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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tidigare forskning har visat på stigande siffror av substansbruk hos ungdomar. 

Detta är ett eftersatt forskningsområde vad gäller kvalitativa studier utifrån ett 

vårdvetenskapligt perspektiv. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors och närståendes 

erfarenheter av omvårdnaden vid substansbrukssyndrom hos ungdomar. Metod: En 

kvalitativ ansats valdes för att genomföra studien. Semistrukturerade intervjuer med tre 

sjuksköterskor respektive tre närstående genomfördes. De transkriberade intervjuerna 

analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I delstudien med sjuksköterskorna 

abstraherades sex kategorier; att ge basal omvårdnad, att etablera en vårdande relation, att 

göra patienten delaktig, att möta hela familjen, att skapa verktyg i omvårdnadsarbetet 

samt svårigheter i omvårdnadsarbetet. I delstudien med närstående abstraherades fem 

kategorier; att känna ett behov av stöd, att känna sig övergiven av vården, att inte möta 

kontinuitet, att känna ambivalens för vården samt att känna sig stämplad. Slutsats: 

Sjuksköterskors omvårdnadsarbete präglas av basal omvårdnad där både patient och 

närstående är delaktiga. Sjuksköterskorna strävar efter att utföra en individanpassad vård 

som dock inte alltid uppnås. Närståendes erfarenheter av omvårdnaden var i det stora hela 

en besvikelse, då saknad av stöd och förståelse, kontinuitet och upplevelser av att känna sig 

stämplad var den generella uppfattningen.  

Nyckelord: erfarenheter, närstående, psykiatrisk omvårdnad, sjuksköterskor 

substansbrukssyndrom, ungdomar (13-20 år)  



ABSTRACT  

Background: Previous research has shown rising numbers of substance use among 

adolescents. This is a neglected area of research in terms of qualitative studies from a health 

perspective. Objective: To describe nurses and next of kin experiences of caring adolescents 

with a substance use syndrome. Method: A qualitative approach was chosen to conduct the 

study. Semi-structured interviews with three nurses and three relatives were implemented. 

The transcribed interviews were analyzed on the basis of a qualitative content analysis. 

Result: The study involving nurses were abstracted into six categories; to provide basic 

nursing, to establish a caring relationship, making the patient involved, to meet the whole 

family, to create tools in nursing and difficulties in nursing. The study involving relatives 

were abstracted five categories; to feel the need of support, to feel abandoned by the 

caregiver, not to meet continuity, to feel the ambivalence of care and to feel condemned. 

Conclusion: Nurses work is characterized by basic nursing where both patient and family 

are involved. The nurses strive to perform an individualized care that is not always achieved. 

Relatives' experiences of care were negative, where the lack of support and understanding, 

continuity and experiences of feeling condemned was the general opinion. 

 

Keywords: adolescents (13-20 years), experiences, nurses, psychiatric nursing, relatives, 

Substance Use Syndromes 
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1. INTRODUKTION  

Denna uppsats avhandlar substansbrukssyndrom hos ungdomar med inriktning mot 

sjuksköterskors och närståendes erfarenheter av omvårdnaden. Utifrån vår erfarenhet som 

sjuksköterskor, blivande specialistsjuksköterskor samt som privatpersoner är substansbruk 

hos ungdomar vårt intresse då vi träffar på detta både i vår profession och ute i samhället. 

Detta område behöver kunskapsutveckling då tidigare forskning har visat på stigande siffror 

av droganvändning hos ungdomar samt en mer positiv attityd till substansbruk bland äldre 

ungdomar i gymnasieåldern. Detta är bekymmersamt utifrån flera aspekter. Det är vida känt 

att yngre personer löper större risk för att fastna i ett substansbruk och har större svårigheter 

att tillfriskna, samt löper risk att få rent fysiska och psykiska men av sitt beroende då de 

fortfarande är under utveckling (Ottosson, 2015). Det krävs mer resurser från samhället och 

sjukvården då fler ungdomar insjuknar i substansbruk, dels resurser för att behandla 

substansbrukssyndrom men också resurser i form av stöd till närstående. Studier visar på en 

stor okunskap hos människor i samhället angående vilka resurser som finns att tillgå då en 

närstående insjuknar i substansbruk. Detta i kombination med samhällets stigmatisering 

utgör ett hinder för att komma i kontakt med vården i ett tidigt skede.  

Som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård är kunskap om detta problemområde 

relevant då det ligger inom dennes profession att ha en djupare kunskap samt att kunna 

förmedla denna kunskap till patienter, närstående samt andra yrkesgrupper inom denna typ 

av vård. Vidare ligger det i specialistsjuksköterskans intresse att öka förståelsen om 

närståendes upplevelser och erfarenheter av omvårdnaden av ungdomar med 

substansbrukssyndrom då det ökar möjligheten till att lättare kunna tillgodose patientens 

och närståendes behov av vård. Kunskapen kan vidare utgöra en möjlighet till en mer 

utvecklad individuell omvårdnad då sjuksköterskan får en utökad förståelse för patienten och 

närståendes upplevelser och behov av vård. Med den förståelsen kan sjuksköterskan 

identifiera individuella omvårdnadsbehov. 
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2. BEGREPPSDEFINITIONER 

 Substansbrukssyndrom: Enligt DSM-5 en störning som yttrar sig i beroende av 
alkohol, narkotika eller läkemedel. Ett beroende som kan leda till psykologisk och 
social missanpassning (Hasin m.fl. 2013).  

 Närstående: Enligt Nationalencyklopedin, NE, (2015) definieras närstående som 
familjemedlemmar och nära släktingar. Vi väljer dock att räkna in personer som ej 
behöver vara blodsband (nära vän exempelvis).  

 Ungdomar: Inbegriper enligt NE (2015) tonåringar, dvs. 13-20 åringar.  

3. PRESENTATION AV TIDIGARE FORSKNING 

Nedan presenteras tidigare forskning under tre rubriker, Substansbruk och 

substansbrukssyndrom hos ungdomar, Närståendes roll i det sociala skyddsnätet samt 

Sjuksköterskans roll.  

3.1 Substansbruk och substansbrukssyndrom hos ungdomar 

Enligt centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, som förkortas CAN, har 

ungefär 8 % av eleverna som går i nionde klass i Sverige någon gång provat ett 

narkotikaklassat preparat, i årskurs två på gymnasiet är siffran fördubblad till 17 % (Englund, 

2014). I flera länder har substansbrukssyndromen hos ungdomar börjat klassats som ett 

folkhälsoproblem med stigande siffror av droganvändning hos ungdomar i skolåldern 

(Usher, Jackson & O’Brien, 2005; Tobler & Kombro, 2010). Enligt Alvaro, Crano, Siegel, 

Hohman, Johnson och Nakawaki, (2013) finns ett samband mellan ungdomars inställning till 

droganvändning och anti-drogkampanjer, sambandet är att äldre ungdomar 

(gymnasieelever) har en mer positiv inställning till droganvändning än yngre ungdomar samt 

att anti-drogkampanjer kan ha en motsatt effekt som ökar den positiva inställningen till 

droger. Dessa kampanjer kan kanske uppfattas som ett moraliserande samband. Tupper 

(2014) belyser att skolan har svårt att prata med elever om droger utan att moralisera. Skolan 

lever delvis fortfarande kvar i det gamla synsättet som syftar till att bygga på moral samtidigt 

som skolan anammar ett progressivt tänk gällande exempelvis droger. Malmberg m.fl. (2014) 

testade i sin studie ett preventivt antidrogprogram med resultatet att det hade ingen effekt på 

ungdomars använde av alkohol och andra substanser. Sammanfattningsvis tyder det på att 

substansbruket hos ungdomar ökar med tiden.  

Substansbruk är vida känt som farligt för alla människor. Ungdomar är en särskilt utsatt 

grupp som är mer mottaglig och känslig för att fastna i ett beroende jämfört med den vuxna 

befolkningen, och löper i förlängningen en större risk att utveckla fysiska och psykiska 



 

 

komplikationer på grund av detta (Usher, Jackson & O’brien 2005, 2006, 2007). Unga 

män/pojkar löper större risk att utveckla ett substansbruk än unga kvinnor/flickor, och 

etniska minoriteter samt sexuella minoriteter löper en större risk än majoritetsbefolkningen 

(Usher, Jackson & O’Brien 2005, 2006, 2007; Tobler & Komro, 2010; Schwinn, Thom, 

Schinke & Hopkins, 2015).   

3.2 Närståendes roll 

Skyddsfaktorer för att inte hamna i ett substansbruk är en god kommunikation och ett 

emotionellt engagemang inom familjen eller mellan närstående och ungdomen. Familjer som 

hamnar i kulturkrockar på grund av etnicitet, sexuell läggning eller på annat vis hamnar 

utanför samhällets normer är särskilt utsatta för att drabbas av att en familjemedlem hamnar 

i ett substansbruk (Luk, Farhat, Iannotti & Simons-Morton, 2010). Butler och Bauld (2005) 

beskriver att föräldrar som får kännedom om att deras barn missbrukar substanser upplever 

en känsla av att ”bli tagna på sängen” och en okunskap samt en ovilja att söka hjälp till följd 

av detta. I många delar av världen upplevs substansbruk som stigmatiserande både för den 

sjuke och dennes närstående. Vidare beskriver författarna i sin studie hur flera föräldrar 

upplever känslor av skam och rädsla, riktat dels mot barnet och dels mot sig själv samt lyfter 

det sociala stigmat som en orsak till varför man inte söker sjukvård tidigare. Missbruket 

hinner som regel bli mer omfattande innan den första kontakten tas. Studien lyfter också 

bristen på kvalitativa studier inom området och menar att mycket kunskap härrör från 

tolkningar av statistik. Usher, Jackson och O’brien (2006) pekar också på denna brist i sin 

studie liksom Schäfer (2008). Usher, Jackson och O’brien (2007) belyser föräldrars 

erfarenheter av kampen med att vara en bra förälder då deras barn hamnat i ett 

substansbruk. Många föräldrar upplever stress, misstro till sig själv och att de gör allt de kan, 

men har ändå känslan av att inte räcka till. Studien visar också att många föräldrar upptäckte 

sitt barns substansbruk över en längre tid, då det krävdes både en form av acceptans och 

insikt till problematiken. 

Flera studier lyfter vikten av en familjefokuserad terapi som åtgärd vid 

substansbruksproblematik hos ungdomar. Denna terapiform riktar sig dels mot att stärka 

relationsbanden inom familjen, och dels att ha en utbildande funktion som leder till djupare 

kunskap och förståelse för alla familjemedlemmar. Terapin bör också fungera som en 

stöttande funktion för närstående, där de kan finna kraft och ork för att klara av sin situation 

(Collins, Ready, Griffin, Walker & Mascaro, 2007; Liddle, Dakof, Turner, Henderson & 

Greenbaum, 2008; Schäfer, 2008; Luk m.fl. 2010; Santisteban, Mena & McCabe, 2011). 

Fortfarande finns här en kunskapslucka om hur närstående upplever sin situation i att vara 

anhörig till en ungdom som har substansbrukssyndrom samt hur de upplever den vård som 

erbjuds. Vår studie syftar till att bidra med att fylla denna kunskapslucka.     
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3.3 Sjuksköterskans roll 

Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård (2014) skall 

sjuksköterskan ”Utifrån ett personcentrerat förhållningssätt tillvarata patienters och 

närståendes erfarenheter, behov, mål och preferenser i planering och genomförande av 

vård och omsorg” (s. 8). Detta är en komplex uppgift som kräver mycket erfarenhet och bred 

kompetens. Lundahl, Olovsson, Rönngren och Nordahl (2013) beskriver i sin studie hur 

sjuksköterskor inom beroendevården försöker förhålla sig till sina patienter genom en rak 

och ärlig kommunikation samt strävar efter en allians med patienten. Samtidigt lyfter de 

också fram hur sjuksköterskorna ständigt förbereder sig på negativa händelser såsom 

plötsliga vredesutbrott eller andra prekära situationer. Butler och Baulds (2005) beskriver en 

liknande situation i sin studie, men lyfter också in sjuksköterskornas upplevelser av 

närståendes situation där personalen ibland bara kan stå handfallen och se på när ungdomar 

exempelvis tar kontakt med sina föräldrar endast för att be om pengar. Joe, Knight, Becan 

och Flynn (2014) lyfter vikten av att vårdpersonalen (sjuksköterskan) riktar in sig på 

motivationsstärkande arbete under första vårdtiden samt att skapa en god relation till 

patienten för att skapa bästa förutsättningen för återhämtning. I dessa studier går det fram 

hur komplext arbetet med substansbruk är, framförallt när det gäller ungdomar och deras 

familjer. Samtidigt som det finns mängder med olika familjefokuserade terapier och studier 

kring familjens deltagande i vården av unga med substansbruk, så finns det ytterst få studier 

som visar på sjuksköterskors erfarenheter av detta arbete.  

