central. Patienter berättar att en 
tydlig belåtenhet upplevs då sjuksköterskor ser till orsaken bakom beroendet (McCallum 
m.fl., 2015). Sleeper & Bochain (2013) berättar att patienter med ett beroende upplever 
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blandade känslor när de söker vård, att den är stigmatiserad och samtidigt omhändertagande 
utav sjuksköterskor. Där upplevelser att sjuksköterskor är välkända för omtänksamma 
bemötande och yrkeskunskaper, men som ibland påverkas av samhällets normer och kan 
utsätta patienter för brister i vårdandet (Sleeper & Bochain, 2013). 

2.4 Teoretiskt perspektiv 
Eriksson (2014; 2015) beskriver att vårdrelationen bygger på ömsesidighet och att 
människan får lära sig att ta och ge kärlek, där inte något av det får tas för givet och att ge av 
sig själv är en del av mottagandet. Givande och tagande av kärlek ger människan styrkan och 
utrymme till att växa och utvecklas. Genom vårdrelationen mellan sjuksköterskor och patient 
kan lidandet lindras och leda till hälsa (Eriksson, 2014; Eriksson, 2015). Hälsa och lidande 
kan med hjälp av vårdrelationen sättas i ett sammanhang för patienter med ett beroende. 
Detta kan bidra med stöttning till en ökad förståelse och att patienter kan få den 
individanpassade vård de behöver, där inte bara problemet ses, utan också orsaken bakom 
beroendet. Det vårdteoretiska perspektivet i detta examensarbete utgår därför från Erikssons 
caritativa vårdteori där vårdrelationen är kärnan i vårdprocessen, det vill säga relationen 
mellan sjuksköterskor och patienter med begreppen hälsa och lidande. Nedan beskrivs 
begreppen hälsan och lidandets betydelse för vårdrelationen, för att ge en djupare förståelse 
för examensarbetets teoretiska perspektiv. 

2.4.1 Hälsa 

Ett av Erikssons (2014; 2015) kärnbegrepp är vårdande och människan är kropp, själ och 
ande som påverkas av kulturella, samhälleliga och miljömässiga faktorer, påverkningarna 
behöver inte vara dessa då människans hälsa kan vara utifrån sociala synvinklar. Kroppen 
står för det biologiska, själen för det psykologisk och anden för andlighet. En generell 
förutsättning att uppnå hälsa omfattar tre perspektiv, helhet, relativ och individuell för varje 
människa. Helheten är en rörelse, relativ menas att hälsa inte är densamma för varje 
människa och individuell står för att hälsan är personlig. Då Eriksson anser att hälsa inte är 
något som kan ges till någon annan, utan det är något människan är och sjuksköterskor kan 
hjälpa människan till att vara hälsa. Då olika nivåer av hälsa upplevs beskriver Eriksson 
hälsoprocesser som är mer lämpade då hälsa är en helhet och det är den upplevelsen som 
avgör människan i hälsan. Det är av vikt då hälsa och ohälsa upplevs olika från människa till 
människa. De handlingar och aktiviteter som sker i en vårdprocess vars syfte är hälsa 
kommer att stödja hälsoprocesserna (Eriksson, 2014; Eriksson, 2015). Grunden för 
vårdandet är den ömsesidiga vårdrelationen mellan sjuksköterskor och människa och kärlek 
kan på ett äkta sätt förmedlas (Eriksson, 2014). Eriksson (2015) förklarar att genom 
vårdrelationen kan ansa, leka och lära skapa en tillit, tillfredsställelse, kroppslig och andligt 
välbefinnande hos människan och en möjlig utveckling kan ske, samt lindra människans 
lidande. Genom ansningen sörjer människan en annans välbefinnande i en reningsprocedur, 
leken visar vägen till hälsa och människan har en inre kraft till att skapa. Lärandet sker inom 
människan då de interagerar de olika elementen från den yttre världen samtidigt som ett 
lärande sker mellan sjuksköterskor och människa. För att tydliggöra ansning, leken och 
lärandet skapar detta ett vårdande. Värdigheten hos människan ska värnas, genom att ge god 
vård och inte fördöma eller kränka människan i vårdandet, utan att lindra lidandet som en 
hälsofrämjande arbete (Eriksson, 2015). 
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2.4.2 Lidande 

Lidandet kan utspela sig via kroppen, själsliga, andliga dimensioner och livet självt. Det är 
unika tillstånd och formas av människan själv och dennes omgivning. Ett lidande kan även 
uppstå som ett vårdlidande, då sjuksköterskor inte ser den unika människan i sitt 
sammanhang, bara som en sjukdom. Detta kan bero på bristande kunskap hos 
sjuksköterskor om mänskligt lidande (Eriksson, 2015). För att motverka vårdlidande behövs 
en vårdrelation, det som bildar vårdprocessen av vårdandet. När tillväxt ges mellan 
sjuksköterskor och människa, finns plats att beskriva aktuella problem, behov och begär. 
Problemet utgör att människan inte kan övervinna hälsa i det aktuella tillståndet och varje 
problem är något som ska tas på allvar och människan ska få hjälp till en lösning. Kvarstår 
problemet bildar detta ett hinder för människan att utvecklas och leva som en hel människa. 
Behov utgör människans objektiva sida för begären, vilket kan vara behov av näring, undvika 
smärta, emotionella behov, kulturella- och sociala behov, utvecklingsbehov och andliga 
behov. Begär står för människans innersta önskning och längtan, vilket kan vara människans 
acceptans och bekräftande. Med denna relation kan människan förmedla kärlek på ett äkta 
sätt. Vårdrelationen grundar sig i ömsesidighet utan att sjuksköterskor “går på” för fort 
framåt. En växande relation som bygger på kontinuiteten för att stärka vårdrelationen 
(Eriksson, 2014).  

2.5 Problemformulering 
Tidigare forskning visar att ensamhet och ångest förekommer i flera fall hos patienter med 
ett beroende och kan grunda sig i patienters uppväxt eller trauman. Forskningen visar också 
att de med ett beroende känner sig missförstådda och upplever en bristande vård. Detta 
tillsammans med en stigmatisering som får patienter att dölja sitt beroende i flertalet fall och 
söker därför inte vård. Patienter ska av sjuksköterskor få ett omsorgsfullt och sakkunnigt 
omhändertagande, som motsvarar beprövad och vetenskaplig kunskap. Vårdrelationen är 
centralt i sjuksköterskors vårdarbete där hela patienten bakom beroendet ska ses. Genom de 
handlingar och aktiviteter som sker i vårdprocessen kan hälsa främjas och hälsoprocesser 
stödjas. Då beroende blir allt vanligare kommer sjuksköterskor att komma i kontakt med 
dessa patienter i vårdarbetet. Genom att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda 
patienter med ett beroende kan det här förhoppningsvis bidra till kunskap och stöd i 
framtida omvårdnadsarbete.  

3 SYFTE 

Att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med ett beroende. 
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4 METOD 

I examensarbetet valdes en litteraturstudie med kvalitativ analysmetod. Enligt Evans (2002) 
är en kvalitativ ansats relevant när upplevelser eller erfarenheter ska undersökas och skapa 
en förståelse över patienters livssituation. Vilket är av betydelse utifrån examensarbetets 
syfte, att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med ett beroende.  

I metodavsnittet kommer urval och datainsamling, kvalitetsgranskning av artiklar, 
genomförande analys och etiskt övervägande att presenteras. 

