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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Sjuksköterskor i allmänt upplever det svårt att smärtlindra patienter eftersom 

smärta är en subjektiv företeelse. Sjuksköterskor belyser att det råder en brist 

på kunskap och riktlinjer vid hantering av smärtlindring. Sjuksköterskor som 

möter patienter med drogberoende som befinner sig i smärta anser att det är 

stressfullt och komplicerat. Detta på grund av att sjuksköterskorna upplevde 

det vara förenat med inre konflikter och moraliska dilemman. 

 

Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av vårdpersonalens bemötande 

när patienterna upplever smärta som samtidigt är beroende av droger 

 

Metod: En litteraturöversikt baserad på tio vårdvetenskapliga artiklar gjordes. 

Artiklarna har analyserats enligt Fribergs (2012) analysmetod där författarna 

sökte efter likheter och skillnader av ett fenomen som sedan skapade 

resultatets teman. 

 

Resultat: Resultatet presenteras i två huvudteman. I det första temat: Hinder i 

vårdpersonalens bemötande uppkom det fem subteman. I dessa subteman 

beskrivs det om hur patienter upplever ett negativt bemötande ifrån 

vårdpersonalen. I det andra huvudtemat: Förutsättningar för bemötandet 

uppkom ett subtema. Det subtemat beskriver hur patienter med ett 

drogberoende upplever en god vårdrelation och hur den skapas. 

 

Diskussion: Författarna har diskuterat resultatets huvudfynd i förhållande till 

litteraturöversiktens bakgrund, författarnas synpunkter samt med Katie 

Erikssons caritativa teori som referensram. 

 

Nyckelord: Drogberoende, smärta, patientens upplevelse, vårdpersonalens bemötande  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Nurses in general find it difficult to provide patients with pain relief because 

pain is a subjective phenomenon. Nurses emphasize that there is a lack of 

knowledge and guidelines for the handling of pain. Nurses who encounter 

drug dependent patients in pain find it to be stressful and complicated. The 

reason for this is that the nurses felt that it was fraught with their own inner 

conflicts and moral dilemmas. 

Aim: The aim of this study was to describe patient experiences of health care 

professionals treatment when the patient experiences pain and when they are 

at the same time addicted to drugs. 

Method: A literature review based on ten scientific articles was made. The articles 

was analysed with Fribergs (2012) method where the authors searched for 

similarities and differences out of a phenomenon that created the results 

themes.  

Results: The results of this litterature review are presented in two main themes. In the 

first main theme – Obstruct in the health care professionals treatment the 

authors could find five sub themes. These sub themes highlights how 

patients experience negative treatment from the health care professionals. In 

the second main theme: Preconditions in the treatment the authors could 

find one sub theme. This sub theme highlights how patients with drug 

addiction experience a caring relationship and how it can evolve. 

Discussion: The authors have discussed the results main findings in relation to the 

literature review background, the authors aspects and with Katie Erikssons 

“caritative” theory used as a theoretical framework 

Keywords: drug addiction, pain, patients experiences, health care professionals attitudes 
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1. Inledning 

Intresset för att studera hur patienter upplever vårdpersonalens bemötande när patienten 

upplever smärta och är beroende av droger väcktes under sommarperioden då författarna 

arbetade på kirurgiska vårdavdelningar. Författarna observerade att patienter med 

drogberoende blev bemötta annorlunda av vårdpersonalen. Bemötandet kunde handla om 

kortare möten, hårdare ton i kommunikationen med patienten och mindre patientkontakt. Det 

förekom att vårdpersonalen ignorerade dessa patienters behov av smärtlindring och tycktes tro 

att dessa patienter bara försökte få läkemedel. Författarna såg att dessa patienter blev 

frustrerade över vårdmötet samt att vårdmötet tycktes innehålla missförstånd mellan patienten 

och vårdpersonalen. Författarna har under sjuksköterskeutbildningen fått lära sig att alla 

patienter, oavsett sjukdomstillstånd har rätt till lika vård. Nyfikenhet väcktes på grund av 

detta och ett intresse av att undersöka hur dessa patienter upplever bemötandet uppstod. 

Författarna vill med litteraturöversikten kunna bidra med kunskap och verktyg till hur 

vårdpersonal ska bemöta patienter som redan är utsatta samt få information och kunskap om 

hur patienter med drogberoende upplever bemötandet i vården. 