4. TEORETISK REFERENSRAM 

Vi har tillämpat Hildegard Peplaus omvårdnadsteori som teoretisk referensram. Peplaus 

omvårdnadsteori fokuserar på den interpersonella relationen mellan sjuksköterskan och 

patienten där kärnan är den delade upplevelsen (Barker, 1998; Jones, 1996; D`Antonio, 

Beeber, Sills & Naegle, 2014). Peplau beskriver omvårdnad som en interpersonell och 

terapeutisk process, och betonar vikten av att skapa god relation mellan patient och 

sjuksköterska för att kunna uppnå målet som är en god hälsa för patienten. Att skapa en god 

relation är en tidskrävande process då relationen genomgår olika faser där grunden är ett 

samspelt ”ge-och-ta” förhållande. Peplau belyser i sin teori sex olika roller som 

sjuksköterskan tillämpar i den interpersonella relationen med patienten. Rollerna är 

förknippade med de olika faser som patienten och sjuksköterskan går igenom för att skapa en 

interpersonell relation, där varje roll tillämpas av sjuksköterskan beroende på var i relationen 

de befinner sig i (Peplau, 1988). Första rollen benämns som främlingsrollen. Denna roll 

tillämpar sjuksköterskan i första mötet med patienten, här är det viktigt att sjuksköterskan 

bemöter patienter med respekt, ödmjukhet och möter patienten på en jämlik nivå. Nästa roll 

kallar Peplau för resursrollen, där sjuksköterskan går in i sin profession och tar ansvar för 



 

 

patientens omvårdnad. Tredje rollen kallas för lärarrollen, där sjuksköterskan intar en 

position där hon både undervisar och bejakar patientens erfarenheter för att skapa en fortsatt 

god relation. Vidare belyser Peplau vägledarrollen, som har stor betydelse inom psykiatrin, 

där sjuksköterskan agerar som en sorts guide och stöd till patienten genom hela vårdkedjan 

och uppmuntrar till förändring. Därefter tillämpar sjuksköterskan surrogatrollen, som 

innebär att sjuksköterskan bär och lyfter fram känslor och upplevelser som berör patienten, 

detta för att patienten lättare skall kunna hantera dessa i ett senare skede. Sista rollen som 

sjuksköterskan tillämpar är ledarrollen där sjuksköterskan hjälper patienten att ta eget 

ansvar till att mer självständigt nå målet, det vill säga en god hälsa. Det krävs då både 

samarbete och delaktighet mellan patienten och sjuksköterskan för att fullfölja målet. 

Hildegard Peplaus interpersonella omvårdnadsteori är relevant då vi vill öka kunskapen om 

närstående och sjuksköterskors erfarenhet av omvårdnaden av ungdomar med 

substansbrukssyndrom. Detta med fokus på det interpersonella arbetet eftersom tidigare 

forskning beskriver att relation, delaktighet och kommunikation, både inom familjen och 

gentemot vården, är av stor betydelse för att främja omvårdnaden för ungdomar med ett 

substansbrukssyndrom. Studien kommer följa en induktiv ansats, den teoretiska 

referensramen kommer således inte användas i analysprocessen utan tillämpas i 

diskussionen av studiens resultat.  

5. PROBLEMATISERING OCH SYFTE 

Substansbruk hos ungdomar är enligt tidigare forskning ett ökande problem. Samtidigt visar 

studier att det finns en stor okunskap hos människor i samhället angående vilka resurser som 

finns att tillgå då en närstående insjuknar i substansbruk. Detta i kombination med 

samhällets stigmatisering utgör ett hinder för att komma i kontakt med vården i ett tidigt 

skede. Trots att det idag finns mycket kunskap om och begrepp som säger att varje människa 

är unik existerar nästan uteslutande färdiga vårdprogram för de flesta tänkbara situationer 

som kan uppstå. Risken är att patienten och dennes närstående inte bemöts utifrån sina 

behov.  

En stor del av tidigare forskning riktar sig mot att testa olika former av terapi, där 

familjefokuserad terapi oftast jämförs med mer traditionella terapiformer, exempelvis KBT. 

Denna forskning har gett ett mätbart resultat i form av statistik, däremot saknas en djupare 

kunskap om ämnet i form av kvalitativa studier. Det föreligger också en stor brist på studier 

ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Vid genomgång av den tidigare forskning som vi kunnat 

finna uppmärksammades att det finns få djupgående kvalitativa studier som avhandlar 

sjuksköterskors och närståendes erfarenheter av omvårdnaden, vilket visar att vidare 

forskning på detta område behövs för att fylla en rådande kunskapslucka. Vidare är 

sjuksköterskans roll vid denna typ av vård inte tydligt beskriven, och närståendes roll är 

också är oklar. Med tanke på att närstående berörs i hög grad då ungdomar vårdas blir det 

därför intressant att inte bara studera omvårdnad som aktivitet, utan att, i linje med 
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Hildegard Peplaus omvårdnadsteori, fokusera den interpersonella relationen, där målet god 

hälsa nås genom en god relation. Vår studie beaktar omvårdnaden mellan sjuksköterskan, 

patienten och närstående, där relationer spelar en viktig roll. Kunskap om detta är av 

betydelse för att se vilka behov som föreligger för att skapa en god omvårdnad och därmed en 

god hälsa för patienten. Sjuksköterskan behöver också en fördjupad förståelse och kunskap 

om både närståendes och andra sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnaden för att få en 

tydligare bild av vad som krävs för att uppnå en god omvårdnad vid denna typ av 

problematik.  

5.1 Syfte 

Att beskriva sjuksköterskors och närståendes erfarenheter av omvårdnaden vid 

substansbrukssyndrom hos ungdomar. 

5.2 Frågeställningar 

Hur beskriver sjuksköterskan omvårdnaden av ungdomar (13-20 år) som vårdas för 

substansbrukssyndrom inom psykiatrisk vård? 

Hur erfar sjuksköterskor att ge omvårdnad till ungdomar med substansbrukssyndrom (13-20 

år)? 

Hur erfar närstående omvårdnaden av ungdomar (13-20 år) med substansbrukssyndrom? 

Vad erfar närstående av att vara närstående till ungdomar (13-20 år) med 

substansbrukssyndrom?  

6. METOD 

Följande avsnitt presenterar studiens metod. Studiens design, urval, datainsamling, analys 

samt etiska överväganden presenteras under respektive underrubrik.   

6.1 Design 

Vi har genomfört två delstudier med kvalitativ design. Syftet med delstudierna var att 

undersöka sjuksköterskors och närståendes erfarenheter av omvårdnaden vid 

substansbrukssyndrom hos ungdomar. Kvalitativa studier tillämpas för att finna och beskriva 



 

 

subjektiva reflektioner hos individer, därför tillämpar vi denna metod då vi vill lyfta fram 

människor subjektiva erfarenheter för att därefter kunna tolka och abstrahera fram likheter 

och skillnader (Henricson & Billhult, 2012). En författare genomförde delstudien med 

sjuksköterskor och den andra författaren genomförde delstudien med närstående. 

6.2 Urval 

Urval av deltagare till intervjuerna baserades på ett lämplighetsurval, genom att utifrån vårt 

syfte välja närstående och sjuksköterskor som kunde tänka sig skänka oss kunskap utifrån 

våra frågeställningar. Urvalet gjordes via anhörigförbund och landsting på frivillig basis samt 

bland sjuksköterskor som arbetade med patientgruppen som var i studiens fokus. Kontakten 

togs via mejl eller telefon till verksamhetschefer eller ansvariga för förbunden som därefter 

tillfrågade närstående och sjuksköterskor om dom ville delta. Verksamhetschef samt 

förbundsordföranden valde ut lämpliga deltagare baserat på våra inklusionskriterier. 

Därefter skickade vi ut missivbrev med information och underskrift för samtycke till de som 

anmält intresse för att delta (se bilaga A). Inklusionskriterier för närstående: män och 

kvinnor som var närstående till ungdomar (13-20 år) med ett substansbrukssyndrom. 

Substansbruket kunde vara både pågående eller retrospektivt, närstående skulle inte ha eller 

haft en egen historia av substansbruk samt ha en etablerad kontakt vid 

anhörigförbund/förening. Samtycke till intervju gavs både skriftligt via missivbrev samt 

muntligt i och med den inspelade intervjun. Godkännande gavs också skriftligt av respektive 

verksamhetschef/ordföranden. Inklusionskriterier för sjuksköterskor: legitimerade 

sjuksköterskor med arbetslivserfarenhet av vård vid substansbrukssyndrom hos ungdomar 

(13-20 år). Tre kvinnliga sjuksköterskor mellan 25-45 år, med arbetslivserfarenheter mellan 

1-20 år deltog i delstudie I. Samtliga sjuksköterskor arbetade på samma vårdavdelning. Tre 

kvinnliga närstående mellan 35-55 år deltog i delstudie II, kontakten med vården varierade 

mellan 1-7 år. Samtliga närstående hade kontakt med anhörigförbund.  

6.3 Datainsamling 

Semistrukturerade individuella intervjuer genomfördes med stöd av en intervjuguide med 

öppna och breda frågor (se bilaga B & C). Stödfrågor användes även under intervjun för 

hjälpa deltagaren att fortsätta och fördjupa sin berättelse samt att rikta intervjun mot syftet 

(Danielson, 2012). Frågorna utformades efter studiens syfte och frågeställningar. Fokus låg 

på att ta reda på erfarenheter. Både sjuksköterskor och närstående intervjuades separat vid 

olika tillfällen. Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant av den som 

genomförde intervjun. Intervjuerna var mellan 35-60 minuter långa. En författare 

intervjuade de tre sjuksköterskorna och en författare intervjuade de tre närstående.  
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6.4 Analys och bearbetning av data 

Två delstudier, en med närstående och en med sjuksköterskor, genomfördes och 

analyserades enskilt. En kvalitativ innehållsanalys efter Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) metod tillämpades för att granska och tolka texter (data) dvs. de transkriberade 

intervjuerna som genomfördes. Först lästes de transkriberade intervjuerna igenom för att få 

en helhetsförståelse. Därefter plockades meningsbärande enheter ut som var relaterade till 

studiens syfte. Vidare kondenserades meningsenheterna ut till mindre text där det väsentliga, 

andemeningen, i texten kvarstod. De kondenserade meningsenheterna gavs en kod för att 

lättare kunna få en snabb överskådlig beskrivning av innehållet. Av detta abstraherades 

sedan kategorier med åtföljande underkategorier som utgjorde studiens resultat, se tabell 1 

(Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Tabell 1. Beskrivning av analysprocessen. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Sjuksköterskor:     

Och när man känner 

att man kan ge något 

som ungdomen kan 

ta till sig då upplever 

man att man har fått 

en nära relation och 

då blir ju även 

kommunikationen 

bättre med den 

personen. 

Om man kan ge 

något som 

ungdomen kan ta 

till sig så skapas en 

nära relation med 

en bättre 

kommunikation.  

Skapa relation Att etablera en 

vårdande relation. 

Att skapa en god 

kommunikation. 

Närstående:     

Tjaa, det börja med, 

med att jag kände 

att jag.. behövde få 

hjälp.. för det, det 

blev för mycket, heh, 

och jag... jag fick då 

reda på att det fanns 

ett anhörigcentrum, 

så jag ringde dit 

direkt. 

Jag upplevde ett 

stort behov av stöd 

och ringde till 

anhörigcentrum 

för rådgivning. 

Behov av stöd  Att känna behov av 

stöd 



 

 

6.5 Forskningsetiska överväganden 

Våra etiska överväganden baserades på de rättigheter som International Council of Nursing 

(ICN) härlett ur sin internationella etikkod för sjuksköterskor. Dessa rättigheter innefattar 

principen om att inte skada, rätten till informerat samtycke (till vård och forskning), 

rättigheten att kunna avbryta sitt deltagande i forskningen samt att kunna förbli anonym 

genom hela forskningsprocessen (privatliv, anonymitet och konfidentialitet) (ICN, 2014).  

En första reflektion mellan författarna gällde eventuella tidigare personliga erfarenheter av 

substansbruk. Detta för att säkerställa att ingen del av forskningsprocessen påverkades av 

förutfattade meningar eller att egna värderingar vägdes in, då detta skulle kunna påverka 

datainsamlingen eller spegla av sig i tolkningen av de transkriberade intervjuerna. Vid 

datainsamlingen från sjuksköterskorna beaktades den möjliga konflikten mellan god vård 

kontra forskning. Denna möjliga konflikt syftar på professionernas syften där 

sjuksköterskans roll är att utföra god vård samtidigt som forskaren försöker besvara sina 

frågeställningar, detta får inte komma patienten till skada genom att exempelvis ge 

forskningen högre prioritet (Källström, 2012). 

En andra reflektion gällde informerat samtycke. Vid datainsamlingen gav deltagaren ge sin 

berättelse med utgångspunkt från en tredje part, i detta fall en substansbruk ungdom som 

inte var närvarande vid intervjutillfället. För att säkerställa denna tredje parts integritet 

beslutade vi att ta med detta i inklusionskriterierna, då vi krävde samtycke från både 

förälder/föräldrar samt ungdom. 

En tredje reflektion gällde ämnets känsliga natur, där samtalet kunde mynna ut i att 

deltagaren behövde söka vidare stöd då tidigare upplevelser riskerade att väcka starka 

känslor. Författarna har beaktat detta genom att endast inkludera deltagare (närstående) via 

anhörigföreningar/förbund där de har en etablerad kontakt som de kan vända sig till för 

eventuellt stöd. 