4.1 Urval och datainsamling 
Beskrivande syntes genomfördes enligt Evans (2002) med kvalitativa vetenskapliga artiklar. 
Syftet med Evans beskrivande syntes var att jämföra tidigare forskningsresultat från 
vetenskapliga artiklar, sammanställa och skapa ny kunskap relaterat till fenomenet, utan att 
genomföra egna tolkningar. Den beskrivande syntesen valdes, då Evans (2002) andra 
alternativ, tolkande syntes inte var lämplig för examensarbetets syfte. Analysmetoden består 
av fyra olika steg, där första steget var att identifiera och analysera artiklar (Evans, 2002). 
Artiklar som användes till examensarbetet behövde uppnå flertalet kriterier och därför 
utformades urvals-, inklusions- och exklusionskriterier vilket användes i sökningarna efter 
artiklarna. Datainsamlingen genomfördes via olika databaser med utgångspunkt från 
Mälardalens Högskolebibliotek. Databaser som användes var PubMed och Cinahl Plus. Valda 
inklusionskriterier var, att artikeln skulle vara vårdvetenskaplig och innehålla tydlighet i 
inledning, metod, resultat och diskussion, en så kallad IMRAD-struktur. Ytterligare kriterier 
för artiklarna var Peer Reviewed, skriven på engelska och ett max tidsspann mellan 2010 – 
2019. Enligt Östlundh (2017) är Peer Reviewed en avgränsning som visar om artikeln är 
publicerad i en vetenskapligtidsskrift. Kriterierna valdes med anledning för säkerställandet 
av artiklarnas kvalitet och minskningen av antalet sökträffar. Databasen PubMed saknade 
urvalet Peer Reviewed, därför utfördes en extra sökning av artiklarna från PubMed på Cinahl 
Plus för att säkerställa kvaliteten.  

Svensk MeSH- och Cinahl headings - termer användes för att hitta väsentliga sökord, 
“Care”,” Nursing”, “Substance abuse”. Ytterligare sökord i kombinationer utfördes 
med “Nursing”, “Caring”, “Nurse”, “Experience”, “Attitudes”, “Feelings”, “Emotions”, 
“Stigma”, “Patient”, “Toward”, “Nursing care”, “Substance- related disorders”,  “Substance 
use disorder”, “Substance disorders”, “Dependence”, “Nurse patient relationship”. Sökordet 
stigma ansågs relevant då det framkom i flertalet artiklar i början av datainsamlingen och 
fortsatte att användas, vilket uppfattades vara vanligt förekommande inom vården. 
Inklusionskriterier i PubMed var ‘10 years’ och ‘English’. I Cinahl Plus användes ‘English’, 
‘Peer Reviewed’ och tidsavgränsningen 2010 – 2019. I en sökning valdes avgränsningen 2018 
– 2019 av anledning till färre sökresultat och aktuella artiklar. Ytterligare begränsningar som 
användes var “word in subject heading” samt kombinationer av de booleska operatorer AND 
och OR (Bilaga A).  

När en sökning utfördes och irrelevanta artiklar kom upp, togs exklusionskriterier vid och 
dessa artiklar valdes direkt bort. Exklusionskriterierna var artiklar skrivna om patienter 
under 18 år, patient-, närstående- och specialistsjuksköterskors upplevelser, kvantitativa 
artiklar och artiklar med medicinskt innehåll. Vid sökningarna av vårdvetenskapliga artiklar 
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blev sökträffen vid vissa tillfällen för bred och ytterligare avgränsningar användes, som flera 
ord, andra kombinationer av ord eller kortare tidsspann. Därefter smalnade sökningen av 
och en första granskning av artiklarna som framkom utfördes. Först en titelöverssikt för att 
sedan övergå till att läsa abstract om titeln hade en möjlighet att svara an på syftet och 
metoden för att veta om artikeln var kvalitativ. Utefter resultatet av de lästa abstracten och 
metoderna valdes relevanta artiklar ut och granskades ytterligare. Sökningarna i databaserna 
resulterade i 16 artiklar, där 5 utav artiklar som svarade an på syftet innehöll andra eller fler 
professioner än vad som söktes. Därför valdes dessa fem artiklar bort, då de innehöll andra 
professioner än sjuksköterskor, så som specialiserade sjuksköterskors upplevelser och hade 
även en blandad analysmetod av kvantitativt och kvalitativt. De 11 relevanta och valda 
artiklarna genomgick en kvalitetsgranskning av 10 frågor med inspiration av Friberg (2017a) 
(Bilaga B) och sammanställdes sedan i en artikelmatris (Bilaga C). 

4.1.1 Kvalitetsgranskning av artiklar 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna i artikelmatrisen granskades med inspiration av Fribergs 
(2017a) granskningsfrågor, som omformulerades för att kunna besvaras med ja eller nej, då 
poängsättningen lättare kunde utföras. Kvalitetsgranskningen utgick ifrån 13 frågor, en av 
Fribergs (2017a) frågor valdes bort, då den ansågs besvaras genom de andra frågorna. 
Kvalitetsgranskningen implementeras för att se kvaliteten på artiklarna och hur trovärdiga 
artiklarna är och om de svarar på syftet (Friberg, 2017b). Kvalitetsgranskningen innehöll 13 
frågor, där ja gav 1 poäng och nej gav 0 poäng. Utifrån poängskalan gav 0–5 poäng låg 
kvalitet, 6–9 poäng medel kvalitet och 10–13 poäng hög kvalitet (Bilaga B). Majoriteten av 
artiklarna hade hög kvalitet, men två av de elva valda artiklarna hade medel kvalitet och 
saknade en poäng för hög kvalitet. De två artiklarna med medel kvalitet hade relevanta 
resultat och valdes därför med i examensarbetet. 

4.2 Genomförande och analys 
I det andra steget i den beskrivande syntesen av Evans (2002) lästes de utvalda artiklarna 
igenom tills en helhetsbild av dem skapades och utifrån helhetsbilden identifierades 174 
nyckelfynd som sammanställdes i ett word-dokument. Nyckelfynden svarade an på 
examensarbetes syfte; att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med 
ett beroende som bestod av meningar. För att göra processen tydligare skrevs nyckelfynden 
ut, lästes ytterligare och delades in i gemensamma kategorier. I det tredje steget var det 
nyckelfyndens likheter och olikheter som identifierades och sammanställdes till teman vilket 
ledde till ökad förståelse av fenomenet enligt Evans (2002). De två teman som framkom var, 
strävan efter ett vårdande förhållningssätt och begränsningar i vårdandet. Utifrån varje tema 
framkom subteman, se Tabell 2. I det fjärde och sista steget enligt Evans (2002) skapades en 
beskrivning av fenomenet vilket sedan utgör resultatet. Varje tema skrivs och hänvisas till 
originaltexten i forskningen och stärks med citat för att bevisa trovärdighet av forskningen 
som tidigare utförts. Vilket i sin tur leder till en ökad förståelse av fenomenet (Evans, 2002). 
Utifrån de två teman och fem subteman som sammanställts har ett resultat framkommit. 
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Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, subtema och tema. 

Nyckelfynd Subtema Tema 

The inner driving force of love can be 
interpreted as strength and an urge to 
search for the human being behind the 
addiction. The practical caring acts 
that the patient’s condition demand 
gives the nurses an opportunity to get 
closer and provide care in a motherly 
way. By adjusting to the patient’s 
wishes and needs as far as possible, the 
nurses try to communicate that he/ she 
is now in safe hands and will receive 
help (Thorkildsen, Eriksson & Råholm, 
2015, s.355 - 356). 

 

 

 

 

 

Se hela patienten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strävan efter ett 
vårdande 
förhållningssätt 

When a nurse appeared to show an 
interest in their problem, listen, and 
treat the patient as a ‘person’ not 
‘problem drug user’, interactions with 
members of the healthcare team were 
less charged (Monks, Topping & 
Newell, 2013, s.943). 
when the patients relapsed, they 
reported feeling “disappointed” or 
“frustrated” and had to remind 
themselves that they could not “fix” the 
patient and that it was the patient’s 
recovery process (Abram, 2018, s. 
494). 