 

2. Bakgrund 

2.1. Smärta 

Smärta uppstår när vävnad är skadad eller hotas att skadas (Werner, 2010a). Smärta kan 

upplevas fysiskt, psykiskt och kognitivt beroende på hur intensiv eller långvarig smärtan är. 

Smärtan involverar det centrala nervsystemet och kan påverka stämningsläget samt utveckla 

ångest och stress vilket tvingar patienten att fokusera på att bli av med smärtan. 

Det finns flera olika typer av smärta och de uppkommer på flera olika sätt (Werner, 

2010a). Smärtan kan delas in i olika smärttyper där intensitetsaspekter, tidsmässiga aspekter, 

uppkomst och etiologi är huvudområden. Intensitetsaspekten handlar om hur patienten 

upplever smärtan så som lätt, måttlig eller svår. Tidsmässiga aspekter handlar om smärtans 

duration, då den kan vara akut eller övergående men den kan även vara kronisk eller att 

individen upplever en genombrottssmärta. Postoperativ, posttraumatisk, cancerrelaterad och 

kronisk smärta är exempel på orsaker till att smärtproblematik uppstår. Etiologi som är det 

sista huvudområdet handlar om läran om orsakssamband. Det kan till exempel vara att 

patienten upplever fysiologisk smärta men att det inte finns någon vävnadsskada och fungerar 

därför mer som en varningssignal. Fysiologisk inflammatorisk smärta är ett annat exempel 

och handlar om sambandet mellan smärta och menstruation eller smärta och förlossning. 
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Werner (2010b) belyser att det inom sjukvården och allmänheten finns en överdriven 

föreställning om att opiod användning medför stora risker för drogberoende eller missbruk. 

Det opiodbehandling i själva verket medför är ett fysiskt beroende och en viss toleransnivå, 

detta sker vanligtvis en till två veckor efter användning av opioder. Detta beror på att kroppen 

vänjer sig vid opioderna och involverar receptorerna i nervsystemet. En snabb utsättning av 

opioder medför därför en obalans i nervsystemet vilket ger abstinenssymtom. 

Abstinenssymtomen kan till exempel uttryckas i oro, ångest, irritabilitet och muskelsmärtor. 

Haegerstram (2010) beskriver om komplexiteten i smärta och lidande. Detta på grund av 

att smärta, ångest och ensamhet formar ett slags lidande hos patienten. Det existentiella 

lidandet hör till känslor som sorg, meningslöshet, skuldkänslor och hopplöshet. Smärtans 

uppkomst behöver således inte enbart vara orsakad av fysisk skada utan kan även uppstå av 

andra orsaker. Det som påverkar hur sjuksköterskor tolkar patientens smärta är hur smärtan 

kommuniceras. När patienten verbalt uttrycker sin smärta kan lidandet kategoriseras och 

symboliseras. Kulturen runt om patienten styr hur lidandet tolkas och uttrycks.  

Haegerstam (2010) belyser att sjuksköterskor inte ska bli förvånade över att till exempel 

ångest, skuldkänslor och hopplöshet kan uttryckas som somatisk smärta. Varje patient har ett 

fysisk, psykisk och existentiellt välbefinnande och dessa tillstånd riskeras att hotas när 

patienten upplever smärta (Rivano, 2010). Detta hot är sammankopplat med ett lidande då 

patienten kan vara rädd för att förlora sina förmågor som är relaterade till kropp, själ och 

ande. Smärta som påverkar det fysiska, psykiska och existentiella välbefinnandet kan leda till 

ett långvarigt lidande. 

 

2.2. Vård och bemötande av patienter med smärttillstånd 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att sjuksköterskor i sin yrkesutövning bör hålla ett 

öppet och följsamt vårdande till patienten. Det innebär att så förutsättningslöst som möjligt 

möta varje patient. De betonar dock att detta inte är möjlig att uppnå till fullo på grund av att 

alla människor har en förförståelse som följer med i möten med andra människor. Det kan 

handla om att både sjuksköterskor och patienter har en förförståelse och erfarenheter som kan 

ha inflytande på vårdmötet. Sjuksköterskor behöver väga upp sin erfarenhet och bejaka det i 

vårdmötet med patienter för att skapa en god vårdrelation. Därför är det viktigt för 

sjuksköterskor att bemöta och relatera till smärtpatienter när de är under behandling. 