7. RESULTAT 

Nedan presenteras resultaten från delstudie 1 som genomfördes med sjuksköterskorna samt 

resultatet från delstudie 2 som genomfördes med närstående. Vardera delstudie presenteras 

enskilt med utgångspunkt från abstraherade kategorier och underkategorier. Direkta citat 

hämtade från de transkriberade intervjuerna presenteras. 

7.1 Delstudie I - Sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad 

I intervjuerna med tre sjuksköterskor återspeglades sex kategorier med respektive 

underkategorier. Se figur 1. De sex kategorierna representeras var och en för sig med 
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underkategorier och citat direkt hämtade från de meningsbärande enheterna ur de 

transkriberade intervjuerna.  

 

 

Figur 1. Sammanställning av sjuksköterskornas erfarenheter av att ge omvårdnad till ungdomar 

med substansbrukssyndrom.  

7.1.2 Att skapa basala förutsättningar  

Sjuksköterskorna från intervjuerna lyfte fram att det mest centrala i omvårdnaden med 

denna patientgrupp var att ge basal omvårdnad.  Att ge basal omvårdnad abstraherade 

därefter underkategorier som att skapa struktur och rutiner i vardagen och att utgå från 

patientens behov som två grundstenar för god omvårdnad.  

Att skapa struktur och rutiner i vardagen 

Sjuksköterskornas erfarenhet är att ungdomar som har substansbrukssyndrom har till stor 

del en problematik att ha en fungerande vardag med struktur och rutiner som exempelvis att 

de inte har regelbundna måltider och vänder ofta på dygnet. Detta påverkar då ungdomarna 

negativt genom att inte fungera normalt i samhället såsom att inte fungera i skola eller annan 

sysselsättning. Där av belyste sjuksköterskorna att deras arbete med denna patientgrupp är 

att skapa fasta och strukturerade rutiner som ungdomarna kunde luta sig emot. Exempelvis 

regler för sänggående och uppstigande på morgonen, detta för att skapa en god sömnhygien.  

”Det är ju väldigt mycket att man ska strukturera upp deras liv för dom flesta har ju 

ingen struktur i huvud taget över sitt liv, dom har ju vänt på dygnet i dom flesta fall, 



 

 

dom sover på dagarna och är uppe på nätterna, dom äter ju inga regelbundna 

måltider och dom gör, dom har ingen struktur och det behöver dom ju hjälp med för 

det är ju en förutsättning för att dom ska fungera normalt i samhället. Så struktur 

och rutiner är en stor del och att dom får tillbaka det vanliga livet”  

Vidare belyste sjuksköterskorna att många av ungdomarna inte har fått uppleva att bli 

omhändertagen av en vuxen någon gång tidigare under sin uppväxt. Att få bli 

omhändertagen och hjälpa till att strukturera upp deras vardag hjälper ungdomen att åter få 

en balans och struktur i deras vardag.  

”Det är ren omvårdnad verkligen. Att man sitter bredvid, sitter och spelar spel, man 

sitter och tittar på tv tillsammans, tittar på film, spelar pingis. Det är 

omvårdnadsåtgärder alltihopa. Och allt är för att minska ångest och att minska 

abstinensen, minska oförmågan att sova. Vi tränar och som jag sa vi lagar mat och 

bakar. Alltså att det ska vara omvårdnad i den mest basala form. Det är verkligen 

omvårdnad. Det är så många som aldrig får det där någon gång” 

Att skapa struktur och rutiner beskrivs som en av grundstenarna i den basala omvårdnaden. 

Genom att skapa struktur och rutiner vill sjuksköterskorna hjälpa ungdomarna att underlätta 

sin vardag genom att minska ångest samt distrahera och minska eventuell abstinens. På det 

viset skapas också förutsättningar för att patientens vardag kan underlättas även längre fram, 

efter att patienten har blivit utskriven. 

 

 

Att utgå från patientens behov 

En förutsättning för att skapa en god omvårdnad för varje patient är att omvårdnaden är 

individuellt anpassad efter patientens behov. Det krävs hos sjuksköterskorna en 

fingertoppskänsla där sjuksköterskan känner av och tittar observant på vem de har framför 

sig. Sjuksköterskorna berättade att varje person är unik och har olika behov och svårigheter, 

det krävs då att vara observant på vad som framkommer under mötet med patienten och ser 

vad denne behöver och vill.  

”Det är ju tillsyn hela tiden och liksom vanlig omvårdnad. Och sen så är det ju så att 

många eller vissa som kommer som är påverkade har ju liksom en psykos just då 

och då blir det ju ett helt annat jobb för då är det ju hela tiden tillsyn och man måste 

hela tiden anpassa sig efter patienten därför dom kan ju vara rädda, dom kan vara 

arga, så det är ju hela tiden en tiden fingertoppskänsla man får hela tiden vara där”   

Sjuksköterskans erfarenhet av att etablera en god basal omvårdnad är att bemöta ungdomen 

där denne befinner sig. Det kan vara dels konkreta saker såsom att sätta sig själv på golvet 

där ungdomen sitter men kan även vara på ett mer abstrakt plan genom att möta patienten i 

dennes känslor. Sjuksköterskorna beskrev att det krävs att varje omvårdnadsåtgärd eller 

bemötande är individuellt anpassat för att kunna tillgodose varje människas behov.  
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7.1.3 Att etablera en vårdande relation  

Sjuksköterskornas erfarenhet av omvårdnad hos ungdomar som har substansbrukssyndrom 

berörde till stor del att etablera en vårdande relation i sitt arbete. Att etablera en vårdande 

relation synliggjorde sedan underkategorier som att skapa en god kommunikation, att möta 

och se hela patienten, att inte moralisera, att vara lyhörd och närvarande samt att våga 

vara personlig.  

Att skapa en god kommunikation 

För att främja för en vårdande relation mellan sjuksköterskan och patienten belyste 

sjuksköterskorna att det krävs en god kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten, 

en kommunikation som har sin grund i tillit gentemot varandra samt baseras på en 

individanpassad nivå för patienten. Sjuksköterskornas egen upplevelse av en god 

kommunikation är att en relation har skapats då de upplever att patienten känner ett 

förtroende till att kommunicera med sjuksköterskan. Det upplevda förtroendet har sin grund 

i att ungdomen öppnar upp sig och samtalar med sjuksköterskan om tidigare upplevelser och 

känslor.  

”Och när man känner att man kan ge något som ungdomen kan ta till sig då 

upplever man att man har fått en nära relation och då blir ju även 

kommunikationen bättre med den personen” 

Sjuksköterskornas erfarenhet av att etablera en vårdande relation till patienten innefattar 

således att fokusera på att skapa en god kommunikation. En kommunikation där 

sjuksköterskan upplever att en dialog finns som har betydelse för vården.  

 

 

Att möta och se hela patienten 

Att möta och se hela patienten har en betydande roll både för sjuksköterskan men även 

patienten för att kunna etablera en vårdande relation. Den substansberoende ungdomen bär 

på olika händelser och känslor som ger olika uttryck, det är viktigt att möta patienten där den 

befinner sig och därefter låta patienten ta ett steg mot ett samtal. Sjuksköterskorna belyser 

att det krävs oftast inte ord utan mer en fokuserad närvaro som ungdomen känner av. En 

annan viktig aspekt i sjuksköterskornas omvårdnadsarbete gällde samarbete till att skapa en 

vårdande relation, där kontinuitet är i fokus.  

”Och jag kan ju bara prata för mig men jag får ju lov och se vilken har jag framför 

mig? Det kan ju vara en mussla som kommer in, arg som ett bi, kolsvart och sitta 

med typ hörlurarna på sig, med mössan nerdragen, ligga över stolen. Då får man ju 

liksom bara försöka att koppla bort föräldrarna på något sätt och bara nu är det du 

och jag som pratar och sen vänta in. Och ja hittills så jag varit med om ett, två, tre 

samtal som liksom det inte har någonting. Sen kanske det inte blir något bra samtal 

men i alla fall att man någonstans har möts” 



 

 

Vidare belyser sjuksköterskorna betydelsen av att bejaka och se den hela människan de har 

framför sig. Alla människor bär på olika händelser och känslor som kan ligga till grund för 

varför de har påbörjat ett substansbruk, och det är viktigt att sjuksköterskan ser den hela 

människan och inte bara substansbruket för att kunna ge omvårdnad och således hjälpa den 

substansberoende ungdomen.  

”Det är inte bara och lämna urinprov, för det här är ju en hel liten människa, det är 

ju någonting i den där människan som gör att man misstänker att den tar droger. 

Det är ju det som är intressant. Ett urinprov är ju en historisk händelse” 

Som sjuksköterska är det viktigt att se och lyssna till patienten, detta genom bekräftelse. Att 

bekräfta det patienten känner och upplever. Att som sjuksköterska bara finnas till och se 

patienten har en betydelse för patientens tillfrisknande är sjuksköterskornas erfarenhet.   

”Vi är ju väldigt måna om att ge väldigt mycket kärlek till ungdomarna, för många 

har ju aldrig fått uppleva det. Dom har aldrig haft föräldrar som liksom sagt att 

dom älskar dom. Vi ger dom kärlek och försöker visa att någon vuxen person tycker 

dom är bra” 

Sjuksköterskorna berättade att det första mötet med patienten är viktigt och spelar en 

avgörande roll för den fortsatta relationen dom sinsemellan. Att möta en patient är inte 

detsamma som att möta en annan och det krävs att mötet sker utifrån patienten och dennes 

nivå.  

Att inte moralisera 

Ett beaktande som sjuksköterskan måste ha med sig i sitt omvårdnadsarbete är att i den 

vårdande relationen inte tillämpa en dömande roll. Att möta en ungdom som har 

substansbrukssyndrom med ett dömande intryck kan skapa ett större avstånd till ungdomen.  

”Vi är ju väldigt försiktiga med att moralisera för då möter man absolut inget”  

Att skrämma eller påpeka farligheterna med vad droger innebär kan ge effekten att 

ungdomen stänger ute omvärlden och inte känner sig tillfreds med att skapa en relation till 

sjuksköterskan. 

Att vara lyhörd och närvarande 

När det gäller att vara lyhörd beskriver sjuksköterskorna att det krävs ett engagemang hos 

sjuksköterskan genom att vara lyhörd för varje individ.  

”Oftast är det någon som kan du inte sitta här en stund och då sitter man där tills 

dom vill börja prata eller tills dom känner sig lugna och då får man alltid en 

kontakt. Så jag tycker att det är en fingertoppskänsla som man har hela tiden. Man 

måste hela tiden känna efter vad dom vill”  

Att vara lyhörd kräver således i sin tur att vara närvarande. Det engagemang och individuella 

bemötandet som tidigare belysts kräver en närvarande sjuksköterska. Det framkom i 

intervjuerna att en stor det av omvårdnadsarbetet är att endast finnas i närheten och att 

patienten känner av sjuksköterskornas närvaro. Närvaro genererar i en trygghet, en trygghet 

som patienten kan känna av och således våga öppna sig för ett samtal är sjuksköterskans 

erfarenhet.  
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”Ja det är ju bara att vara närvarande. Man kan ju oftast inte bara dyka på, utan 

oftast väntar man ju ut själv. Man finns där hela tiden, man behöver inte alltid 

börja prata men man finns bredvid hela tiden och då är det ju alltid någon, 

patienterna känner vem dom alltid kan ty sig till, dom har ju en egen 

människokännedom”  

Att vara lyhörd och närvarande framkom som två viktiga egenskaper som sjuksköterskan 

behöver ha för att kunna etablera en vårdande relation till patienten, då sjuksköterskornas 

erfarenhet är att lyhördhet och närvaro skapar trygghet hos patienten som är av betydelse för 

den vårdande relationen.  

Att våga vara personlig 

Vidare belyste sjuksköterskorna betydelsen av att våga vara personlig, att våga ge en glimt av 

sin personlighet bakom fasaden av sin profession som sjuksköterska. Erfarenheten av att 

detta flera fördelar, dels upplever sjuksköterskan att maktpositionen mot patienten minskar 

men framför allt att patienten kan knyta an till en mer personlig relation än bara endast en 

sjuksköterske-patient relation. Att berätta om en rolig händelse som skett kan göra att 

patienten vågar slappna av och även relatera mer till sjuksköterskan då patienten fortsätter 

samtalet om det personliga som sjuksköterskan delgett om.   

”Hela tiden bemötande. Och vara tillgänglig. Våga också visa sig själv sårbar, att 

våga vara personlig” 

Att våga vara personlig kan även ha en betydande effekt i det första skedet till att etablera en 

vårdande relation, då om sjuksköterskan upplever att det är svårt att komma igång med ett 

samtal med patienten. Där av kan en personlig händelse hos sjuksköterskan vara det som 

”Bryter isen” och således gör att patienten börjar samtala med sjuksköterskan.  

7.1.4 Att göra patienten delaktig  

Att göra patienten delaktig abstraheras i två underkategorier som att använda sig av 

patientens motivation och att se patientens egen tro på behandling. 

Att använda sig av patientens motivation 

I sjuksköterskornas vårdarbete är erfarenheten att för att kunna ge en god vård till patienten 

krävs det att patienten är delaktig. Sjuksköterskan beskriver att patientens egen motivation 

är en bidragande faktor till att öka delaktigheten hos patienten.  