 

 

 

 

Känslan av givandet 
The nurses feel dedicated to patients, 
and this can be understood as giving of 
them- selves to another human being. 
They believe this unconditional 
dedication is essential for getting 
patients to open up and accept help, 
because many of them are not used to 
receiving love and care (Thorkildsen 
m.fl., 2015, s.356). 
 

4.3 Etiska överväganden 
Ordet beroende valdes för att neutralisera värdet på liknande ord, till exempel missbruk, för 
hänsyn till läsare av examensarbetet. Forskningsetikens kärna är att skydda 
självbestämmande, människors lika värde och integritet hos alla parter, Kjellström (2017). 
Utvalda artiklar till examensarbete har genomgått kritiska granskningar för att uppfylla de 
krav som behövdes för att bli accepterade och bli “peer reviewed”. De granskades utifrån 
källkritiska och metodologiska aspekter och visade efter detta om kraven uppfyllts (CODEX, 
2019b). Personliga åsikter, värderingar och förförståelser användes inte i detta 
examensarbete, genom att exkludera egna tolkningar kan misstolkningar av resultat 
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minimeras (Polit & Beck, 2017), därför har personliga åsikter, värdering och förförståelser 
inte används i detta examensarbete. Formuleringar skrevs om för att undvika plagiat men 
minimala sådana för att inte examensarbetet skulle blivit förvrängt och få ett textnära 
resultat. De vetenskapliga artiklarna i examensarbetet följde etiska riktlinjer, lagar och är 
viktig att inte förfalska, fabricera, stjäla vetenskapliga resultat och data eller plagiera 
(CODEX, 2019a; Kjellström, 2017). Referenserna skrevs på ett korrekt sätt för att undvika 
plagiat (APA, 2019). Det ska tydligt framgå vad som är egna tankar och slutsatser och vad 
som används i arbetet och är hämtat från tidigare forskning, hemsidor och böcker 
(Vetenskapsrådet, 2017). 

5 RESULTAT 

I detta avsnitt kommer examensarbetets resultat att presenteras genom två teman som har 
identifierats, strävan efter ett vårdande förhållningssätt och begränsningar i vårdandet. De 
två teman mynnar vidare ut i fem subteman, se hela patienten, känslan av givandet, 
otrygghet i vårdandet, upplevelse av utmaning och bristande kunskaper. 

Tabell 2. Tema och subtema. 

Tema Subtema 

 

Strävan efter ett vårdande förhållningssätt 

Se hela patienten 

Känslan av givandet 

 

Begränsningar i vårdandet 

Otrygghet i vårdandet 

Upplevelse av utmaning 

Bristande kunskaper 

5.1 Strävan efter ett vårdande förhållningssätt 
Sjuksköterskorna beskrev att de upplevde en strävan efter ett vårdande förhållningssätt. Att 
via kärlek kunde de ge av sig själva, se hela patienten samt bibehålla motivationen och 
engagemanget de hade. Temats två subteman är; se hela patienten och känslan av givandet. 

5.1.1 Se hela patienten 

Sjuksköterskorna upplevde att vårdandet blev givande när de såg hela patienten bakom 
beroendet (Johansson & Wiklund – Gustin, 2016; Monks m.fl., 2013; Thorkildsen m.fl., 
2015). Kärlek var en annan inre kraft som behövde finnas i vårdandet av patienter med ett 
beroende för att kunna se hela patienten bakom beroendet. Sjuksköterskorna försökte förstå 
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patienters lidande för att kunna se hela patienten bakom beroendet. De berättade att 
patienter kunde i början vara oemottagliga till vårdandet och avfärdade sjuksköterskornas 
försök att komma nära (Thorkildsen m.fl., 2015). Sjuksköterskorna erfor att patienter med 
ett beroende byggde upp en skyddande fasad för att inte visa sig sårbara. Denna sårbarhet 
förstods kunna leda till ett lidande med känslor av skuld och skam (Johansson & Wiklund – 
Gustin, 2016). Vilket mynnade ut i att patienter levde här och nu, utan något bekymmer eller 
konsekvenstänk (Ortega & Ventura, 2013). 

. . .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 m.fl., 2015, s.356) 

Sjuksköterskorna menade att beroendet var något som kunde ta över patienters liv och att 
patienter då kunde känna ett misslyckande. Sjuksköterskorna belyste därför vikten av en 
förståelse för någons liv som en konsekvens till deras beroende. Det vill säga att beroendet 
sågs som en sjukdom som tog över patienters liv och kunde medföra till okontrollerade 
handlingar och beteenden. Därav vikten att inte skuldbelägga patienter med ett beroende, 
precis som sjuksköterskorna inte skuldbelade patienter med somatiska sjukdomar (Pauly & 
Browne, 2015).  

Om sjuksköterskorna visade ett intresse för patienters problem, verkligen lyssnade och 
behandlade patienter som en individ och inte bara patienter med ett beroende, blev mötet 
och vårdandet inte lika återhållsamt, patienter vågade då dela med sig (Monks m.fl., 2013). 
Ett annat hinder till att inte kunna se hela patienten bakom beroendet var när det uppstod 
personalbrist och ont om vårdplatser i verksamheter. Situationerna utgjorde då en extern 
press till att kunna ge en holistisk vård, oberoende av resurser och arbetskraft (Morley, 
Briggs & Chumbley, 2015). Sjuksköterskorna ansåg att de hamnade i en utmaning med 
värdegrunden av att se hela patienten, ge individuellt anpassad vård och respektera 
patienters värdighet. Detta beteende från patienter med ett beroende utlöste 
sjuksköterskornas etiska medvetenhet och bidrog till en vilja att förbättra bemötandet för att 
se hela patienten (Monks m.fl., 2013; Morgan, 2012; Ortega & Ventura, 2013; Thorkildsen 
m.fl., 2015). 

5.1.2 Känslan av givandet 

Sjuksköterskorna ansåg att vårdandet av patienter med ett beroende tog på krafterna och var 
ett känslomässigt arbete (Abram, 2018; Monks m.fl., 2013; Thorkildsen m.fl., 2015), 
samtidigt ville de vara närvarande för patienter och ge de en effektiv vård (Monks m.fl., 
2013). Sjuksköterskorna uttryckte att patienter med ett beroende behövde mer 
uppmärksamhet och vård, vilket resulterade i att de fick ge mer av sin tid och dem själva för 
att vårda patienter (Morley m.fl., 2015). Genom närvaro från sjuksköterskorna gav det en 
motivation, ett engagemang och ett genuint intresse att vårda patienter med ett beroende och 
detta kom från en inre drivkraft. Samtidigt erfor de att patienter omfamnade deras välvilja 
(Thorkildsen m.fl., 2015) och såg patienters mottaglighet till ett framtida liv utan ett 
beroende (Neville & Roan, 2014; Thorkildsen m.fl., 2015). Samtidigt var sjuksköterskorna 
tvungna att påminna sig själva om att bibehålla denna motivation för att uppnå denna goda 
vård (Lundahl, Olovsson, Rönngren & Norbergh, 2014). Enligt Johansson och Wiklund - 
Gustin (2016) ansåg sjuksköterskorna att de behövde få stöttning och reflektion med 
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kollegor, eftersom de kunde känna en frustration till patienter med ett beroende (Johansson 
& Wiklund - Gustin, 2016). Denna frustration kunde utspelas då patienter med ett beroende 
flertalet gånger föll tillbaka till beroendet och återkom till vården efter den blivit avslutad 
(Neville & Roan, 2014). Sjuksköterskorna ansåg det vara svårt att släppa taget om patienter 
efter utskrivning, då en relation under vårdtiden skapats för att ge patienter ett fördelaktigt 
liv på utsidan efter vården (Bové, Lisby & Norlyk, 2019). De upplevde att patienter fick 
flertalet möjligheter till ett beroendefritt liv, men att de inte var mottagliga för vården och 
kunde då inte ta emot hjälp och bli friska från beroendet (Abram, 2018; Neville & Roan, 
2014). Enligt Thorkildsen m.fl. (2015) menade sjuksköterskorna att kärlek skulle kunna ges i 
vårdandet, utan att behöva få något tillbaka och samtidigt kunna se till patienters behov och 
önskemål så långt som möjligt. När mer uppoffring utfördes och kärlek gavs, kände 
sjuksköterskorna att patienter vågade öppna upp sig och blev mer mottagliga för att ta emot 
vården. När detta skedde fick sjuksköterskorna en glädje och tacksamhet gentemot patienter. 
Vilket var en anknytning till den unika patienten, som visades genom ödmjukhet, respekt och 
att sjuksköterskorna ville ta del av patienters lidande (Thorkildsen m.fl., 2015). 