Smärta är en subjektiv företeelse och sjuksköterskor bör vara lyhörda för patienters 

beskrivning av smärta (Rhodin, 2014). Det handlar om att få en överblick över patientens 
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nuvarande smärtsituation där lokalisation, karaktär och utlösande samt lindrande faktorer 

påverkar smärtan. Det innebär att sjuksköterskor bör ta reda på vilka konsekvenser det ger på 

nattsömn, social funktion, humör och livskvalité. Det är viktigt att fråga patienten om 

patientens oro och egna tolkning av orsaker till smärtan. Sjuksköterskor ska i sin tur reflektera 

över det egna förhållningssättet och inte projicera eller jämför egna svåra upplevelser av 

smärta som kan leda till att den enskilda patientens upplevelse inte är i fokus. 

I Blondal och Halldorsdottir (2008) studie framgår det att sjuksköterskor fann det 

utmanande att vårda patienter som befann sig i ett smärttillstånd. En aspekt som 

sjuksköterskorna beskrev påverka deras sätt att hantera smärta hos patienter var bland annat 

förmågan att läsa av patienten. Sjuksköterskorna beskrev att användandet av smärtskalor var 

ett bra verktyg i mätningen av patientens smärta. Smärtskalor kunde dock vara problematiska 

eftersom varje patients upplevelse av smärta är individuell.  

I studier av Bernhofer & Sorrell (2015) samt Blondal & Halldorsdottir (2008) uttrycker 

sjuksköterskorna att den hierarkiska strukturen inom vården är en barriär för hur 

smärthanteringen går till. Sjuksköterskorna kände sig maktlösa i denna situation och ansåg att 

läkarna näst intill arbetade emot dem och patienterna än för patienternas välmående. 

Sjuksköterskorna kände sig därför ansvariga för att försvara patienterna så att de skulle få den 

vård och smärtlindring de behövde.   

Sjuksköterskorna uttrycker att det råder en brist på kunskap vid hantering av smärtlindring 

hos patienter (Bernhofer & Sorrell, 2015; Blondal & Halldorsdottir, 2008). Sjuksköterskorna 

berättade att de hade lärt sig om smärtlindring genom erfarenhet och därmed blivit allt mer 

självsäkra inom det arbetsmomentet. En annan betydelsefull aspekt var hur sjuksköterskorna 

upplevde det stressfullt att vårda och smärtlindra patienter som hade ett pågående beroende 

eftersom det var förenat med inre konflikter och moraliska dilemman. Sjuksköterskorna kände 

att de inte visste om patienterna som hade ett pågående beroende behövde läkemedel för 

smärta. Detta på grund av att de inte hade några referensramar att följa eller hade tillräckligt 

med kunskap för att bemöta denna patientgrupp. 

 

2.3. Definition av missbruk och beroende 

Världshälsoorganisationen (WHO, 1994) definierar begreppet beroende som ett 

sjukdomstillstånd. Begreppet beroende förväxlas ofta med begreppet missbruk och enligt 

Wiklund Gustin (2014) kan orsaken till detta vara att individer med beroendeproblematik ofta 

benämns som “missbrukare”. Beroende och missbruk är två skilda begrepp, enligt 
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Nationalencyklopedin (2016a; 2016b) definieras beroende som en okontrollerbar lust efter 

njutnings - och berusningsmedel och missbruk som en överdriven användning av exempelvis 

alkohol, narkotika eller andra droger och anses vara ett lindrigare tillstånd än ett beroende. 

Begreppet riskbruk är ett vanligt begrepp som används inom hälso- och sjukvården (Franck, 

2015). Det innebär att individen har en konsumtionsnivå av alkohol, droger eller läkemedel 

som innebär en ökad risk för psykiska och kroppsliga skador. Riskbruk är inte detsamma som 

beroende eller missbruk utan ett begrepp som innefattar en ökad risk att individen utvecklar 

ett missbruk eller beroende. 

För att diagnostisera beroende används Diagnostic and Statistical Manual of mental 

disorders (DSM-5, 2013) där olika symptom vägs in som exempelvis kontrollförlust, 

abstinens, försummelse av familj och vänner för att införskaffa droger. I denna 

litteraturöversikt kommer begreppet drogberoende att användas och innefattar beroende av 

alkohol, narkotika och läkemedel som används på ett icke föreskrivet sätt.  

Enligt Socialstyrelsen (2012) har det i Sverige det senaste decenniet skett en ökning 

avseende hur många som vårdats på sjukhus för alkohol- och narkotikarelaterade diagnoser. 