”Vissa är väldigt hjälpsökande och motiverade att sluta liksom och där är det ju 

lättare att få till en bra planering” 

Motivation hos patienten är i många fall likvärdig till samarbete mellan sjuksköterskan och 

patienten då en motivation hos patienten gör att den är mottaglig till de förslag 

sjuksköterskan ger och då kan de tillsammans tillgodose de behov patienten behöver.  

 



 

 

Att ta vara på patientens egen tro på behandling 

I omvårdnadsarbetet med att öka patientens delaktighet är det även av betydelse att ta till 

vara på patientens egen tro på behandling. Sjuksköterskans erfarenhet är här att det är 

viktigt att sjuksköterskan fokuseras på att det är patienten som är i centrum och att så långt 

det är möjligt samverka med patienten till dennes önskemål av vård, behandling och även 

fortsatt vård efter utskrivning. Ett samarbete mellan sjuksköterskan och patienten är viktig 

då det krävs att patienten själv tror på att vården som erbjuds kommer att hjälpa. 

Sjuksköterskornas erfarenhet av detta är att upplevelsen av att ”prata med en vägg” uppstår 

regelbundet om patienten inte själv tror på den vård som erbjuds. Vidare belyste 

sjuksköterskorna att det krävs att respektera patientens vilja vad det gäller delaktighet till 

vården. Sjuksköterskan måst ta ett kliv tillbaka och erbjuda någon annan form av behandling 

om patienten inte vill eller tror på det som erbjuds.  

”sen är det ju så att beslutet ligger ju hos den egna individen, du måste ha med dig 

någon på tåget för att den ska ta till sig behandling. Inte hos dig eller vad du tror 

på. Det får man kasta bort, det är inte jag som är viktig här utan det är patienten” 

Vidare belyste sjuksköterskorna betydelsen av att bevara patientens rätt till integritet. Med 

detta förklarar sjuksköterskorna att patienten har själv eget bestämmande för vad den vill 

berätta och prata om och det är viktigt att förmedla till varje patient att det inte är något krav 

på att berätta och att patienten har rätt till sin integritet.  

Att som sjuksköterska beakta patientens egen vilja och tro till vad som kan hjälpa är av 

betydelse känslan av delaktighet. Att involvera patienten i sin egen vård är att öka deras 

känsla av delaktighet är sjuksköterskornas erfarenhet.  

7.1.5 Att möta hela familjen  

Kategorin att möta hela familjen har fyra underkategorier: att göra närstående delaktiga, att 

möta känslor och ge stöd till familjen samt att möta båda parter. Vid intervjuerna med 

sjuksköterskorna pratade sjuksköterskorna främst om ungdomens föräldrar vid 

benämningen närstående. Kommande resultattext benämner vilken typ av anhörig som 

sjuksköterskorna samtalar om.  

Att göra närstående delaktiga 

Sjuksköterskorna belyste betydelsen av att göra närstående delaktiga i deras ungdoms vård, 

behandling och omvårdnad. De närstående de främst belyste var hela familjen det vill säga 

föräldrar och syskon. Ett genomgående arbete som sjuksköterskorna gör för att involvera 

föräldrar är att ge tydlig och regelbunden information om patientens mående och dess vidare 

planering för fortsatt vård.  

”Vi uppdaterar ju dom hela tiden, ringer och uppdaterar, bjuder in dom att komma 

hit och vara väldigt tydliga med att ni kan bara komma hit, ni behöver liksom inte 

boka någon tid eller komma på några speciella tider, utan det är bara att komma 

hit så länge som ungdomen vill det”  
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Vidare belyser sjuksköterskorna att det är vanligt förekommande med problematik i familjen 

och att ungdomens föräldrar inte alltid är angelägna eller tillmötesgående till delaktighet i sin 

ungdoms vård. Sjuksköterskans syn på denna problematik är att det kan bero på att 

föräldrarna själva har ett substansbrukssyndrom eller psykisk ohälsa som gör dom inte är i 

stånd till att vara delaktiga i sitt barns liv. Sjuksköterskan förklarar då även att det är av 

betydelse att involvera föräldrarna genom att regelbundet informera och erbjuda dom att 

komma på besök. En viktig aspekt är dock att ungdomen samtycker till att föräldrarna 

erbjuds besök, då ungdomens vilja till umgänge måste respekteras.  

”vi har ju inga besökstider, utan anhöriga är välkomna när dom vill. Dom är 

välkomna att finnas på avdelningen när dom vill” 

Att involvera föräldrarna mer i vården kan, utgående från sjuksköterskornas erfarenheter, 

öka deras känsla av delaktighet. Det kan ske genom att fråga dom om olika saker som de har 

upplevt hos deras ungdom som kan ha betydelse för vården.  

Att möta känslor och ge stöd till familjen 

I sjuksköterskans omvårdnadsarbete i att möta hela familjen är stöd till närstående en viktig 

del i arbetet. Samtal och regelbunden information ses som det främsta stödet 

sjuksköterskorna ger till föräldrar och även syskon. Alla föräldrar är i olika behov av stöd och 

vissa är mer angelägna om information om vad som händer och sker under vårdtiden än 

andra. De olika behoven av stöd känner sjuksköterskorna väl igen. En del föräldrar känner 

och visar olika typer av känslor när de besöker sin ungdom på avdelningen och då krävs det 

från sjuksköterskorna stöd och tröst i form av samtal. Att ge stödjande samtal där 

sjuksköterskan bekräftar och stärker föräldern är ett stödjande arbete som har betydelse. 

Såsom att bekräfta föräldern med påståenden som ”du tänker rätt” kan öka deras upplevelse 

av att de gör något rätt i den svåra situationen.  

”Dom får ju om dom vill prata med oss hur mycket dom vill. Och det gör vi ju liksom 

inte på rutin att man ska sitta ned med föräldrarna och prata utan det när man 

känner att behov finns så gör vi det när man känner att det är en familj som 

behöver mycket stöttning, som har det jobbigt”   

När ungdomen skrivs in är det vanligt att båda föräldrarna är med under 

inskrivningssamtalet och då upplever ofta sjuksköterskorna en uppsjö av känslor i familjen, 

främst frustration, ilska och sorg. Den upplevda frustrationen som sjuksköterskorna känner 

av hos föräldrarna är att föräldrarna försöker att prata ungdomen ”till rätta”. I detta skede är 

erfarenheten att sjuksköterskans roll är viktig då genom att både ge stöd och möta 

föräldrarnas känslor samtidigt som sjuksköterskan i första hand skall bemöta ungdomen och 

dennes upplevelse i den aktuella situationen.  

”Speciellt på akutbesök när dom kommer in för att dom misstänker någonting, då 

möter man ju hela familjen och då är det ju otroligt mycket frustration, och dom är 

ledsna och dom gråter, dom förklarar för ungdomarna att du har förstört allt, du 

har knyckt pengar från dina syskon, du har pantsatt alla våra smycken som jag har 

fått av min mormor och morfar, allt är borta och du fattar liksom inte. Så då är det 



 

 

ju otroligt, och det är svårt att få en, jag upplever det som att dom upplever att det 

är svårt att få hjälp”  

I sjuksköterskans arbete med att möta den hela familjen är det inte bara samtal och 

vägledning hos familjen som är av betydelse. En viktig aspekt är att stärka familjens tro på att 

hjälp finns att få. Sjuksköterskans erfarenhet är att många föräldrar ringer till 

vårdavdelningen och är förtvivlade över att vården inte hjälper deras substansberoende 

ungdom. Då återfall eller återinläggning gånger flera har uppstått och föräldern känner en 

misstro till ett tillfrisknande. Här är sjuksköterskans roll med ett förmedla tro och hopp 

central. Att låna ut sitt egna hopp är av stor vikt för att både föräldern och ungdomen skall 

orka och våga ta till sig den vård och behandling som erbjuds.  

”Ja och att ge hopp. Det glömde jag säga. Det är också något som är jätteviktigt! Att 

ge hopp, även om det är jobbigt nu, alltså hopp. Hopp till föräldrarna och till 

patienten. Att det finns, att det kommer att ordna”   

Att möta känslor i den hela familjen har även betydelse för familjens förmåga till att stödja 

deras ungdom under vård och behandling. Sjuksköterskorna lyfte fram betydelsen av att det 

krävs att en människas egna känslor är under kontroll för att den skall kunna orka hjälpa och 

stödja en annan. Således är det viktigt att möta familjens alla känslor och stödja dom under 

hela vårdtiden för att de skall kunna möta ungdomens känslor och upplevelser.   

Att möta båda parter 

Vidare framkom det att sjuksköterskorna ofta upplevs som en medlare mellan föräldern och 

ungdomen. Sjuksköterskan försöker under samtalet bekräfta det föräldern berättar och har 

upplevt som svårt det vill säga stärka föräldrarollen hos föräldern. Men samtidigt bemöta 

ungdomen utan att ta någons parti. För att kunna möta båda parter i familjen krävs det att 

sjuksköterskan skapar en god första kontakt där hela familjen känner sig bekräftade.  

”Så det är ju starkt. Man har du alltid två, man har ju alltid patienten och man har 

ju anhöriga, man har ju aldrig bara patienten utan man har ju hela och kanske 

syskon som har mått dåligt i det här” 

Erfarenhet av att möta den hela familjen är en komplex uppgift menar sjuksköterskorna och 

framför allt i att försöka möta båda parter. Målet för sjuksköterskorna är att skapa ett samtal 

som både ungdomen och föräldern känner sig nöjda med och det krävs av sjuksköterskan att 

hon ser situationen både utifrån ungdomens synvinkel och även från förälderns synvinkel för 

att kunna möta båda parter och skapa ett bra samtal som den hela familjen är nöjda med.  

7.1.6 Att skapa förutsättningar i omvårdnadsarbetet 

Sjuksköterskornas erfarenhet av att skapa verktyg i omvårdnadsarbetet mynnade ut i 

underkategorierna att arbeta utifrån sig själv, att samarbeta med kollegor och andra 

instanser samt att skapa distans till sina egna känslor. 

Att arbeta utifrån sig själv 

Ett verktyg som sjuksköterskorna tillämpar i sitt arbete är att ofta utgå från sig själv, då 

genom att försöka tänka sig in i patientens situation och sedan gå till sig själv och tänka hur 
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sjuksköterskan själv skulle vilja i den situationen. Detta verktyg gäller ofta främst bemötande 

då bemötande är så olika från individ till individ. Sjuksköterskorna berättade att det krävs 

ofta bara endast ett snedsteg i bemötandet till patienten för att förlora deras förtroende.  

”Men sen också utgå från sig själv, hur skulle jag vilja bli behandlad? Det är också 

jätteviktigt. Det är inte så komplicerat om man bara utgår från sig själv ibland” 

Vidare lyfte sjuksköterskorna fram betydelsen av att ibland fokusera på sig själv och sin egen 

upplevelse av olika situationer. Med detta menar sjuksköterskan att ibland krävs det att utgå 

från sig själv och sina egna känslor som kan uppstå i olika situationer och därefter bemöta 

patienten utifrån hur sjuksköterskan själv skulle vilja bli bemött.  

Att samarbeta med kollegor och andra instanser  

Samarbete med kollegor lyfte sjuksköterskorna fram som ett nödvändigt verktyg i sitt dagliga 

arbete. Sjuksköterskorna berättade att de aldrig arbetar självständigt utan att de under hela 

arbetspasset samarbetar och involverar kollegan, detta för att omvårdnadsarbetet ibland vara 

komplext och att behov av stöd och hjälp behövs i många situationer.   

”Ja vi diskuterar ju väldigt mycket. Här är det inte bara att man jobbar för sig själv 

eller har sina egna patienter utan vi speglar ju hela tiden under hela arbetspasset” 

Vidare är samarbetet med andra instanser viktigt i vården av substansberoende ungdomar, 

då det gäller planering för fortsatt vård vid utskrivning från vårdavdelningen. Andra 

instanser är främst socialtjänsten och öppenvården dit patienterna remitteras vidare efter 

utskrivning. Betydelsen av gott samarbete med andra instanser i sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete är att främst öppenvården tar vid omvårdnadsarbetet där sjuksköterskan 

avslutat då patienten skrivs ut. Sjuksköterskan lyfter fram att det är en trygghet att veta att 

det som inte hinns med under vårdtiden kan fortskrida även när patienten är utskriven då 

öppenvården fortsätter vården av patienten utifrån den planering som sjuksköterskan skapat 

på vårdavdelningen. Vidare är gott samarbete ett viktigt verktyg när det gäller 

sjuksköterskans erfarenhet av upplevda familjekonflikter. Sjuksköterskorna förklarade att 

arbeta med konflikter i familjen ofta inte hinns med under vårdtiden på avdelningen utan det 

är något som öppenvården eller socialtjänsten arbetar med.  