So you have to give of yourself in order to achieve something, but then you get something in return... a 
kind of interaction. . . ... a gift to see human beings as they really are... they expose themselves very 
much... the response you get when they feel they are seen, . . . it’s absolutely wonderful; why this is such a 
good feeling is hard to say... the fact that you make a difference to someone, that it in itself matters. . .  
(Thorkildsen m.fl., 2015, s.356) 

Sjuksköterskorna förklarade att när de skulle vårda patienter med ett beroende behövdes en 
ärlighet och klarhet. Att de var tydliga och berättade det som behövdes för att patienter skulle 
förstå och på så sätt kunna bli friska (Lundahl m.fl., 2014). Samtidigt som en klar- och 
öppenhet behövdes från sjuksköterskorna till patienter i vårdandet, så fordrades de tålamod 
med patienter och inte ge upp så fort det blev motstånd eller att vårdandet tog steg bakåt. 
Sjuksköterskorna kunde utveckla mångskiftande känslor för patienter med ett beroende, då 
de blev känslomässigt engagerade, vilket de behövde vara vaksamma över. Detta ställde krav 
på att sjuksköterskorna behövde hålla isär känslor och vårdandet, för att skydda sin 
sårbarhet och hålla ett professionellt vårdande (Johansson & Wiklund – Gustin, 2016).  

5.2 Begränsningar i vårdandet 
Sjuksköterskorna beskrev att de såg olika svårigheter i vårdandet, då patienter kunde skifta 
från ena stunden till den andra och hur aggressiva och utåtagerande de kunde vara. 
Ytterligare fanns svårigheter i att vårda patienter med ett beroende och smärta samt att 
kunskap saknades inom området. Temats tre subteman är; otrygghet i vårdandet, lidande vid 
smärta och bristande kunskaper. 

5.2.1 Otrygghet i vårdandet 

Ett centralt fenomen som upplevdes av sjuksköterskorna var en oro och otrygghet i 
vårdandet av patienter med ett beroende. En anledning till oron och otryggheten var att 
sjuksköterskorna kände en rädsla för att patienter kunde vara utåtagerande och aggressiv 
(Monks m.fl., 2013; Morgan, 2014; Neville & Roan, 2014; Ortega & Ventura, 2013; Pauly & 
Browne, 2015). Sjuksköterskorna upplevde ofta en rädsla vid första vårdmötet med patienter 
med ett beroende, sjuksköterskorna kunde då förneka patienter en god och rättvis vård, samt 
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att det ibland kunde ge ökad arbetsbelastning (Neville & Roan, 2014; Ortega & Ventura, 
2013). Vid utåtagerande beteende kunde sjuksköterskorna bedöma behovet av medicinering 
för att lugna ner patienter, vilket i slutändan kunde vara en negativ påföljd för ett 
återfrisknande (Ortega & Ventura, 2013). Sjuksköterskorna såg ett behov av stöttning från 
andra kollegor då de kände en rädsla och otrygghet för våld och bristen av tillit som kunde 
uppstå (Lundahl m.fl., 2014).  

Sjuksköterskorna upplevde att vårdandet av patienter med ett beroende utgav tyngre 
arbetsbelastning och av den anledningen kunde de ibland neka patienter vård (Ortega & 
Ventura, 2013).  “When I have patients with substance abuse, it increases my stress because 
there are more safety issues to worry about, and patients can be aggressive. I do not feel 
comfortable working with these patients.” (Neville & Roan, 2012, s.342). Sjuksköterskorna 
kunde hamna i obekväma situationer där de upplevde att de inte kunde ge en 
tillfredsställande vård och upplevde sig då otillräckliga och därmed förlorade de kontrollen 
över vårdandet (Bové m.fl., 2019; Lundahl m.fl., 2014). Patienter kunde skifta från hotande 
och aggressiva beteenden till en person som såg hjälplös och rädd i nästa stund (Lundahl 
m.fl., 2014). En del av sjuksköterskorna erfor att situationerna kändes otrygga och 
obehagliga, av den anledningen valde de att gå undan för att återkomma när patienter inte 
längre utgjorde något hot (Morgan, 2014). Detta beteende kunde utspelade sig när 
sjuksköterskorna kände sig stressade i den aktuella situationen (Bové m.fl., 2019). Vid dessa 
oroande och otrygga situationer var sjuksköterskorna osäkra ifall de skulle kalla på vakterna, 
då de tvivlade på hur pass intensiv situationen kunde bli (Pauly & Browne, 2015). Denna oro 
och otrygghet som sjuksköterskorna erfor fanns med i beräkningarna vid vårdandet då olika 
situationer var svåra att undvika och patienter kunde vara oförutsägbar (Lundahl m.fl., 2014; 
Monks m.fl., 2013). 

5.2.2 Upplevelse av utmaning 

Vårdandet ansågs som en utmaning bland sjuksköterskorna när patienter med ett beroende 
sökte vård för smärta. Detta utifrån att patienter hade en högre tolerans för läkemedel på 
grund av deras beroende och därför utgjorde utmaningar i administration av smärtlindring 
(Monks m.fl., 2013; Morley m.fl., 2015; Neville & Roan, 2014). Sjuksköterskorna beskrev 
patienter som ”svåra”, svåra som att de kunde vara aggressiva, manipulativa, misstroende, 
motsträviga och helt enkelt en utmaning (Morley m.fl., 2015). Sjuksköterskorna märkte att 
de personligen agerade med en ökande misstänksamhet till patienter med ett beroende när 
de frågade efter mer smärtlindrande läkemedel. Sjuksköterskorna hade förutbestämda 
åsikter då patienter sökte vård enbart för att få smärtlindring och på så sätt underhålla 
beroendet. Vilket i sin tur ledde till att sjuksköterskorna ägnade mindre tid till 
smärtpåverkade patienter än till patienter utan ett beroende (Morley m.fl., 2015; Johansson 
& Wiklund-Gustin, 2016; Pauly m.fl., 2015, Neville & Roan, 2014; Monks m.fl., 2013).  