Socialstyrelsen (2015) uppskattade under åren 2008-2011 att det var 900 000 människor i 

Sverige som antingen missbrukade eller var beroende av droger som alkohol, narkotika eller 

läkemedel. 

 

2.4. Droger 

Droger som alkohol, narkotika och läkemedel hjälper människan att tillfredsställa ett behov 

av rus, stimulans och verklighetsflykt (Ottosson & Ottosson 2007). Drogerna har en effekt av 

att ge människan en upplevelse av eufori, behaglig avslappning samt dämpad effekt av ångest 

och smärta. 

Alkohol är en av de vanligaste droger som missbrukas och som sedan övergår i beroende 

(Ottosson & Ottosson, 2007). I Sverige så skattades det vara 780 000 personer under åren 

2009-2011 som levde med ett alkohol missbruk eller beroende (Socialstyrelsen, 2015). 

Alkohol har en förmåga att framhäva både positiva och negativa egenskaper hos personer som 

använder det (Ottosson & Ottosson, 2007). Narkotika är en annan kategori av droger där det 

finns flera preparat som är narkotikaklassat som cannabis, centralstimulantia, kokain, opiater 

och hallucinogener. Under 2009-2011 beräknades det i Sverige vara 55 000 personer som 

levde med narkotikamissbruk eller beroende (Socialstyrelsen, 2015).  
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Det är inte enbart alkohol och narkotika man kan missbruka eller vara beroende av utan det 

finns även läkemedel som kan tas i samband med missbruket eller beroendet (Ottosson & 

Ottosson, 2007). Ett av dessa läkemedel är Bensodiazepiner som fungerar både som ett 

lugnande medel men även som ett sömnmedel. Bensodiazepiner är ett läkemedel som ofta är 

förekommande vid alkohol- och narkotikamissbruk och har då en effekt av att lindra abstinens 

och förlänga ruseffekten. De personer som blir beroende av Bensodiazepiner använder då 

enbart denna drog för att lindra ångest eller sömnsvårigheter och är sällan ute efter berusning 

eller eufori. I Sverige så skattades det vara 45 000 – 65 000 personer under åren 2009-2011 

som missbrukade eller var beroende av läkemedel (Socialstyrelsen, 2015). 

 

2.5. Vårda och bemöta patienter med ett drogberoende 

En studie av Morgan (2014) som undersökte sjuksköterskors attityder gentemot patienter med 

ett drogberoende visade att påverkande faktorer var sjuksköterskans egna erfarenheter, 

utbildning, kulturella och familjära värderingar och attityder. Resultatet visade på att en 

bidragande faktor till att denna patientgrupp blev behandlade annorlunda var bristen på 

utbildning och brist på riktlinjer för hur dessa patienter skall vårdas. Det framkom även att 

sjuksköterskorna kände ett ansvar i sin profession att ta reda på information om patienten och 

dennes sjukdomstillstånd för att kunna behandla och arbeta ur ett helhetsperspektiv. 

Sjuksköterskorna upplevde att drogberoende patienter var krävande och svåra att 

tillfredsställa när det handlade om smärtlindring. 

Neville och Roan (2014) har undersökt hur sjuksköterskor upplevde att vårda medicinska 

och kirurgiska patienter som samtidigt hade ett pågående drogberoende. Resultatet visar att 

sjuksköterskorna har en negativ attityd till att vårda dessa patienter då de ansåg att patienterna 

var mer tidskrävande, manipulativa, drogsökande samt aggressiva. Flera sjuksköterskor som 

deltog i studien uttryckte att de inte hade något tålamod för patienter med drogberoende och 

att dessa patienter tog tid ifrån andra patienter. Något som också uttrycktes i studien var 

sjuksköterskornas brist på kunskap i hur de skulle bemöta patienter med missbruk eller 

beroende och att det var svårt när det handlade om smärtlindring. Sjuksköterskorna blev 

förvirrade när de skulle bedöma smärta hos patienterna då de inte visste om smärtan var på 

riktigt eller inte. 