”Det är jättetryggt här inne, man får äta, man får titta på film, man får jättemycket 

omvårdnad, vi bakar, man äter på fasta tider, man går och lägger sig på fasta tider, 

det finns vuxna runt hela tiden, alltså det är en sådan otroligt trygg miljö och så ska 

man ju möta det yttre och det är därför det är så viktigt att vi samarbetar med 

socialtjänsten så att socialtjänsten står där eller vår öppenvård, att dom står där 

när vi skriver ut”  

Sjuksköterskorna lyfte fram betydelsen av att samarbeta med kollegor och andra instanser 

som ett nödvändigt verktyg då det krävs samarbete och hjälp för att kunna skapa en god vård 

för patienten. Sjuksköterskorna lyfte fram att deras arbete inte är tillräckligt utan de krävs 

samarbete för att kunna upprätta god omvårdnad.  

 

 



 

 

Att skapa distans till sina egna känslor 

Att skapa distans till sina egna känslor är ett verktyg som sjuksköterskorna anser är 

betydande för att kunna hantera sitt dagliga omvårdnadsarbete. Sjuksköterskorna får nästan 

dagligen höra berättelser från patienter om traumatiska händelser såsom misshandel, 

sexuella övergrepp eller kriminalitet och dessa berättelser väcker då känslor hos 

sjuksköterskan.  För att kunna hantera dessa känslor skapar sjuksköterskan en distans till 

egna känslor för att kunna hantera och orka att möta patienten i dennes berättelse.  

”Sen är det ju så att vissa patienter tar man ju till sig mer än andra, man får en 

bättre kontakt med och då är det ju svårare att hålla fasaden, att hålla en distans till 

sina egna känslor gentemot det patienten har upplevt”  

I omvårdnaden med ungdomar som har ett substansbrukssyndrom upplever sjuksköterskan 

ofta egna starka känslor som är relaterade till det komplexa arbetet och att skapa en distans 

till sina egna känslor är ett viktigt redskap men som kräver erfarenhet och tid för att kunna 

tillämpas och även trots att sjuksköterskan har arbetat länge händer det situationer då det 

inte går att skapa en distans till sina egna känslor. 

7.1.7 Hinder i omvårdnadsarbetet 

Erfarenheten av hinder i omvårdnadsarbetet för sjuksköterskan återspeglas i 

underkategorierna att känna maktlöshet och hopplöshet, att inte nå fram och känna sig 

otillräcklig samt att uppleva hinder till samarbete med andra instanser. 

Att känna maktlöshet och hopplöshet 

Sjuksköterskornas erfarenhet av upplevda svårigheter i sitt dagliga omvårdnadsarbete är till 

största del att känna maktlöshet och hopplöshet. Att som sjuksköterska känna sig maktlös 

beror till stor del på de patienter som får återfall flera gånger. Sjuksköterskorna kan ibland 

känna på sig vilka patienter som kommer att komma tillbaka trots alla omvårdnadsåtgärder 

och försök till tillfrisknande. Att känna maktlöshet till samhället och världen utanför 

vårdavdelningens väggar upplever sjuksköterskorna. Detta då sjuksköterskorna försöker att 

få ungdomen att förstå att umgänget som den befinner sig i inte är bra för honom eller henne 

och att den behöver bryta med vissa för att kunna vara drogfri.  

”När man ser en ungdom komma, och komma tillbaka och tillbaka och tillbaka och 

det bara går åt ett håll, det blir alltså först bara cannabis någon gång ibland och 

sen är det cannabis och cannabis och cannabis varenda dag. och sen då börjar dom 

liksom med mer droger, då känner man sig otroligt maktlös”  

Att som sjuksköterska känna hopplöshet i sitt omvårdnadsarbete går ofta hand i hand med 

känslan av maktlöshet. En del patienter som ofta får återfall och för varje återfall faller 

djupare in i sitt substansberoende känner ofta sjuksköterskan en hopplöshet till att 

ungdomen skall kunna bli drogfri. Att förlora hoppet till patienten är en farlig känsla berättar 

sjuksköterskan då det är svårt att verkligen kunna förmedla en god och genuin vård till 

patienten om hopplöshet finns. 
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”Det känner man ju på sig med patienten om dom är trovärdiga när dom säger att 

dom vill sluta liksom, det märker man ganska snabbt och där är det ju svårare, för 

där känner man hopplöshet faktiskt”  

Hinder för sjuksköterskorna i sitt omvårdnadsarbete är att känna sig maktlös och även 

hopplös till att ungdomen skall bli fri från sitt substansbruk. De upplevda känslorna är ofta 

återkommande hos sjuksköterskorna som även ibland kan påverka deras omvårdnadsarbete 

negativt genom att inte veta hur de skall kunna hjälpa patienten.  

 

Att inte nå fram och känna sig otillräcklig 

Att inte nå fram och känna sig otillräcklig upplever sjuksköterskorna som svårt i sitt 

omvårdnadsarbete. Att inte nå fram menar sjuksköterskorna med att det är svårt att skapa en 

kommunikation med patienten och känna att ungdomen tar till sig det sjuksköterskan vill 

förmedla. I många situationer upplever sjuksköterskorna att det får vrida och vända på sig 

för att försöka nå fram till ungdomen med sitt budskap men trots otaliga försök bekräftar inte 

ungdomen sjuksköterskan med att ge respons. Problematiken till detta anser 

sjuksköterskorna kan bero dels på hur länge ungdomen har använt droger men även dels på 

om det ligger någon annan psykisk ohälsa bakom som kan påverka deras förmåga till 

kommunikation.  

”Men som jag sa så är ju vissa patienter helt avstängda och då är det ju jätteknepigt 

för att man ser att dom mår så pass dåligt men det är så svårt att liksom hjälpa 

dom för att dom vill inte prata eller drar sig undan eller öppnar sig inte för någon 

och är avstängda på ett eller annat sätt”  

Att planera vården för den substansberoende ungdomen upplever sjuksköterskorna ofta som 

svårt i sitt dagliga omvårdnadsarbete. Anledningen till att sjuksköterskorna upplever det 

svårt att planera var flera men berodde till stor del på hur samarbetet med ungdomen 

fungerade samt hur etablerad relationen är mellan sjuksköterskan och patienten. Om 

sjuksköterskan har svårt att kommunicera eller samarbeta med patienten utifrån dennes 

behov är det svårt för sjuksköterskan att skapa en individuell vårdplan för patienten då 

sjuksköterskan upplever att det inte går att nå patienten.   

”Det svåraste är, det svåraste jag ändå nog att få patienten, att få till en bra 

planering för patienten. Det tycker jag är svårast”  

Att som sjuksköterska känna sig otillräcklig är en svårighet i omvårdnadsarbetet och som ofta 

bottnar i att sjuksköterskan känner att hon inte kan hjälpa patienten. Orsaken till att 

sjuksköterskan upplever känslan av otillräcklighet är att alla patienter behöver en individuell 

vård då de har olika behov att tillgodose och sjuksköterskan upplever att hon dels inte hinner 

med på grund av personalbrist men även dels för att vårdavdelningen har en bred repertoar 

av ungdomar som har kommit olika långt i sin vård och kräver olika insatser av 

sjuksköterskan som hon känner att hon inte kan ge. Här känner sjuksköterskan sig 

otillräcklig då dessa problem inte går att rå över.  

”Det är ganska svårt att avgränsa när man har fyra till fem remisser så mår ganska 

bra och då är det jättesvårt att räcka till åt alla. När man liksom är två stycken och 



 

 

så har man 7-8 patienter där inne och då är det svårt liksom att tillgodose allas 

behov tycker jag”  

Att inte nå fram och att känna sig otillräcklig är upplevda svårigheter hos sjuksköterskorna 

och orsaken till dessa upplevelser är både kopplat till det direkta omvårdnadsarbetet men 

även dels till en mer organisatorisk nivå som sjuksköterskan inte kan gå rå över.  

 

 

Att uppleva hinder till samarbete med andra instanser 

Som tidigare belysts kräver omvårdnadsarbetet ett regelbundet samarbete med andra 

instanser som socialtjänst och öppenvård. Sjuksköterskorna upplever ofta att samarbetet inte 

fungerar. Upplevda hinder till samarbete gäller främst samarbetet med socialtjänsten och en 

orsak till denna problematik kan vara olika syn på patienten.  

”Jag blir jättefrustrerad! Faktiskt för att jag ser ju också patienter som 

hjälpsökande och ber om hjälp och som INTE får hjälp, vi kan skriva tio 

orosanmälningar men det händer ingenting och tills att patienten nästan är helt 

körd i botten”   

Sjuksköterskorna belyser att hinder till samarbete med andra instanser är svårt när 

socialtjänsten och sjukvården har olika synsätt på att bedöma vårdbehovet av patienten och 

att de olika synsätten ligger till grund för att patienten ofta får fel vidare vård efter 

utskrivning. Att uppleva hinder till samarbete är ansträngande berättar sjuksköterskorna då 

det krävs ett nära samarbete med andra instanser för att kunna skapa en god omvårdnad för 

patienten. 
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7.2 Delstudie II - Närståendes erfarenheter av omvårdnaden 

Tre närstående intervjuades vid tre olika tillfällen och innehållet abstraherades till totalt fem 

stycken kategorier med åtföljande underkategorier, se figur 2. Nedan presenteras varje 

kategori med eventuella medföljande underkategorier samt citat från transkriberad intervju. 

 

 

Figur 2. Sammanställning av närståendes erfarenheter av omvårdnaden till ungdomar med 

substansbrukssyndrom. 

 

7.2.2 Känner behov av stöd 

De närstående deltagarna berättade tidigt om hur ett stort behov av stöd kom över dom vid 

upptäckten om att deras närstående drabbats av ett substansbrukssyndrom. Främst var det 

två typer av stöd som var mest påträngande: att känna ett mer allmänt praktiskt stöd för att 

slippa stå själv med problematiken, samt en förståelse för vad en går igenom som närstående. 

”Tjaa, det börja med, med att jag kände att jag.. behövde få hjälp.. för det, det blev 

för mycket, heh, och jag... jag fick då reda på att det fanns ett anhörigcentrum, så 

jag ringde dit direkt.”  

”Jag vänder mig till dom för att få hjälp och så får jag inte det.. i det yttersta står 

man med det här själv och måste klara av det själv.”  



 

 

Att känna en form av avlastande stöd framkom således som en viktig del av vården och 

samtidigt som en brist. Närstående hänvisades till kommunens anhörigcentrum som erbjöd 

ett visst stöd, men de närstående uppgav att de saknade stöd i att motivera ungdomen till 

vård samt att förebygga ett svårare insjuknande.    

”Ehm.. vården har ändå fungerat känner jag.. i början var det jobbigt.. det är ju 

som att ingen kan förstå vad man gått igenom.. man blir ju så rädd och chockad.. 

Jag menar.. de kan ju med att skapa ett lugn personalen, men de kan ändå inte 

riktigt förstå vad man gått igenom som förälder.”  

”Jag saknade någon som förstod, som gått igenom samma sak som jag. Samma.. 

Och det hade ju inte hon där gjort, hon hade ju inte den kunskapen. (…) Så då letade 

jag vidare, fast jag går ju fortfarande kvar där, men jag letade vidare och googlade 

fram, efter många om och men, heh, och hittade till AHA.”  

En förståelse för sin situation var något som närstående eftertraktade. De närstående uppgav 

att kunskapen om vården och kompetensen visserligen var hög hos personalen vid de 

vårdande instanserna, men samtidigt saknade de en djupare förståelse för att kunna sätta ord 

på sina känslor och hantera sin situation. Stödet från anhörigföreningar överskred det stöd 

som kunde erhållas från legitimerad personal inom vården då denna förståelse nästan 

uteslutande kunde fås av någon som gått igenom samma sak. Upplevelsen av oförstående 

från vårdens sida kunde leda till att de närstående kände sig helt övergivna. 

7.2.3 Känner sig övergiven av vården 

Återkommande i de närståendes berättelser var att de kände sig övergivna och lämnade 

utanför vården. Närstående berättade om hur de upplevde att samhället inklusive vården 

lever i en annan värld vad gäller substansbrukssyndrom, att samhället inte lyckats anpassa 

sig efter den verklighet som råder och att detta speglar sig i vården genom att inte släppa in 

ungdomar för vård. Detta ledda till att de närstående fick utkämpa en ständig kamp för att 

ungdomen skulle få vård.     

En kamp för att få hjälp 

De närstående beskrev hur de fick kämpa för att ungdomen skulle få någon hjälp. Ofta 

avvisades de från psykiatriska akutmottagningen och hänvisades till öppenvården där långa 

väntetider satte stopp för att få vård. 

”Bara att ta sig IN i.. till att få nån hjälp.. hur är det tänkt egentligen? heh.. 

samarbete och så.. och ingen kan svara på något.. (…) Det är ju så många aktörer 

eller vad man ska säga.. (…) vet den ena vad den andra gör egentligen?”  

De närstående berättade om hur lagar och regler begränsade möjligheterna till att få vård och 

att stå i långa vårdköer var fruktlöst då motivationen till att vårdas var minimal hos 

ungdomen. Ofta avvisades de från psykiatriska akutmottagningen på grund av att ungdomen 

inte var dålig nog trots att motivationen till att få hjälp ibland fanns där. Närstående 

berättade dock att kampen fortsatte inne på vårdavdelningarna. 
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”Det jobbar ju mycket.. duktig personal inom vården.. men det är som att.. det blir 

frustrerande ändå.. det är svårt att få sin röst hörd liksom.. varje möte eller samtal 

är en kamp..”  