In my culture … some people get toughened. They don’t believe in aspirin unless it’s unbearable, but … 
[not me] because I personally, I have my own [problems with chronic pain] … I think because it’s chronic 
my body kind of like gets used to the pain … I do take pain meds when it gets really bad … I identify with 
that … I’m sure they need to be believed, so I can sympathize with them. (Morgan, 2014, s.170) 

Sjuksköterskorna behövde vara vaksamma över patienter som inkom med smärta. Detta för 
att sjuksköterskorna inte visste om patienter verkligen behövde smärtlindrande läkemedel 
eller om de bara ville åt narkotikan (Morley m.fl., 2015). Sjuksköterskorna såg ett samband 
när förekomsten av olagliga substanser användes av patienter, där fanns även svårigheter hos 
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dem att hantera i livet. På grund utav patienters svårigheter i livet i kombination med smärta, 
ansåg sjuksköterskorna detta som en utmaning och vikten av att vara flexibel och tolerant 
med patienters behov av smärtlindrande läkemedel (Morley m.fl., 2015). Sjuksköterskorna 
uttryckte att det var en stor skillnad mellan den professionella bedömningen från läkare och 
sjuksköterskornas bedömningen av patienters behov av smärtlindrande läkemedel, till 
skillnad från vad patienter hade behov av (Neville & Roan, 2014). När sjuksköterskorna 
skulle vårda patienter med ett beroende kom deras kulturella bakgrund och 
familjeförhållanden, egna erfarenheter av smärta, utbildning och arbetserfarenheter att ha en 
betydande roll i hur sjuksköterskorna utförde vårdandet. Flertalet av sjuksköterskorna 
uttryckte inte personliga åsikter om det utmanande bemötandet i vården av patienter med ett 
beroende i smärta. De såg därför andra sjuksköterskornas bristande beteende istället för en 
självreflektion över sitt eget bemötande och handlande. Vilket resulterade i att 
sjuksköterskorna inte visste hur de verkligen skulle bemöta patienter med ett beroende på ett 
korrekt och tillmötesgående sätt vid smärtlindring (Monks m.fl., 2013; Morley m.fl., 2015; 
Neville & Roan, 2014). 

5.2.3 Bristande kunskaper 

Sjuksköterskorna upplevde bristande kunskaper när de skulle vårda patienter med ett 
beroende (Abram, 2018; Lundahl m.fl., 2014; Monks m.fl., 2013; Morgan, 2014; Neville & 
Roan, 2014; Ortega & Ventura, 2013). Sjuksköterskorna menade att bristande kunskaper 
redan fanns direkt efter grundutbildningen, att som nyexaminerad sjuksköterska kände de 
sig oförberedda att vårda patienter med ett beroende. Den bristande kunskapen upplevdes 
som en besvikelse där behovet, vilja och önskan om mer kunskap var stark (Abram, 2018; 
Monks m.fl., 2012; Neville & Roan, 2014; Ortega & Ventura, 2013). ”I don’t have enough 
training in this area to be comfortable taking care of these patients.” (Neville & Roan, 2014, 
s.343) I det stora hela är det de bristande kunskaperna som var ett av problemen, medan en 
del av sjuksköterskorna kände att de saknade stöttning och support från kollegor, mer 
utbildad personal och organisationen i stort (Neville & Roan, 2014). För att kunna vårda 
patienter med ett beroende behövde ett fungerande samarbete mellan sjuksköterskorna 
finnas. Det var betydelsefullt att dela med sig av erfarenheter och reflektioner, 
sjuksköterskorna upplevde tiden att interagera och reflektera med varandra värdefulla för 
ökandet av kunskap och förbättra deras prestationer. Kunskap var en viktig del för att kunna 
anpassa sig till olika situationer och bevara lugnet (Morgan, 2012; Thorkildsen m.fl., 2015).  

Sjuksköterskorna kände att de ville ge vård på ett givande sätt och av den orsaken söktes 
informationen på annat håll för att få den kunskap och information de behövde som de inte 
fått (Lundahl m.fl., 2014). “... possesses very little knowledge... we have not received any 
education... we are searching on the net for information and read what is there ...//we may 
gain a little for ourselves for the moment here and now.” (Lundahl m.fl., 2014, s.2595). Att ge 
vård till patienter med ett beroende var utmanande, krävande och komplext då 
sjuksköterskorna ofta mötte patienter som levde i kaotiska och komplicerade liv (Pauly & 
Browne, 2015), vilket resulterade i att sjuksköterskorna behövde skapa ett förtroende till 
patienter (Bové m.fl., 2019; Ortega & Ventura, 2013). Sjuksköterskorna ansåg att de var mer 
utbildade och rutinerade att ge vård till patienter som hade andra sjukdomar än ett beroende 
(Neville & Roan, 2014; Ortega & Ventura, 2013).  
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För att minska rädsla, stress och osäkerhet i vårdandet upplevdes ett ökat behov av kunskap 
och en reflektion om svårigheterna att planera och utföra vård för patienter med ett beroende 
(Bové m.fl., 2019; Lundahl m.fl., 2014; Ortega & Ventura, 2013). Sjuksköterskorna uttryckte 
en stigmatisering av patienter med ett beroende då de erfor att patienter inte ansträngde sig 
tillräckligt för att komma ifrån beroendet (Ortega & Ventura, 2013). Detta kunde leda till att 
patienter blev åsidosatta och utskrivna för tidigt utan adekvat vård. Vilket ledde till att 
sjuksköterskorna kände ett behov av utbildning och forskning kring beroende och smärta för 
att kunna ge denna adekvata vård (Morgan, 2014). I vårdandet av patienter med ett beroende 
visades den bristande kunskapen tydligt hos sjuksköterskorna, samtidigt fanns viljan till att 
utöka dessa kunskaper (Abram, 2018; Lundahl m.fl., 2014; Monks m.fl., 2013; Morgan, 2014; 
Neville & Roan, 2014; Ortega & Ventura, 2013). 

6 DISKUSSION 

I detta avsnitt kommer resultatdiskussion, där resultatet diskuteras mot tidigare forskning 
och teoretiskt perspektiv. Metoddiskussion, där examensarbetets styrkor och svagheter 
kommer diskuteras samt tillvägagångssättet. Och slutligen etikdiskussion, där de etiska 
aspekterna diskuteras.  

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatet i examensarbetet visade att sjuksköterskorna upplevde vårdandet av patienter 
med beroende problematik utmanande. De uttryckte att patienter med ett beroende behövde 
mer uppmärksamhet och vård och att sjuksköterskorna behövde ge mer av sin tid för att 
vårda. Detta bekräftas i tidigare forskning där patienter med ett beroende upplever att 
flertalet sjuksköterskor saknar en förståelse för beroendet (Velez, Nicolaidis, Korthuis & 
Englander, 2016). Fortsättningsvis framkommer det att patienter upplever vården bristfällig 
då bemötandet är avvisande och kommunikationen mellan patienter och sjuksköterskor är 
otillräcklig, vilket kan leda till en försämrad vård (Hsieh m.fl., 2015). För att uppnå en god 
vård ska den ges på ett jämlikt och värdigt sätt till patienter, på lika villkor samt med respekt 
(SFS 2017:30). Om sjuksköterskor ökar förståelsen för patienter med ett beroende kan detta 
underlätta vårdandet och leda till ett fördelaktigt bemötande och en effektivare vård. 

I resultatet belyste sjuksköterskorna vikten av en förståelse för någons liv som en konsekvens 
av deras beroende och beroendet sågs som en sjukdom som tog över patienters liv och kunde 
medföra okontrollerade handlingar och beteenden. Sjuksköterskorna upplevde att patienter 
med ett beroende byggde upp en skyddande fasad för att inte visa sig sårbara. Sårbarheten 
förstods leda till ett lidande för patienter som kände skam och oduglighet. Lidandet kan 
kopplas till patienters upplevelse i livet skriver Svensk sjuksköterskeförening (2016) och 
vidare förklarar att lidandet är unikt och individuellt för patienter. Ett lidande kan uppstå 
bland annat av bristfälligt bemötande och sjuksköterskor kan hjälpa patienter i lidandet 
genom att denna känsla bekräftas i tillgänglighet och närvaro (Svensk sjuksköterskeförening, 
2016). Resultatet framhävde, genom att kunna förstå patienters lidande kunde 
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sjuksköterskorna se hela patienten bakom beroendet. Eriksson (2014) och Eriksson (2015) 
förklarar att lidandet kan utspela sig via kroppen, själsliga, andliga dimensioner och livet 
självt. Detta är unika tillstånd och formas av människan själv och dennes omgivning 
(Eriksson, 2014; Eriksson, 2015). När värdighet och integritet bevaras genom en vård där 
hela patienten ses från sjuksköterskor, resulterar i att de ser dessa unika patienter och deras 
individuella behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Resultatet visade att vårdandet 
blev givande när sjuksköterskorna såg hela patienter bakom beroendet. Detta framkom även i 
den tidigare forskning, att patienter med ett beroende upplever vården givande när 
sjuksköterskor är omtänksamma (Sleeper & Bochain, 2013). I examensarbetet ses ett tydligt 
mönster av vikten att se hela patienten bakom beroendet och som sjuksköterskor vara 
närvarande för att få en god vård. Lagen om vård av missbrukare visar att vård ska ges med 
respekt och bibehålla patienters självbestämmanderätt och integritet så långt som möjligt 
(SFS 1988:870). Det resulterar i att patienter upplever sig lyssnade på och omhändertagna, 
på ett respektfullt sätt. Det räcker med små gester och intresse från sjuksköterskor, för att 
patienter ska våga visa sig bakom beroendet (Sleeper & Bochain, 2013). 