I en studie av Lundahl, Olovsson, Rönngren och Norbergh (2014) framgår det att 

sjuksköterskor upplever att de inte är kapabla till att möta patienter med drogberoende och 

deras behov. Sjuksköterskorna upplever en känsla av frustration och osäkerhet i mötet med 
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dessa patienter. De fann det vara svårt att planera vården som skulle ges till patienterna 

eftersom patienternas livssituation var problematiska. Patienternas livssituation ledde till att 

sjuksköterskorna kände oro när de vårdade patienterna samt när de skrevs ut. Det framkom 

även i resultatet att det fanns svårigheter i kommunikationen med patienterna med anledning 

av att vissa patienter hade förlorat sitt korttidsminne och detta resulterade i konflikter. 

 

2.6. Problemformulering 

Studier visar att det är utmanade att vårda patienter som befinner sig i ett smärttillstånd. Detta 

på grund av sjuksköterskors förmåga att läsa av patienters smärta, men det handlade även om 

hur läkare och sjuksköterskor interagerade med varandra. Sjuksköterskorna upplevde sig 

maktlösa i denna position och kände att de fick arbeta för patienternas välbefinnande. I 

bakgrunden framgår det att sjuksköterskor upplevde det var stressfullt när de skulle vårda 

patienter med ett drogberoende eftersom de då upplevde inre konflikter och moraliska 

dilemman. I bakgrunden framgår det att sjuksköterskor upplever att det är utmanade att vårda 

patienter med drogberoende som befinner sig i ett smärttillstånd. Sjuksköterskorna beskriver 

att de inte har tillräckligt med utbildning och kunskap i hur de ska bemöta denna patientgrupp. 

Författarna vill med denna litteraturöversikt få en ökad kunskap och en större förståelse för de 

smärtpåverkade drogberoende patienters upplevelser av vårdpersonalens bemötande. 

 

3. Syfte 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av vårdpersonalens bemötande när patienterna 

upplever smärta som samtidigt är beroende av droger 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Den teoretiska utgångspunkt som författarna valde att använda sig av var Katie Erikssons 

caritativa teori (Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012). Den caritativa teorin innebär att vårdaren 

genom ansning, lek och lärande ska förmedla tro, hopp och kärlek. 

Eriksson använder sig av de fem konsensusbegreppen: den unika människan, den 

mångdimensionella hälsan, lidande- en del av hälsa, vårdande- att lindra patientens lidande 

och vårdkulturen- vårdandets värld. Fokus i litteraturöversikten har legat på konsensus 

begreppet vårdande- att lindra patientens lidande. Vårdandet främjar patienters hälsa och 

lindrar lidandet (Wiklund, 2003). Vårdandet är en mellanmänsklig relation och är en 

betydelsefull del av omvårdnadsarbetet. En fungerande vårdrelation är en förutsättning för en 
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fungerande vårdprocess. Den professionella vården innefattar den naturliga vårdens element 

och innehåller kompetens, vetenskaplig kunskap, erfarenheter och förpliktelser gentemot 

patienter samtidigt som den styrs av en etisk kod. Förhållandet mellan vårdpersonal och 

patienter påverkar uppkomsten av vårdrelationen. Eriksson (1994) belyser vikten av att 

sjuksköterskor bör arbeta ur ett vårdvetenskapligt förhållningssätt och lägger sin tyngdpunkt i 

vetandet om det vårdande i relation till hälsa och lidande eftersom att hon anser att lidande är 

ett kärnbegrepp inom vården. Eriksson belyser att meningen med vårdandet är att lindra 

lidandet och att hjälpa människan till att utvecklas till det hen är ämnad att vara.  

Ett av sjuksköterskans ansvarsområde är att vara till hjälp för att förebygga och lindra 

patienters lidande (Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012). Vårdkulturen mellan patienter och 

sjuksköterskor har därför en betydelsefull roll i denna situation (Eriksson, 1994). Många 

gånger kan sjuksköterskor lindra patienters lidande genom de vardagliga aktiviteter som 

utförs inom vården. Sjuksköterskor bör i vårdmötet med patienter vara välkommande och 

detta genom att respektera samt bekräfta patienters värdighet. Att uttrycka ett genuint och äkta 

medlidande kan ibland fungera som ett sätt att lindra lidandet och detta kan sjuksköterskor 

göra genom vänliga och kärleksfulla gester. Vänliga och kärleksfulla gester kan vara 

betydelsefulla när man ska lindrar lidandet och det kan till exempel vara att ge patienter 

möjlighet till att samtala och dela med sig men det kan även vara att sjuksköterskor 

uppmuntrar, stödjer, tröstar samt visar att de finns där om patienten behöver. Att lindra 

lidande handlar därför om att sjuksköterskor skall vara informerande, kärleksfulla, ge 

patienter utrymme till att vara delaktig i vårdprocessen samt att ge patienter den behandling 

och vård som behövs. 