Precis som med att känna ett behov av stöd uppgav närstående att personalen inom vården 

besatt mycket kompetens men att de upplevde sig utanför och fick kämpa för allt. Denna 

kamp upplevdes hård och gjordes för döva öron menade de närstående. 

Inte bli lyssnad på 

Att inte bli lyssnad på var ytterligare ett återkommande tema i de närståendes berättelser. 

Känslan att inte bli lyssnad på avspeglades på flera nivåer inom vården, både strukturellt och 

mer individuellt. 

”mmm, (…) jag känner mig lite.. överkörd där.. Speciellt första gången.. hm.. jag 

visste ju inte heller vilka rutiner som var.. då när han skulle hem till exempel... Jag 

blev ju kallad till det här mötet som jag trodde var ett möte angående min son och 

liksom... men det var ju ett utskrivningssamtal.. och han skulle hem samma dag.. så 

nej, då var jag inte delaktig.. och han var inte i det skicket att komma hem.. utan 

han var fortfarande psykotisk, men, mycket mindre, men inte redo att komma hem.. 

han skulle inte kunna klarat sig själv hemma hela dagarna när jag jobbade.. Men 

där lyssnade dom inte på mig.”  

”Jaa.. det.. blir ju.. alltså --- har ju missbrukat sen.. många år tillbaka.. det är 

många turer.. heh.. många turer inom psyk alltså.. det är ju dit man vänder sig 

eftersom.. det är psykiskt dåligt mående och ett missbruk.. så att (..) det blir ju dit 

man vänder sig för man vet inget annat vart man ska vända sig.. men innerst inne.. 

det är dit man åker men där får man ingen hjälp.. så har det ju varit många 

gånger.. polisen har varit inkopplade flera gånger.. jag menar.. de har ju skjutsat 

dit honom flera gånger.. men dom säger samma sak.. att ja ”han är ju inte 

tillräckligt dålig”.. det får man höra från flera håll.”  

Närstående berättade hur de upplevde att deras information till vården inte var något värd i 

bedömningen av ungdomen. Hur de trots all kännedom om mående och om livssituationen 

hos ungdomen blev avvisade eller möttes av nonchalans. I vissa fall, uppgav de närstående, 

att det snarare berodde på att personalen var bakbundna av regler och förordningar, vilket 

mest förekom på väg in i vården, exempelvis psykiatriska akutmottagningar. Inne på 

vårdavdelningar upplevde de närstående mer att det rörde sig om attityder och prestige i ett 

hierarkiskt uppbyggt system som gång på gång svek de ungdomar som ville ha hjälp. 

 

Känner sig vilsen och sviken av vården 

Känslan av att vara vilsen och bli sviken kom utav det att vårdkedjan kring substansbrukande 

ungdomar upplevdes rörig och komplicerad hos de närstående. Närstående beskrev hur de 



 

 

trots ungdomens motivation till vård blev nekade tillträde till vårdavdelningar på grund av 

att situationen inte var så pass allvarlig. 

”Vill man ha hjälp så.. vart går man? Sen tar man sig förbi ett hinder så kommer ett 

nytt.. jag menar när han faktiskt blir motiverad så blir han nekad.. det var ju 

slumpen som avgjorde att han fick hjälp.. så mycket krångligt och byråkrati.. det är 

som gjort för att man inte ska få hjälp..”  

”Ett problem är ju också.. man vet inte riktigt vart man ska ta vägen.. det här 

 var ju något helt nytt.. vart vänder jag mig? Vilken hjälp kan vi få? Vad kommer 

hända?”  

Att känna sig vilsen och sviken kom främst av svårigheten att faktiskt få tillgång till vård för 

ungdomen. Lagar och regler upplevdes sätta käppar i hjulen genom att bakbinda 

vårdpersonal som vill väl samt en upplevd otydlighet kring vårdens uppbyggnad. Det var 

således systemet som upplevdes svika snarare än innehållet i vården. Dessa hinder ledde till 

att kontinuiteten i vårdkedjan brast.      

7.2.4 Inte möta kontinuitet 

Kontinuiteten i vården uppgav närstående vara bristande på två plan: personalomsättning 

samt på ett organisatoriskt plan, framförallt uppföljning av vården. Närstående upplevde att 

vården visserligen klarade av sin uppgift inom den slutna vården, men inte helt utan 

problem. 

”Det var kanske just det.. att det var nya läkare som inte visste nånting... och de fick 

läsa journaler och kunde inte fatta beslut.. bara läsa läsa läsa.. men efter anmälan 

(till IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, författarens anmärkning) fick vi en 

stadig läkarkontakt som också hjälpte mig mycket.”  

Läkare som kom och gick var ett stort problem uppgav närstående. De fick ingen möjlighet 

att bygga en stabil kontakt för att följa upp medicinering eller ett känna ett starkare 

förtroende för vården. Särskilt märkbar blev bristen på kontinuitet i samband med 

utskrivning och uppföljning.   

”Nä han har legat inne vid flera tillfällen.. på psyk och beroende.. men sen har det ju 

inte blivit något mer.. och han har ju inte varit med på det spåret fullt ut att bli 

bättre.. utan det har ju varit fjorton dagar .. sen.. sen blir det ju.. öppenvården och 

allt.. och det funkar inte med missbrukare.. sen har väl inte förtroendet varit det 

bästa för vården.. det blir som en kort förvaring.. äta, bo, sova.. och så måste det väl 

vara till en början..”  

Uppföljningen i öppenvården också efter en tid i sluten vård präglades av långa väntetider 

upplevde närstående. De uppgav att substansbrukssyndrom hos ungdomar måste tas om 

hand om när motivationen väl finns och den kan då vara kortvarig. De upplevde således att 

kontinuitet i själva vårdkedjan saknades för ungdomen vilket ledde till upprepade 
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misslyckanden och ett sjunkande förtroende. Närstående berättade om denna ambivalens de 

kände för vården. 

7.2.5 Känner en ambivalens för vården. 

Närstående beskrev polariserade känslor för psykiatrisk vård och vård av 

substansbrukssyndrom. Samtidigt som de hade kännedom och erfarenhet av hur svårt det är 

att komma in på vårdavdelningar så kände också att det är där man kan få hjälp. Känslan av 

ambivalens för vården blev mer tydlig inne på avdelningen. 

De närstående känner ett nödvändigt ont 

Närstående kände ett nödvändigt ont för vården i den mening att den upplevdes 

endimensionell och medicinskt inriktad. Samtidigt som närstående önskade att mer kunde 

göras så såg de att medicineringen hade effekt, på gott och ont. 

 ”hmm. Det.. jag tycker det känns fel.. men samtidigt behövs det väl? Men det 

 finns liksom inget mer.. ---- Han fick ju en medicin först och då kom det 

 biverkningar och då fick han en annan medicin mot dom och så vidare.. Till  

 sist ville han ju inte ha den första på grund av detta..”  

Liksom att inte känna kontinuitet upplevde de närstående att den slutna vården endast 

handlade om förvaring, vilket ledde till frustration då de närstående inte upplevde att 

helheten och grundproblematiken behandlades samtidigt som de såg en viss förbättring i 

ungdomens välmående. En ambivalens väcktes hos närstående vid inläggning av ungdomen 

på en slutenvårdsavdelning. 

De närstående känner lättnad och oro 

Närstående beskrev en lättnad över att vara på rätt plats och över att äntligen få rätt hjälp 

men samtidigt en oro för framtiden. Upplevelsen av oro förstärktes av en okunskap om vad 

den närmaste framtiden skulle ge.  

 ”Jaa, det var både lättnad, att han nu skulle få hjälp..  men också... ett stort 

 frågetecken: .. vad händer nu?”  

Mer oro kom av att närstående inte gavs möjlighet att delta så som de önskade i vården av 

ungdomen samt tidigare erfarenheter om misslyckad uppföljning av vården. Ytterligare 

upplevelser som också ökade oron för närstående var vårdpersonalens bemötande som 

kunde leda till att de närstående kände sig stämplada. 

7.2.6 Känner sig stämplad 

Närstående lyfte fram hur de upplevde att de gjorde allt i sin makt för att stötta och hjälpa 

ungdomen, men att det ändå blev fel i slutändan. De belyste också en frustration över att 

omgivningen inte förstod att substansbruk kan drabba vem och vilka familjer som helst. 



 

 

Socialt sett upplevdes detta som en belastning, samt att närstående stämplade sig själva till 

viss del. 

”Sen.. det här är ju.. vart gick det fel tänker jag?.. Jag.. Man vill ju inte att det 

 ska bli såhär, det sista man vill.. och vad tänker alla andra? Det blir ju en  skam 

liksom.. man känner av det där.. det är en viss stämpel..”  

Närstående beskrev hur denna stämpel var något de fick bära på i sin vardag, men också i 

kontakt med vården kändes denna stämpel och dömande utav. Dömandet av sig själv ledde 

till att det upplevda dömandet från vårdens sida förstärktes.  

”jag får ju inga jättebra känslor av det.. just personalens bemötande av mig.. 

 när man redan känner sig som en dålig förälder.. när jag kommer till 

 avdelningen för att besöka så har det inte varit.. vad jag önskat.. jag blev 

 ifrågasatt varför jag kom så sent.. ”du borde komma medans det är ljust”.. jag 

 menar jag jobbar.. jag försökte förklara det o att jag kan inte o... jag vet inte.. man 

gör ju så gott man kan.”  

Dömandet upplevdes av de närstående träffa just föräldraskapet, att de närstående skulle 

vara sämre föräldrar på grund av ungdomarnas tillstånd. Närstående upplevde också här ett 

oförstående i relation till att känna sig stämplada, men också att vetskapen om 

vårdpersonalens möjligheter att läsa journaler ökade känslan av att bli stämplad. 

”mm.. man kan ju känna en del dömande.. jag vet inte.. de läser ju journaler.. 

 men det kan ju vara en känsla man bara har.. man känner sig.. en sorg.. en 

 skam.. det är ju hela tiden jag som har hjälpt honom när det varit.. pappan 

 lever ju inte längre så det är ju mig det fallit på.. jag vet inte.. det är väl en 

 stämpel man sätter på sig själv också.. trots att jag vet att jag gjort allt så ska 

 det ju inte bli såhär.. det är ju ingen som sagt eller gjort något men man  upplever 

ändå att det är pinsamt.. en maktlöshet..”  

Sammantaget upplevde närstående att de blev stämplada av vårdpersonalen relaterat till 

deras kvalitéer som föräldrar. Även om närstående till viss del upplevde att dömandet kom 

från de själva på grund av andra känslor som triggade upplevelsen så kände de fortfarande 

ett dömande från vårdens sida. Närstående upplevde samtidigt att dömandet ej var avsiktligt 

då det inte fanns något direkt konkret att peka på, ingen hade uttryckligen sagt eller agerat på 

ett dömande sätt men känslan var starkt närvarande hela tiden. 

8. DISKUSSION 

Följande avsnitt inleds med en diskussion över vald metod utifrån Lundman och Graneheims 

(2012) giltighetskriterier och trovärdighetskriterier. Vidare diskuteras resultatet med stöd av 

Peplaus (1988) omvårdnadsteori och tidigare forskning. Därefter diskuteras tidigare 
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forskning och förslag till vidare forskning i form av en slutsats. Avslutningsvis diskuteras 

etiska överväganden i förhållande till metod och resultat.  

8.1 Metoddiskussion 

Vi har tillämpat Lundmans och Hällgren Graneheim (2012) giltighetskriterier samt 

trovärdighetskriterierna; tillförlitlighet, överförbarhet samt delaktighet, för att granska 

trovärdigheten av resultatet. 

8.1.1 Giltighet 

Giltighet innebär att resultatet återspeglar innehållet i intervjuerna. För att öka giltigheten 

kan en utomstående person granska resultatet för att se att det avspeglar vad som är avsett 

att beskrivas (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). En 

styrka i vår studie i relation till detta är att en utomstående i form av vår handledare har 

granskat resultatet för att se att det stämmer överens med innehållet i intervjuerna. På detta 

vis har trovärdigheten för de subjektiva tolkningarna styrkts. En svaghet i studien var 

urvalsprocessen där vi inte hade möjlighet att påverka urvalet av deltagare och därför inte 

kunde variera deltagare med hänsyn till kön, etnicitet, ålder etc. En variation av deltagare ger 

en bredare möjlighet till olika erfarenheter, detta blir en svaghet i vår studie då vi inte hade 

möjlighet att påverka urvalet. Viktigt att notera är att intervjuguiderna (Bilaga B & C) 

innehåller frågor om vårdprocessen, detta har dock inte påverkat insamlingen då 

intervjuerna berörde mer studiens syfte än bara vårdprocessen. 