I resultatet uttryckte sjuksköterskorna en stigmatisering av patienter med ett beroende då de 
upplevde att patienter inte ansträngde sig tillräckligt för att komma ifrån beroendet. Vidare 
framkom det att detta kunde leda till åsidosättande av patienter och för tidigt utskrivande 
utan adekvat vård. Enligt Svensk Lag ska självbestämmande och integritet respekteras för 
patienter, samt vård och behandlingsåtgärder ska utgå ifrån patienters önskemål och 
individuella förutsättningar (SFS 2014:821). I tidigare forskning framkom det att patienter 
med ett beroende upplever stigmatisering och känner en nedlåtande syn från Hälso- och 
sjukvårdpersonal, vilket leder till att de kanske inte söker vidare vård. Patienter upplever att 
de inte får den känslomässiga vård de behöver från sjuksköterskor och det förtroende de 
önskar i vårdandet. De vill även känna sig delaktiga i behandlingsbeslut, ha en stödjande 
relation, en vårdmiljö utan dömande, holistiska och effektivt specialiserade tillvägagångssätt 
för vården (McCallum m.fl., 2015). Vårdrelationen bygger på ömsesidighet och människan 
får lära sig att ta och ge kärlek (Eriksson, 2014; Eriksson, 2015). Resultatet visade att när 
sjuksköterskorna gav av sig själva genom ett lyssnande, visande intresse i patienters problem 
och behandlade de som individer och inte bara patienter med ett beroende, blev mötet och 
vårdandet inte lika återhållsamt och patienter vågade dela med sig av dem själva och 
sjuksköterskorna kunde se hela patienten. För att skapa ett vårdande behövs ansning, leken 
och lärandet (Eriksson, 2014; Eriksson, 2015). När sjuksköterskor ger av sig själv och ser hela 
patienten bakom beroendet i vårdandet kan även upplevelsen av stigmatisering av patienter 
undvikas och skapa en tillmötesgående vård. 

Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde en bristande kunskap när de skulle vårda 
patienter med ett beroende. De menade att kunskapsbristen redan fanns där direkt efter 
grundutbildningen. Som nyexaminerad sjuksköterska upplevde de sig oförberedda att vårda 
patienter med ett beroende. Även detta framkommer i tidigare forskning, att patienter 
upplever en bristande kunskap hos sjuksköterskor när de kommer till vården (Hsieh m.fl., 
2015; Press, Zornberg, Geller, Carrese & Fingerhood, 2016; Velez, Nicolaidis, Korthuis & 
Englander, 2016). Resultatet visade att en otrygghet i vårdandet framkom då en bristande 
kunskap om beroende uppstod och patienter kunde agera utåtriktat vilket ledde till att 
sjuksköterskorna upplevde sig otillräckliga. För att upprätthålla kompetensen ska 
sjuksköterskor kontinuerligt uppdatera sin yrkeskompetens och uppträda på ett sådant sätt 
att allmänheten känner ett förtroende och patienters hälsa inte riskeras att äventyras (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Detta överensstämmer med Svensk Lag, då patienter som 
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söker vård ska få omsorgsfull och sakkunnig vård av sjuksköterskorna, som motsvarar 
beprövad och vetenskaplig kunskap (SFS 2010:659). Patienter i tidigare forskning upplever 
oro för ett onödigt lidande och önskar då att sjuksköterskor ska vara bekväma och självsäkra 
när de vårdar patienter med ett beroende (Press m.fl., 2016). Värdigheten hos människan ska 
värnas, genom att ge god vård och inte fördöma eller kränka människan i vårdandet, utan att 
lindra lidandet som ett hälsofrämjande arbete (Eriksson, 2014; Eriksson, 2015). Enligt 
Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska sjuksköterskor förebygga att patienter inte får ett 
lidande, genom att kontrollera, planera och leda verksamheten till ett lyckat vårdande (SFS 
2010:659). I resultatet framkom det att sjuksköterskorna upplevde att vårdandet till 
patienter med ett beroende var utmanande, krävande och komplext då sjuksköterskorna ofta 
mötte patienter som levde i kaotiska och komplicerade liv. De ville kunna utföra en givande 
vård för patienter med ett beroende, men upplevde att de saknade den information och 
kunskap som behövdes. Vidare visades det att sjuksköterskorna hade en inre drivkraft via 
motivation, engagemang och ett genuint intresse i vårdandet av patienter med ett beroende. 
Detta resulterade i att sjuksköterskorna gav mer av sin tid och dem själva för att vårda 
patienter med ett beroende. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017b) ska sjuksköterskor 
använda sig av evidensbaserad vetenskap och beprövade erfarenheter utefter patienters 
behov av vård, genom att aktivt och självständigt uppdatera aktuell vetenskap och eventuella 
bristande kunskaper. Sjuksköterskor har även en skyldighet att möjliggöra övrig Hälso- och 
sjukvårdspersonals kunskapsutveckling, för att bedriva en god och säker vård (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017b). Tidigare forskning påvisar att patienter har likvärdiga 
upplevelser om bristande kunskaper hos sjuksköterskor (McNeil, Kerr, Pauly, Wood & Small, 
2015). Det är viktigt för sjuksköterskor att äga kunskap som är nödvändig när patienter med 
ett beroende ska vårdas. Därutav kunna bemöta, förstå och därefter ge ett vårdande som kan 
leda till patienters tillfrisknande från sitt beroende. 

Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde vårdandet svårt när patienter med ett 
beroende sökte vård för smärta. Vidare beskrev de patienter som ”svåra”, svåra som att de 
kunde vara manipulativa, motsträviga, misstroende, aggressiva och helt enkelt en utmaning. 
Det visas tydligt i tidigare forskning att patienter självmedicinerar istället för att söka vård, 
då de saknar förtroende för sjuksköterskors kompetens gällande behandling av smärta (St 
Marie, 2014). Det kan svara an på vad som visades i resultatet, där sjuksköterskorna 
upplevde att patienter med ett beroende hade en högre tolerans för läkemedel. Vilket leder 
till att patienter inte får den smärtlindring som krävs och hjälp med lindring av smärtan som 
visas i den tidigare forskningen, genom att patienter hemlighåller nödvändig information om 
sitt substansanvändande (St Marie, 2014). Patienter behöver känna meningsfullhet i livet för 
en känsla av sammanhang där av vikten att sjuksköterskor är lyhörda och visar insikt i 
patienters livssituation (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). I resultatet upplevde 
sjuksköterskorna att substansanvändningen började när patienter hade svårigheter i livet och 
det resulterade i fysisk och psykisk smärta. På grund av detta visade resultatet att 
sjuksköterskorna behövde vara toleranta och flexibla med deras smärtlindrande läkemedel. I 
tidigare forskning framkommer det att somliga patienter upplever vården tillfredställande 
när de får förtroende och förståelse från sjuksköterskor och Hälso- och sjukvårdspersonal för 
sin upplevelse av smärta. Vidare uttrycker patienter att en ökad kunskap och utbildning är 
relevant för sjuksköterskor (St Marie, 2014). Om sjuksköterskor är nyfikna och intresserade 
för vårdandet av patienter med ett beroende och har ett öppet sinne och inte misstror 
patienter på grund av deras beroende, kan detta leda till en vårdande relation.  
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6.2 Metoddiskussion 
En litteraturstudie med beskrivande syntes användes enligt Evans (2002), som utgick från 
analysering av tidigare forskning med kvalitativ analys (Friberg, 2017b). Denna metod valdes 
då den var lämpligast till examensarbetets syfte; att beskriva sjuksköterskans upplevelser av 
att vårda patienter med ett beroende.  