Eriksson (1994) beskriver att det i vården kan förekomma ett vårdlidande. Vårdlidande kan 

uppstå när patienter till följd av vård och behandling upplever ett lidande. Vårdlidande 

behöver inte vara kopplat till sjukdom utan det är självaste upplevelsen av vården som utlöser 

lidandet. Vårdlidande uppstår när patienters värdighet kränks, när vårdpersonal utövar makt, 

när patienter får utebliven vård samt när patienter utsätts för fördömelse och straff. I vården 

förekommer det att vårdpersonal har en uppfattning om hur ”ideal patienten” skall vara. När 

vårdmötet inte blir vårdande och när patienter utgår från dessa ramar utsätts de för fördömelse 

och straff. Vårdlidande kan lindras när vårdpersonal genom vårdhandlingar möjliggör 

upplevelsen av mening, sammanhang och värdighet. En central vårdhandling kan då vara att 

lyssna och bekräfta patienter. Genom att lyssna till patienter så förmedlar vårdpersonal att: Du 

betyder någonting, vad du känner, tänker, vill och behöver räknas. Att lyssna inger patienter 
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en känsla av att de inte är ensam i sin situation, att vårdpersonal finns där och att patienter ges 

en möjlighet till att kunna dela sitt lidande. 

 

5. Metod 

Metoden som har använts är en litteraturöversikt enligt Friberg (2012). Denna metod har 

använts för att söka svar på syftet. Litteraturöversikten användes för att sammanställa den 

befintliga forskningen för att få en översikt om det nuvarande kunskapsläget. 

 

5.1. Datainsamling 

Datainsamlingen har utförts med hjälp av databaserna; Academic search, Cinahl, Medline, 

Nursing & Allied Health, Psycinfo, SocINDEX. Vid den första sökningen använde sig 

författarna av sökorden: substance abuse, substance use disorder, substance-related 

disorders, drug usage, drug users, drug abusers, patients with substance abuse, substance 

abuse treatment, patient´s experiences, client attitudes, pain, pain management och chronic 

pain. Sökningen resulterade i fyra artiklar och för att hitta fler artiklar utökade författarna 

sökningen med sökorden: Methadone, physician - patient relations, primary care, health care 

och interview. Med denna utökning fann författarna ytterligare sex artiklar. Sökorden 

kombinerades i olika former och med hjälp av AND för att alla sökorden skulle ingå i 

sökträffarna. Fritextsökning och ämnesordsökning har applicerats vid sökningarna av artiklar 

för att få ett helhetsperspektiv över det berörda området.  

 

5.2. Urval 

Av denna litteraturundersökning så framgick det att ämnet var begränsat därför valde 

författarna att enbart använda sig av begränsningen språk; Engelska. Författarna har utgått 

ifrån studiernas sammanfattningar för att exkludera studier som inte har haft ett 

patientperspektiv. Studierna skulle beskriva patienter med ett drogberoende som har uppsökt 

vård för smärta, samt beskriva deras upplevelse av bemötandet från vårdpersonal.   

 

5.3. Analys 

Fribergs (2012) analysmetod användes som ett vägledande verktyg vid analysen av det 

insamlade materialet. Författarna gick igenom artiklarna med ett så objektivt förhållningssätt 

som möjligt, detta för att inte låta sig påverkas av förkunskapen som kunde finnas inom 

området. Författarna analyserade artiklarna var för sig för att sedan gemensamt validera 
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materialet och se att det besvarade syftet. Detta gjordes för att få en helhet av innehållet i 

varje artikel för att sedan kunna sammanfatta det. Eftersom att författarna sökte svar på 

upplevelser av bemötandet av ett fenomen markerades sådant som patienterna förmedlade 

som exempelvis att inte bli tagen på allvar, brist på tillit, känslor av maktlöshet med mera. 

Författarna strukturerade upp det funna materialet för att sedan kunna se vad artiklarna hade 

för likheter och skillnader. Med hjälp av detta kunde författarna få fram teman och subteman 

till det sammansatta och slutgiltiga resultatet. 