8.1.2 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet innebär att forskaren genomför en noggrann beskrivning av hela 

analysprocessen. För att öka tillförlitligheten skall analysen vara väl genomförd och kunna 

styrkas med exempelvis direkta citat hämtade från de transkriberade intervjuerna. Ett annat 

sätt att öka tillförlitligheten för studien är att en utomstående person med kunskap om 

aktuell metod och analys regelbundet ger stöd och bekräftelse åt forskaren genom 

analysprocessen (Lundman & Graneheim, 2012). En styrka i vår studie är att en handledare 

med kompetens inom området understödde analysarbetet av intervjuerna, vilket ökar 

tillförlitligheten då två personer tillsammans kunde se olika möjligheter att tolka och ge olika 

förslag till kategorier som abstraherades ur intervjuerna. En ytterligare styrka är att 

forskarna gått igenom båda resultaten av analyserna i delstudierna och gett varandra 

feedback. En svaghet i relation till tillförlitligheten var begränsad tid till genomförandet av 

studien, då datainsamling och analysprocessen fick begränsat utrymme till djupgående 

tolkning av insamlad data. 



 

 

8.1.3 Överförbarhet 

Överförbarhet innebär hur väl resultatet kan tillämpas i relation till andra populationer eller 

sammanhang, det är alltså ytterst läsaren som avgör hur tydligt ett resultat kan tillämpas i 

andra situationer. Emellertid kan forskare underlätta överförbarheten genom en tydlig bild 

av metodprocessen, så att läsaren kan dra slutsatser om överförbarhet till den egna 

situationen. Detta anser vi är en styrka i vår studie, då en tydlig beskrivning av urval, 

deltagare, insamling av data och analysprocessen finns och gör studien mer verklighetstrogen 

genom att läsaren kan jämföra resultatet med sin egen situation, samtidigt som det 

begränsade antalet forskningspersoner kan inverka negativt på överförbarheten (Lundman & 

Graneheim, 2012).  

8.1.4 Delaktighet 

Delaktighet innebär att forskaren försöker minimera sin påverkan av datainsamlingen genom 

att inte vara närvarande vid datainsamling. Detta är möjligt att göra vid kvantitativa studier 

då exempelvis formulär eller enkäter fylls i av deltagarna. Vid kvalitativa studier är detta 

ofrånkomligt och forskaren blir en aktiv deltagare i hela processen. En minimering av 

påverkan kan möjliggöras genom att forskaren undviker att lägga in subjektiva värderingar 

eller ge medhåll till den som intervjuas (Lundman & Graneheim, 2012). Då vår studie är av 

kvalitativ ansats har båda forskarna varit aktiva deltagare men haft i beaktande att inte 

påverka datainsamlingen genom att säga sina subjektiva åsikter. En intervjuguide användes 

för att minimera risken att forskaren påverkar insamlingen genom att semistrukturerade 

frågor med uppföljningsfrågor användes för att kunna bekräfta det deltagarna sagt under 

intervjuerna istället för att bekräfta med subjektiva åsikter.  

8.2 Resultatdiskussion 

Delstudiernas resultat diskuteras i relation till varandra och mot den teoretiska 

referensramen, där resultatdiskussionen utgår från Hildegard Peplaus omvårdnadsteori som 

fokuserar på den interpersonella relationen. Vi utgår från Peplaus teori om de sex varierande 

vårdande roller som sjuksköterskan tillämpar för att bygga en relation med patienten 

(Peplau, 1988). Delstudiernas kategorier samt underkategorier kommer diskuteras under 

respektive vald vårdande roll. Resultatdiskussionen lyfter fram likheter och skillnader mellan 

de båda delstudierna.  Vidare diskuteras också de båda resultaten mot tidigare presenterad 

forskning.     

8.2.1 Främlingsrollen 

Främlingsrollen som det första steget i etablerandet av en relation, handlar om att man skall 

förhålla sig till den andre som till en främling man vill lära känna, snarare än en distanserad 

hållning (Peplau, 1988). Detta framkommer i resultatet av delstudien med sjuksköterskorna 

som belyste att etablera en vårdande relation är av stor betydelse för att kunna upprätta god 

omvårdnad. Sjuksköterskan intar en främlingsroll genom att fokusera på en god 



 

35 

 

kommunikation och inte vara dömande i det första mötet, för att skapa ett förtroende i 

relationen mellan sjuksköterska och patient. Vidare framkom främlingsrollen i studien med 

sjuksköterskorna genom att sjuksköterskan möter patienten på en jämlik nivå genom att 

möta och se hela patienten, vara lyhörd och närvarande samt att våga vara personlig. Detta 

beskriver även Lundahl m.fl. (2013) och Joe m.fl. (2014) som i sina studier lyfter fram vikten 

av en ärlig kommunikation för att etablera en god relation. En ärlig kommunikation är viktigt 

för sjuksköterskan att beakta i främlingsrollen då det ökar möjligheten att lära känna 

patienten.  

I delstudien med närstående saknas främlingsrollen då deras inre upplevelse av att bli 

stämplad av sjuksköterskan framkom i resultatet, denna upplevda känsla av att bli stämplad 

berodde på att närstående inte kände att sjuksköterskan bemötte dom med en distanserad 

hållning för att kunna skapa en relation. Här är det med andra ord så att sjuksköterskor och 

närstående förblir främmande för varandra. Här finns alltså en skillnad så till vida att 

sjuksköterskorna själva beskriver att det som kan förstås som en främlingsroll i relation till 

ungdomarna, där de betonar vikten av att inte stämpla närstående. I relation till de 

närstående lyckas de inte nå fram, då de närstående upplever sig stämplade redan innan de 

kliver in genom dörren. Tidigare forskning visar på hur känslor som skam och rädsla, vilket 

förstärker upplevelsen av bli stämplad, väcks hos närstående i samband med det första mötet 

med vården (Butler & Bauld, 2005). På så vis utgör stämplandet ett hinder för etablerandet 

av en relation, då närstående inte vill lära känna en främling (sjuksköterskan) som stämplar.  

Dock finns en likhet gällande främlingsrollen i de båda delstudierna då både närstående och 

sjuksköterskor ha ett gemensamt mål, att båda vill patientens bästa och en önskan om att 

bygga en god relation för att kunna uppnå god omvårdnad. Viljan finns där hos båda parter 

men därefter uppstår problem till att skapa ett gott möte. Ett problem som i första hand 

berodde på att närstående inte upplevde att sjuksköterskan intog en främlingsroll.  

8.2.2 Resursrollen 

Resursrollen kom fram i delstudien med sjuksköterskorna då att ge basal omvårdnad var 

grunden för sjuksköterskornas omvårdnadsarbete. Enligt Peplau ska sjuksköterskan fungera 

som en resurs i den mening att planera och genomföra god omvårdnad (Peplau, 1988). Detta 

framkommer i delstudien med sjuksköterskorna då att skapa struktur och rutiner utifrån 

patientens behov är det väsentliga i omvårdnadsarbetet.  

Närståendes beskrivning av resursrollen skulle kunna komma till uttryck i att känna 

kontinuitet – något som dock inte alltid är fallet. De uppfattar inte heller alltid 

sjuksköterskan som en resurs utan kände en ambivalens för vården då de upplevde att 

sjuksköterskan endast gav patienten en förvaringsplats och därefter ingen fortsatt vård.  

Således finns en likhet mellan de båda delstudierna där basal omvårdnad framkom som en 

del i omvårdnaden. Däremot finns en skillnad gällande syftet med att ge basal omvårdnad. 

Sjuksköterskorna lyfter denna del av resursrollen som en positiv och nödvändig del medan 

närstående upplevde det basala som något negativt, som ett nödvändigt ont. Ett problem som 

kan uppstå är då att närståendes förtroende för omvårdnaden blir sämre då det upplevs att 

grundproblemet inte hanteras, det vill säga ungdomens substansbrukssyndrom. Dessa 

skillnader i synsättet på den basa omvårdnaden mellan sjuksköterskan och närstående 

behöver uppmärksammas av sjuksköterskan så tydlig information och stöd kan ges till 



 

 

närstående, detta för att öka förståelsen för omvårdnadsåtgärderna hos närstående. 

Resursrollen framkom i delstudien med närstående som att känna lättnad och oro på samma 

gång. Både en lättnad att få tillgång till de resurser som finns att tillgå, men samtidigt en oro 

för vad som resurserna egentligen kan göra för patienten. Betydelsen av att sjuksköterskan 

fungerar som en resurs i omvårdnaden i den meningen att sjuksköterskan planerar och 

genomför god omvårdnad saknas i tidigare forskning gentemot i delstudien med 

sjuksköterskorna där den basala omvårdnaden framkom som det mest centrala. En reflektion 

angående detta är att det inte finns tidigare forskning som belyser betydelsen av att 

sjuksköterskan tillämpar en resursroll i den meningen att planera och utföra god omvårdnad, 

på så vis går de konkreta och basala omvårdnadsåtgärderna förlorade då vikten av dessa 

åtgärder inte lyfts fram.     

8.2.3 Lärarrollen 

Lärarrollen innebär enligt Peplau (1988) att sjuksköterskan intar en position där hon både 

undervisar och bejakar patientens erfarenheter för att skapa en fortsatt god relation. Detta 

framkom i delstudien med sjuksköterskorna då de använder olika verktyg i 

omvårdnadsarbetet. Genom att arbeta utifrån sig själv tillämpas lärarrollen genom att 

undervisa patienten utifrån de själva skulle vilja bli undervisade. För att inte lärarrollen ska 

riskera att försvinna så skapar sjuksköterskan en distans till sina egna känslor, då det skulle 

innebära att sjuksköterskan inte kan på ett professionellt sätt lyssna till patientens 

berättelser och därefter ge god omvårdnad. Vidare för att behålla lärarrollen intakt sker ett 

kontinuerligt samarbete med kollegor och andra instanser, detta för att få råd och stöd i svåra 

situationer som kan påverka lärarrollen. Collins m.fl. (2007) lyfter vikten av att 

sjuksköterskan har en utbildande funktion i sitt omvårdnadsarbete, där kunskap och 

förståelse till hela familjen förmedlas. Det senare är emellertid otydligt i denna studie. Då de 

närstående inte beskriver att sjuksköterskan haft betydelse som lärare. Ett problem med att 

närstående inte upplever sjuksköterskan som en lärare kan vara att de då förlorar 

möjligheten till att få information, undervisning i att hantera sin ungdoms substansbruk 

samt att känna delaktighet i vården.  

8.2.4 Vägledarrollen 

I båda delstudierna framkom en avsaknad av sjuksköterskans roll som vägledare. 

Vägledarrollen innebär enligt Peplau (1988) att sjuksköterskan agerar som guide och stöd 

genom hela vårdkedjan och uppmuntrar till förändring för uppnå en god individuell hälsa. I 

delstudien med sjuksköterskorna framgick det att de inte kunde agera som vägledare på 

grund av flera hinder i omvårdnadsarbetet. I delstudien med närstående framkom att 

närstående kände sig övergivna av vården genom att inte ha något stöd att luta sig mot, 

således saknade de en vägledare som kunde lotsa dom genom vårdkedjan.  

En intressant iakttagelse är att det framkom i delstudien med sjuksköterskorna att de känner 

en maktlöshet och hopplöshet i vägledarrollen då de inte kunde nå fram och ge en god 

omvårdnad till patienten. Samtidigt som det i delstudien med närstående framgick att de 

upplevde en kamp för att få hjälp samt att de upplevde att de inte blev lyssnade på. Denna 

iakttagelse visar på en motsättning i önskan att ge och att få vård, då närstående kämpar för 
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att få hjälp samtidigt som sjuksköterskorna känner maktlöshet till att kunna ge hjälp och 

stöd. Ett problem som då kan uppstå är att en ond cirkel kan uppstå där ingendera av 

parterna kan närma sig den andra för att skapa ett samarbete till grund för god omvårdnad. 

Vägledarrollen saknades även i båda delstudierna gällande uppföljande vård.  

I delstudien med sjuksköterskorna saknades vägledarrollen då de ej kunde upprätthålla den 

till följd av samarbetssvårigheter med andra instanser, då vägledarrollen har som syfte att 

just vägleda genom hela vårdkedjan. Att känna sig vilsen och sviken upplevde närstående, 

detta kan bero på att samarbetet mellan vårdande instanser inte fungerar fullt ut, det vill säga 

att vägledarrollen ej tillämpas. Problem som kan uppstå här är att den uppföljande vården 

för patienten inte fungerar och ungdomen riskerar då att återinsjukna i sitt substansbruk. 

Santisteban m.fl. (2011) belyser i sin studie hur det behövs terapi för närstående med en 

stöttande funktion för att de skall orka och hantera situationen. På så vis innebär 

vägledarrollen att sjuksköterskan bör beakta detta behov av stöd hos de närstående så 

sjuksköterskan kan hjälpa närstående genom hela vårdkedjan.   