Ett alternativ för examensarbetet hade varit en litteraturöversikt där tidigare forskning 
sammanställts och kartlagts, det visades sedan att detta inte var riktigt lämpligt och valdes 
därför bort. Enligt Segesten (2017) och Polit & Beck (2017) bringar en litteraturstudie en 
djupare förståelse och kunskap om upplevelser, vilket var fenomenet i examensarbetet och 
valdes därför utefter det. Att hitta ett problemområde var första steget i examensarbetets 
process där ett intresse för patienter med ett beroende uppkom. Kunskap om 
sjuksköterskornas erfarenheter inom ämnet ville hittas.  

Probleminventeringen ska rikta sig mot sjuksköterskeprofessionen och ämnet omvårdnad 
(Henricson, 2017). Detta skapade ett intresse då upplevda brister under den 
verksamhetsförlagda utbildningen framkommit under studiernas tid. Vidare förklaring kan 
ges att de saknade information och utbildning i bemötandet av patienter med ett beroende. 
Enligt Henricson (2017) ska problemformuleringen vara tydlig och välformulerad och läsarna 
ska förstå utan några oklarheter vad som är centralt i examensarbetet, vidare ska 
problemformuleringen klarlägga innehållets fokus. Syftet utformades efter vad 
examensarbetet skulle svara an på. Ordet upplevelser i syftet var tidigare erfarenheter, som 
byttes ut till upplevelser då det framhävde syftet och examensarbetets mening lämpligare. 
Det slutliga syftet blev; att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med 
ett beroende.  

De två databaser som användes vid sökandet av artiklar var PubMed och Cinahl Plus. De 
användes då de överensstämde med vårdvetenskapligt material som skulle användas i 
examensarbetet. Ytterligare en databas som användes från start var PsychINFO. Denna 
databas valdes bort då psykologi stod i fokus, vilket inte var relevant för detta examensarbete. 
Karlsson (2017) förklarar att det finns flera olika källor för sökning av material och är då 
nödvändigt att ta reda på vilka källor som är aktuella till examensarbetet som ska vara 
vårdvetenskapligt. Cinahl Plus valdes då materialet innehöll ämnet omvårdnad likaså 
PubMed (Karlsson, 2017). När sökningar av artiklar i databaserna utfördes togs hjälp av 
bibliotekarier på Mälardalens Högskolebibliotek för att få mer korrekta och exakta sökträffar. 
Karlsson (2017) förklarar vikten av en genomgång av databaser och en kännedom om dem 
innan artikelsökningarna ska utföras. Oberoende av att databasernas utseende och innehåll 
kan skilja sig åt, samtidigt som uppbyggnaden har någorlunda likheter (Karlsson, 2017). En 
första grundlig sökning utfördes av artiklar på de båda databaserna, med hjälp av MeSH- och 
Cinahl headings - termer vilket resulterade i ett sökresultat med blandat kvantitativa och 
kvalitativa artiklar. De kvantitativa artiklarna valdes bort då de inte var lämpade för 
examensarbetes metod. Enligt Karolinska Institutet (2019) är MeSH - termer sökord som 
används för att hitta relevanta artiklar kopplade till dessa termer. Dessa termer användes i 
databasen PubMed medan Cinahl headings var de sökord som användes i Cinahl Plus. Cinahl 
headings är grundade i MeSH – termer, men innehåller mer vårdrelaterade termer 
(Karolinska Institutet, 2019). Vilket Karlsson (2017) menar att relevanta artiklar 
framkommer via sökningar av MeSH- och Cinahl headings termer.  
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Fortsättningsvis utökades sökningarna med de booleska operatörer AND och OR och 
inklusions- och exklusionskriterier då sökningarna behövde specificeras ytterligare. Karlsson 
(2017) förklarar att den booleska operatören AND verkar avgränsande och mer specifikt, 
medan operatören OR verkar ökande i sökningar (Karlsson, 2017). Inklusionskriterier som 
användes i PubMed var ‘10 years’ och ‘English’, i Cinahl Plus användes ‘English’, ‘Peer 
Reviewed’ och tidsavgränsningen 2010 – 2019. Avgränsningen ’Peer Reviewed’ kunde inte 
utföras i PubMed och på grund av detta utfördes en extra sökning i Cinahl Plus på dessa 
artiklar för att säkerställa kvaliteten. Exklusionskriterier skapades och irrelevanta artiklar 
valdes aktivt bort som innehöll vårdvetenskap vilket inte svarade an på syftet, artiklar som 
var skrivna om patienter under 18 år, patient-, närstående- och specialistsjuksköterskors 
upplevelser, kvantitativa artiklar och artiklar med medicinskt innehåll. De utvalda artiklarna 
granskades med inspiration av Friberg (2017a) som bestod utav tio frågor för att säkerställa 
artiklarnas kvalitet, där ja gav 1 poäng och nej gav 0 poäng. Utifrån poängskalan gav 0–3 
poäng låg kvalitet, 4–7 poäng medel kvalitet och 8–10 poäng hög kvalitet. Examensarbetet 
bestod mestadels av artiklar med hög kvalitet, de med låg kvalitet valdes bort, några av 
medelkvalitet behölls då de hade viss relevans till ämnet.  

Trovärdighet, pålitlighet, bekräftbarhet, överförbarhet, äktbarhet samt giltighet förklarar 
Polit och Beck (2016) är ramverket för ett lyckat resultat av en tidigare forskning med en 
kvalitativ analys. Trovärdigheten antyder på att forskningen skulle vara så sanningsenlig och 
textnära som möjligt (Polit & Beck, 2016). Detta har genomförts med noggrannhet i 
kvalitetsgranskningen (Bilaga B), där relevansen inom ämnet i examensarbetet 
kontrollerades ytterligare för att säkerställa artiklarnas trovärdighet. Genom att inga egna 
värderingar eller tankar kring artiklarnas innehåll lades in, bevarades artiklarna textnära. 
Pålitligheten i examensarbetet kunde styrkas genom att artiklarnas innehåll har granskats 
enskilt och liknande resultat har framkommit. Forskare som kommit fram till liknande 
resultat ökar pålitligheten i resultatet enligt Polit och beck (2016). Under artikelsökningen för 
examensarbetet upptäcktes ett fåtal relevanta forskningar inom ämnet som eftersöktes, i 
Sverige. Detta kan ses som en svaghet i examensarbetet då de flesta av artiklarnas ursprung 
härstammade från länder utanför Sverige. Vilket i sin tur kan missleda sjuksköterskornas 
upplevelse i vårdande av patienter med ett beroende i Sverige då artiklarna som hade 
ursprung från andra länder kunde ha andra upplevelser av vårdande utifrån rådande kultur. 
Polit och Beck (2016) bekräftar detta genom en frågeställning som har översätts till; skulle 
resultatet från en forskning upprepas (bli densamma) om det repeterades med liknande 
deltagare och sammanhang? Under processen utfördes inga egna åsikter eller värdering 
angående innehållet i artiklarna och inga omtolkningar har utförts för att få de resultat som 
efterfrågats. Detta kan styrkas av bekräftbarhet som Polit och Beck (2016) förklarar att text 
inte ska förvrängas. För att ytterligare tillse ett trovärdigt resultat finns överförbarhet, vilket 
kan förklaras som bredden i kvalitativdata, där ett resultat kan överföras till andra 
vårdmiljöer (Polit & Beck, 2016). I detta examensarbete visades överförbarheten genom att 
artiklarna ägde rum i olika vårdmiljöer som kan appliceras till liknande vårdmiljöer, vilket 
leder till en trovärdighet. Äktbarheten i detta examensarbete visade sig genom det aktuella 
ämnet som var berörande och viljan till en ökad förståelse hos läsarna inom ämnet. Polit och 
Beck (2016) framhäver att, genom äktbarheten framträder och förmedlas patienters känsla i 
deras levda liv. En annan viktig del i examensarbetet var begreppet giltighet, för att tillse 
trovärdighet i en studie behöver likaså giltighet tas i beaktan, där beslut fattas om relevansen 
av material och vilken metod som ska användas (Polit & Beck, 2016). Den valda metoden i 
examensarbetet bestämdes utifrån syftet. 
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Vid analysen av artiklarna lästes de enskilt för att en personlig uppfattning skulle skapas, 
därefter diskuterades och jämfördes resultaten som framkommit. Utifrån varje artikel 
framkom en liknande helhetsbild, förståelse för artikeln vilket gjorde resultatet snarlikt och 
detta medförde en styrka för examensarbetet. Detta menar Polit och Beck (2016) gör en 
studie eller ett arbete trovärdigt, då ett liknande resultat framkommit oberoende av kontakt. 
Då i detta fall examensarbetets resultat framkommit genom en liknande process som 
genomförts. Under examensarbetets gång har syftet alltid varit i centrum och funnits i åtanke 
under analyserna av artiklarna. Valda citat till examensarbetet bevarades på det engelska 
språket med anledning till att feltolkningar skulle utebli. 