 

6. Forskningsetiska överväganden 

Sandman och Kjellström (2013) lyfter fram vikten av att forskare använder sig av etiska 

överväganden genom hela studien då forskningsetik handlar om att respektera och värna om 

grundläggande värden och rättigheter hos personer som deltar i studien. Det finns särskilda 

riktlinjer hur en forskare bör förhålla sig till sin forskning och en etisk dimension i varje 

handling som utförs i ett projekt för att skydda deltagarna. För att genomföra en studie 

behöver den bli granskad och godkänd av oberoende personer som ser över om studien utförs 

etiskt korrekt. 

Författarna hade som intention att artiklar de valde till litteraturöversikten skulle vara etiskt 

granskade och godkända. En kritisk reflektion över författarnas objektivitet och intresse vid 

genomförandet av arbetet har beaktats. Vid analys och transkribering av den insamlade texten 

har författarna använt sig av en ordbok med tanke på att det fanns en risk för att misstolka 

textinnehållet när det översattes från engelska till svenska. 

 

7. Resultat 

Fynden för denna litteraturöversikt presenteras med hjälp av två huvudteman: Hinder i 

vårdpersonalens bemötande och förutsättningar för bemötandet. Det som beskrivs i resultatet 

är smärtpåverkade patienters upplevelser av vårdpersonalens bemötande när patienterna har 

haft ett eller har ett pågående drogberoende. 

 

7.1. Hinder i vårdpersonalens bemötande 

Under detta huvudtema fann författarna fem subteman: Det bristande vårdmötet, patienters 

upplevelser av kommunikation i vårdmötet, att inte bli tagen på allvar, stigmatisering samt 

strategier vid smärta. 
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7.1.1. Det bristande vårdmötet  

Ur det sammanställda resultatet har det framkommit att smärtpåverkade patienter som har haft 

ett eller har ett pågående drogberoende upplever att de blir negativt bemötta av 

vårdpersonalen (Allen, Murphy, Kiselbach, VandenBerg & Wiebe, 2015; Ayres, Eveson, 

Ingram & Telfer, 2012; Blay, Glover, Bothe, Lee & Lamont, 2012; Karasz, Zallman, Berg & 

Guorevitch, 2004; McCreaddie et al., 2010; Merrill, Rhodes, Deyo, Marlatt & Bradley, 2002; 

Morgan, 2006; St. Marie, 2014; St. Marie, 2015).  Patienterna i studierna upplevde att 

vårdpersonalen inte trodde på det de uttryckte samt att de inte blev tagna på allvar när de 

talade om för vårdpersonalen att de upplevde smärta (Ayres et al., 2012; Blay et al., 2012; 

Karasz et al., 2004; Morgan, 2006; St. Marie, 2014; St. Marie, 2015). Denna problematik 

upplevde patienterna hade ett starkt samband med stigmatiseringen av patienter med ett 

tidigare eller pågående beroende (Ayres et al., 2012; Karasz et al., 2004; McCreaddie et al., 

2010; McNeil, Kerr, Pauly, Wood & Small, 2015; Merrill et al., 2002; Morgan, 2006; St. 

Marie, 2014; St. Marie, 2015). Patienterna berättade att de upplevde att de inte blev bemötta 

på samma sätt som andra patienter i smärta (Ayres et al., 2012; McCreaddie et al., 2010; 

Morgan, 2006; St. Marie, 2014). I vårdmötet upplevde patienterna att vårdpersonalen gick in 

med en fördömande inställning vilket patienterna erfor bidrog till att de inte fick den 

smärtlindring de tyckte att de behövde (Ayres et al., 2012; McCreaddie et al., 2010; Merrill et 

al., 2002.) 

 

7.1.2. Patienters upplevelser av kommunikation i vårdmötet 

Patienterna upplevde att det negativa bemötandet handlade om både verbal och icke-verbal 

kommunikation mellan patienterna och vårdpersonalen (Ayres et al., 2012; McCreaddie et al., 

2010; Merrill et al., 2002; Morgan, 2006; St. Marie, 2014). Patienterna upplevde att den 

verbala negativa kommunikationen kunde innebära att vårdpersonalen var nedlåtande och 

fientliga i sitt sätt att tala. Patienterna beskrev också att vårdpersonalen verbalt uttryckte att de 

inte borde behöva ha och göra med dem. Men främst genom att vårdpersonalen uttryckte att 

patienterna enbart befann sig på sjukhusen för att de var drogsökande, behövde någonstans att 

sova och därmed utnyttjade vårdsystemet (Ayres et al., 2012; McCreaddie et al., 2010; Merrill 

et al., 2002; Morgan, 2006; St. Marie, 2014). Patienterna upplevde detta problematiskt för att 

de var rädda för att få sämre vård samt att bli illa behandlade av vårdpersonalen eftersom 

vårdpersonalen redan hade gjort en bedömning av patienterna innan de hade lärt känna dem. 