8.2.5 Surrogatrollen 

Enligt Peplau (1988) innebär surrogatrollen att sjuksköterska bär och lyfter fram känslor och 

upplevelser som berör patienten, för att patienten skall kunna hantera dessa i ett senare 

skede. Surrogatrollen framgår i delstudien med närstående som att känna behov av stöd från 

sjuksköterskan. Surrogatrollen har en stor betydelse för närstående då sjuksköterskan kan 

bära en del av bördan som närstående bär på. Surrogatrollen finns delvis i delstudien med 

närstående då de upplevde emotionellt stöd av sjuksköterskan samtidigt som surrogatrollen 

saknades i mer praktiskt stöd. En tydlig likhet mellan de båda delstudierna var det 

emotionella stödet som sjuksköterskan kunde ge i mötet med hela familjen. I delstudien med 

sjuksköterskorna framkom surrogatrollen genom att möta känslor och ge stöd till familjen, 

genom att sjuksköterskan möter familjens känslor och därefter bemöter dom med ett 

emotionellt stöd, på detta vis agerar sjuksköterskan som en surrogat för familjens upplevda 

känslor. Vidare framkom surrogatrollen i delstudien med sjuksköterskorna då 

sjuksköterskan går in och ger kärlek och stöd till ungdomen som egentligen familjen borde 

ge. Ett problem i rollen som surrogat är att möta båda parter då sjuksköterskan måste bära 

både patientens och närståendes känslor som kan vara motstridiga. I en sådan situation 

behöver sjuksköterskan vara båda parter till lags vilket kan skapa en splittring i rollen som 

surrogat. Vidare framkom surrogatrollen i delstudien med sjuksköterskorna i att göra 

närstående delaktiga i vården. Surrogatrollen kan delvis ses som att sjuksköterskan bör vara 

medveten om närståendes roll och att göra dom delaktiga i vården. I samband med att skapa 

delaktighet för närstående tar sjuksköterskan till sig närståendes känslor och upplevelser och 

bär dom för att kunna hjälpa dom att hantera dessa känslor, på så vis beaktas återigen 

surrogatrollen hos sjuksköterskan. Tidigare forskning visar på betydelsen av sjuksköterskans 

roll som surrogat, då många närstående bär på känslor av att inte räcka till och har då ett 

behov av stöd från sjuksköterskan för att hantera dessa känslor (Luk m.fl. 2010; Schäfer, 

2008; Usher, Jackson & O’brien, 2007).   



 

 

8.2.6 Ledarrollen 

Sista rollen som sjuksköterskan tillämpar för att skapa en vårdande relation är ledarrollen, 

där sjuksköterskan hjälper patienten att ta mer eget ansvar och till att mer självständigt nå 

målet som är en god hälsa. Ledarrollen framgick i resultatet i delstudien med 

sjuksköterskorna. Peplau (1988) belyser samarbete och delaktighet som två viktiga delar i 

ledarrollen. Dessa två delar framkom även i delstudien med sjuksköterskorna då de 

fokuserade på patientens motivation samt egen tro på behandling för att göra patienten 

delaktig. Att kunna stå på egna ben efter utskrivning är viktigt för att kunna upprätthålla en 

god hälsa i Peplaus omvårdnadsteori vilket även är målet i sjuksköterskornas 

omvårdnadsarbete. En problematik angående ledarrollen är att den inte framgår tydligt i 

delstudien med närstående, då de upplever att patienten inte får den vård som krävs för att 

kunna stå på egna ben efter utskrivning. Det framkommer inte heller något behov av att ha 

en ledare. I tidigare forskning är dock ledarrollen av betydelse i form av familjefokuserad 

terapi där närstående får stöd, motivation och redskap till att hantera situationer mer 

självständigt (Liddle m.fl. 2008). En fråga som väcks här är; vad krävs det för att kunna stå 

på egna ben efter utskrivning? Ett svar utifrån de två delstudierna samt tidigare forskning 

angående detta är kontinuitet, individbaserad omvårdnad, fungerande samarbete mellan 

vårdande instanser samt goda relationer mellan sjuksköterska, patient och närstående. 

8.3 Slutsats 

Resultatet från båda delstudierna visar på att goda relationer, förståelse, kontinuitet samt att 

involvera hela familjen är av betydelse både för sjuksköterskor och närstående i 

omvårdnaden av ungdomar med substansbrukssyndrom. Detta kommer till uttryck inte 

endast genom omvårdnadsåtgärder utan speglas också i olika roller utifrån Peplaus (1988) 

omvårdnadsteori som sjuksköterskan tillämpar i relation till hela familjen. De olika rollerna 

har stor betydelse i den vårdande relationen både för sjuksköterskan, patienten och 

närstående. I båda delstudierna framkom erfarenheter av likartade upplevda känslor som 

maktlöshet och hopplöshet. Sjuksköterskorna upplevde en svårighet i omvårdnadsarbetet i 

relation till dessa känslor, gentemot närstående som upplevde att de inte fick den hjälp de 

behövde. Detta visar på betydelsen av rollernas funktion när de inte tillämpas i relation till 

hela familjen. Sjuksköterskors omvårdnadsarbete präglas av att ge basal omvårdnad samt att 

skapa goda relationer. Sjuksköterskorna strävar efter att utföra en individanpassad vård som 

dock inte alltid uppnås. Närståendes erfarenheter av omvårdnaden var i det stora hela en 

besvikelse, då saknad av stöd och förståelse, kontinuitet och upplevelser av att känna sig 

stämplad var den generella uppfattningen. En reflektion utifrån dessa resultat är att det 

behövs mer resurser i form av utbildning, utveckling och mer personal för att kunna utföra 

den individanpassad vård som efterfrågas.   

Den kunskapslucka som belystes i problematiseringen, det vill säga få kvalitativa och 

vårdvetenskapliga studier om sjuksköterskors och närståendes erfarenheter och upplevelser 

av substansbrukssyndrom hos ungdomar, fylls delvis av resultatet av våra delstudier. Den 

tidigare forskning som finns och som faktiskt berör samma syfte som vår studie belyser 

vikten av fungerande relationer som en central del i vård av substansbrukande ungdomar. 
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Där av är valet av Hildegard Peplaus (1988) omvårdnadsteori som teoretisk referensram en 

styrka då teorin handlar om betydelsen av att etablera en god relation för att kunna uppnå en 

god hälsa. Däremot finns en svaghet i Peplaus omvårdnadsteori, den förmedlar inte specifika 

omvårdnadsåtgärder som kan ha betydelse för god vård. Däremot framkom det i vår 

delstudie med sjuksköterskorna att basala omvårdnadsåtgärder som struktur och rutiner har 

stor betydelse för god vård vid substansbrukssyndrom. 

8.4 Kliniska implikationer 

Denna studie har genererat unik kunskap om omvårdnaden av ungdomar med 

substansbrukssyndrom, i och med att studien kombinerar både sjuksköterskors och 

närståendes perspektiv. Studien har funnit likheter men framförallt uppmärksammat 

skillnader och därmed synliggjort områden där sjuksköterskan bör vara extra observant för 

att kunna ge ett bra stöd till närstående. Tack vare denna studies tillvägagångssätt har 

kliniska implikationer synliggjorts.   

Denna studie visar på vikten av att sjuksköterskan involverar närstående mer i omvårdnaden 

av ungdomar med substansbrukssyndrom då resultatet visar att närståendes erfarenheter av 

omvårdnaden är till största del negativa. I resultatet beskriver sjuksköterskor att information 

och samtal med närstående är av stor betydelse gentemot närstående som belyser att 

kontinuitet och delaktighet är det de vill få av vården. Det krävs då en utveckling av att arbeta 

mer med familjen än att behandla familjen som en helt egen del. Vidare kan studiens resultat 

utveckla vården genom att betona vikten av basala omvårdnadsåtgärder samt informera 

närstående om dessa åtgärders betydelse för att främja god hälsa.   

8.5 Förslag till vidare forskning 

Med utgångspunkt i studiens resultat är ett förslag för vidare forskning att studera basala 

omvårdnadsåtgärder samt dess effekter vid substansbrukssyndrom hos ungdomar. Detta var 

något som sjuksköterskor lyfte i delstudie 1 som det mest centrala och samtidigt 

grundläggande i omvårdnadsarbetet. Vidare utifrån studiens resultat ses ett behov av att 

studera vad närstående behöver för att känna sig mera delaktiga i vården. Delaktighet var 

något som närstående saknade i omvårdnaden av substansbrukande ungdomar. Utifrån vår 

genomgång av tidigare forskning framkom en brist på kvalitativa studier med 

vårdvetenskapligt perspektiv inom detta område, där av behov av ytterligare fördjupning i 

vidare forskning inom detta område.   



 

 

8.6 Etisk diskussion        

Vid intervjuer med närstående kan insamlingen ha påverkats av deltagarnas kännedom om 

att intervjuaren var legitimerad sjuksköterska genom att de inte ville ge någon form av kritik 

mot omvårdnadsarbetet. Detta visade sig också under intervjuerna med sjuksköterskorna då 

de ibland upplevdes som sökande efter medhåll vid vissa samtalsämnen, framförallt då kritik 

mot bristande organisation framfördes. I övrigt dök inga etiska dilemman under 

genomförandet av datainsamlingen upp. Inga etiska hinder noterades i delstudiernas 

resultat. 
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BILAGA A 

Tillfrågan om deltagande i studie ”Sjuksköterskors och närståendes 

upplevelser och erfarenheter av vårdprocessen vid vård av 

substansberoendeproblematik hos ungdomar ”. 

 

Vi heter Sofie och Markus och är studenter i specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk 

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

av en magisteruppsats. Syftet med studien är att ta reda på sjuksköterskors och närståendes 

upplevelser och erfarenheter av vårdprocessen vid vård av substansberoendeproblematik 

hos ungdomar.  

 

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

 

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

 

Att delta i projektet skulle för din del innebära att delta i en intervju med en av oss. Intervjun 

planeras att äga rum vecka 4 2016. Intervjun tar cirka en timme och kommer att spelas in. 

intervjuerna skrivs sedan ut och avidentifieras samt därefter analyseras för att upptäcka 

mönster mellan intervjuerna. 

Fördelar med att delta i studien är att det finns möjlighet för både dig som deltar i intervjun att 

kunna delge information och bidra till eventuell vidare forskning. Eventuella nackdelar som 

deltagandet kan innebära för dig som deltar är att det krävs en viss tidsåtgång, cirka en 

timme samt att ämnet skulle kunna väcka tankar och känslor som berör.   

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

orsak. Data behandlas med beaktande av sekretess vilket innebär att alla uppgifter kodas 

och förvaras inlåst så att ingen utomstående kan ta del av dem. I den färdiga uppsatsen 

kommer inga uppgifter att kunna härledas till enskilda personer eller enheter.   

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

kommer någon av oss att via telefon ta kontakt med dig för att ge ytterligare information om 

studiens syfte och genomförande.  

 

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

nedan.  

Med vänliga hälsningar 
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Sofie Svensson  

ssn15011@student.mdh.se 

Markus Eriksson  

Men15008@student.mdh.se 

Handledare: Lena Wiklund Gustin 

Lena.wiklund@.mdh.se 

 

Samtycke till att deltaga i projektet, ” sjuksköterskors och närståendes upplevelser 

och erfarenheter av vårdprocessen vid vård av substansberoendeproblematik hos 

ungdomar.” 

 

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

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

skriftliga informationen om projektet och på detta samtyckesformulär. 

 

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

orsak, kan avbryta mitt deltagande i studien. 

 

 JA,  jag vill delta  i projektet ” sjuksköterskors och närståendes upplevelser och 

erfarenheter av vårdprocessen vid vård av substansberoendeproblematik hos 

ungdomar.”, och jag samtycker till att de uppgifter jag lämnas behandlas på det sätt 

som beskrivits på föregående sida. 

 

_______________________________ 

Datum 

 

____________________________    _______________________________  

Underskrift   Namnförtydligande 

 

mailto:ssn15011@student.mdh.se
mailto:Men15008@student.mdh.se
mailto:Lena.wiklund@.mdh.se
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BILAGA B 

Intervjuguide SSK 

1. Hur länge har du som sjuksköterska arbetat med ungdomar som har 

substansberoendeproblematik? – (vilken typ av droger/substanser har du 

erfarenhet är vanligast?) 

2. Berätta utifrån dina erfarenheter om hur vårdprocessen fungerar. Rikta mot syfte 

dvs. upplevelser. Följdfrågor: Hur upplever du detta? Känslor som väcks? Upplever 

du som sjuksköterska att det finns några hinder i vårdprocessen av 

substansberoende ungdomar? Vilka händelser tror du är svårast för ungdomen att 

hantera? 

3. Kan du beskriva hur du som sjuksköterska arbetar för att göra närstående delaktiga i 

vårdprocessen? Vilken typ av stöd ges till närstående? Vilka händelser tror du är 

svårast för närstående att hantera? Hur upplever du närståendes delaktighet i 

vården? 

4. Berätta om dina upplevelser vad gäller närstående och ungdomars relation. 
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BILAGA C 

Intervjuguide Närstående 

1. Vilken relation har du till din anhörig? (mamma, pappa, syskon etc.) Följ upp med: 

Hur länge har du känt till problematiken? Rikta samtalet mot vårdprocessen. Kan 

du berätta om hur ni kom i kontakt med vården? Vilken känslomässig reaktion 

väckte det hos dig? 

2. Kan du berätta om din/dina upplevelser av vårdprocessen. (Vårdprocessen = allt från 

första kontakt till utskrivning, uppföljning etc.) Hur upplever du din delaktighet i 

vården som anhörig? Upplever du några hinder i vården för dig som anhörig 

respektive din ….? Hur påverkar det dig? Vad kan det bero på?  

3. Hur upplever du det ev. stöd du har fått från sjukvården? Vad är bra? Vad saknas? 

4. Kan du beskriva hur er relation ser ut idag? Uppmärksammades er relation från 

sjukvårdens sida? På vilket sätt? Hur upplevde du det? Vad hände? 
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