6.3 Etikdiskussion 
De etiska riktlinjerna har följts genom hela examensarbetets gång för att undvika 
förfalskningar, plagieringar och förväntningar av något slag (CODEX, 2019a), vilket var en 
skyldighet att göra i examensarbetet. Fabricering, stöld och plagiat är något som är förbjudet 
utifrån de etiska riktlinjerna (CODEX, 2019a). Genom användning av korrekt och tydlig 
referering och minska risken för plagiat och felskrivningar, får läsaren en tydligare bild av 
vem som sagt vad i examensarbetet enligt American Psychological Association (APA, 2019). 
De valda artiklarna har varit skrivna på engelska, vilket ledde till att de var lätt överskådliga, 
då undveks egna- och feltolkningar. Citat som använts är bevarade på originalspråk, engelska 
med anledning av minskad risk för felaktiga tolkningar (CODEX, 2019a). Kompletterande 
hjälp från databasen Google Translate användes för att översätta specifika ord och fraser till 
svenska. För examensarbetets analys har granskade och godkända artiklar som genomgått en 
referensgranskning valts, så kallad peer reviewed, vilket ger tillförlitlighet till den valda 
forskningen. Enligt CODEX (2019b) framkom att felaktigheter i tillförlitligheten i 
granskningen kunde uppstå och med anledning av detta rekommenderar de ytterligare 
granskning för att säkerställa kvalitén, varför en kvalitetsgranskning av Friberg (2017a) 
genomförts.  

7 SLUTSATS 

Två viktiga resultat som framkommer är kunskapsbristen hos sjuksköterskorna och 
utmaningen i bemötandet av patienter med ett beroende. Kunskapsbristen kan bidra till att 
sjuksköterskorna upplever en rädsla för att utföra arbetet då patienter med ett beroende kan 
vara aggressiva och utåtagerande. I dessa situationer kommer kunskapsbristen in och 
sjuksköterskorna upplever det svårt att veta hur de ska bemöta och göra för att hantera 
situationen och patienter på ett vårdande sätt. Sjuksköterskorna har kraften och viljan till att 
vårda dessa patienter, men kunskapsbristen utgör en svårighet och bidrar till osäkerhet och 
en misslyckande känsla hos sjuksköterskorna. Vårdandet av patienter med ett beroende tar 
på sjuksköterskornas tid och kraft då de upplever det utmanande när patienter inte är 
mottagliga för vårdandet och en vårdanderelation inte kan skapas. Vidare kan frustration 
uppstå och sjuksköterskorna undviker därmed situationer som inte är hanterbara. Till 
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exempel vård vid smärtlindring för patienter med ett beroende, då komplexiteten är 
svårhanterad och kunskapen saknas. När sjuksköterskornas bemötande visar förståelse för 
patienters lidande känner de en tillit och vågar då öppna upp och ge av sig själva. En viktig 
byggsten som framkommer i examensarbetet är att sjuksköterskorna upplever vikten av att 
se hela patienten bakom beroendet för att kunna ge vård på ett korrekt och lyckat sätt. När 
detta sker uppenbaras en vårdande relation mellan sjuksköterskorna och patienter, vilket ger 
en tillfredställelse hos sjuksköterskorna. Denna tillfredställelse upplever även patienter, då 
de känner att sjuksköterskorna verkligen ser dem och de får den vård de behöver. Om 
förståelsen i sjuksköterskornas bemötande bevaras och kunskapen inom ämnet beroende 
ökar hos dem, kan en vårdrelation uppstå vid varje möte samt få den individuella och 
holistiska vård som patienter har rätt till. 

7.1 Förslag på vidare forskning 
Information och forskning om ämnet beroende är begränsat och svårt att hitta vid sökning av 
artiklar. Det visades tydligt under sökningarna att det bara fanns ett litet antal artiklar som 
riktade sig till ämnet beroende. Därför behövs ytterligare forskning för att fördjupa och 
förnya kunskaper som kan vara till stöd för allmänsjuksköterskan. Den huvudsakliga 
utmaningen som framkommer i examensarbetet är bristande kunskap hos sjuksköterskorna 
samt bemötandet till patienter med ett beroende i vården. Denna kunskap behövs då vården 
av patienter med ett beroende ökar och därmed också en ökning av tillfällen där 
sjuksköterskan kommer att möta dessa individer. En vilja finns hos sjuksköterskorna till 
utökad kunskap och en ökad förståelse över hur de kan bemöta patienter på ett 
tillfredställande sätt. Utifrån examensarbetets resultat kan det därför förstås som relevant att 
beforska strategier hur sjuksköterskor kan bemöta patienter med ett beroende och med ny 
kunskap kunna öka medvetenheten hos sjuksköterskan i vårdandet.  
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BILAGA B; KVALITETSGRANSKNING 
Kvalitetsgranskning med inspiration av Friberg (2017a). Ja ger 1 poäng och nej ger 0 poäng. Utifrån poängskalan gav 0–5 poäng låg kvalitet, 6–9 
poäng medel kvalitet och 10–13 poäng hög kvalitet. 

1. Finns det en tydlig problemformulering? 

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

3. Är syftet klart formulerat? 

4. Är metoden väl beskriven? 

5. Är urvalet/undersökningspersonerna beskrivna? 

6. Är dataanalysen beskriven?   

7. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

8. Finns det något etiska resonemang? 

9. Svarar resultatet på syftet? 

10.  Är resultatet beskrivet utifrån författarnas tolkningar? 

11. Framför författarna tydliga argument? 

12. Finns det en tydlig metoddiskussion? 

13. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden i diskussionen? 
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Sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda 
patienter med ett 
beroende 

Ansats: Kvalitativ 

Deltagare: 6 
sjuksköterskor  

Datainsamling: 
intervjuer 

Analys: 
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analys 

Det framkom att 
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kunskap och utbildning för 
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Browne, A J., Parker, 
J., & Mollison, A. 
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med ett beroende av 
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Ansats: Kvalitativ 
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behöver sätta egna personliga 
åsikter åt sidan för att kunna ge 
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