(Merrill et al., 2002; St. Marie, 2014). I en studie av Allen et al. (2015) uttrycker patienterna 
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att kommunikationen med vårdpersonalen blir en barriär för vårdandet och 

smärtbehandlingen. Detta på grund av att vårdpersonalen använder sig av allt för medicinska 

termer och för att de inte anpassar språket utifrån patientens kunskapsnivå. 

Den icke verbala kommunikationen innebar att vårdpersonalen med sitt kroppsspråk visade 

att de inte ville vårda denna patientgrupp (Morgan, 2006).  Detta uttrycktes enligt patienterna 

genom läten, grimaser och kroppsspråk. Patienterna har i vårdmötet till exempel fått uppleva 

himlande ögon och suckar från vårdpersonalen.  

 

7.1.3. Att inte bli tagen på allvar 

Patienterna upplevde i sin kommunikation med vårdpersonalen att de inte blev tagna på allvar 

eller respekterade när de kände smärta (Allen et al., 2015; Ayres et al., 2012; Blay et al., 

2012; Karasz et al., 2004; McNeil et al., 2015; Morgan, 2006; St. Marie, 2014; St. Marie, 

2015). Patienterna upplevde att de blev ignorerade av vårdpersonalen när de larmade eller 

ropade efter hjälp då ingen vårdpersonal dök upp för att se vad patienterna ville. När 

patienterna beskrev för vårdpersonalen att smärtpreparaten inte lindrade smärtan så upplevde 

patienterna att vårdpersonalen inte tog deras subjektiva upplevelser på allvar. Patienterna led 

av att inte bli tagna på allvar när de förväntade sig att de skulle få samma vård som andra 

patienter i smärta (Allen et al., 2015; Ayres et al., 2012; Blay et al., 2012; McCreaddie et al., 

2010; McNeil et al., 2015; Merrill et al., 2002; St. Marie, 2014; St. Marie, 2015). Patienterna 

beskrev att det inte förekom några grundläggande undersökningar för att se vart smärtan kom 

ifrån vilket de kunde se att andra patienter fick genomgå. Patienterna beskrev tydligt att de har 

sett hur andra patienter tas emot före dem själva på avdelningarna.  

Brist på förtroendet för sjukvården utvecklades genom att patienterna upplevde att de inte 

blev tagna på allvar i vårdmötet (Karasz et al., 2004; McNeil et al., 2015; Morgan, 2006; St. 

Marie, 2014; St. Marie, 2015). Patienterna beskrev i studierna att de undvek att söka vård för 

sin smärta i största möjliga mån eftersom de hade fått uppleva negativt bemötande från 

vårdpersonalen tidigare. När patienterna upplevde att de inte blev tagna på allvar ansåg de att 

det bidrog till det bristfälliga förtroendet för vården. Därmed drog sig patienterna för att söka 

vård för sin smärta. Patienterna upplevde att deras smärta ansågs vara påhittad av 

vårdpersonalen vilket i sig ledde till att patienterna upplevde sig misstrodda (McNeil et al., 

2015; Morgan, 2006).  
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7.1.4. Stigmatisering 

Trots att patienterna själva identifierade sig som beroende av droger kunde de inte acceptera 

samhällets stämpling på dem (Karasz et al., 2004; McCreaddie et al., 2010; McNeil et al., 

2015; Merrill et al., 2002; Morgan, 2006; St. Marie, 2015). Patienterna upplevde att de blev 

dömda utefter deras bakgrund och att vårdpersonalen redan hade valt att kategorisera 

patienterna som mindre värda. De upplevde att de blev straffade av personalen på grund av 

sitt beroende och kände att maktförhållandet mellan patienten och vårdpersonalen blev färgat 

av stigmatisering. Patienterna beskrev att de upplevde stigman som en barriär för rätt 

behandling för deras smärta (Allen et al., 2015; Karasz et al., 2004; McNeil et al., 2015; 

Merrill et al., 2002; Morgan, 2006; St. Marie, 2015). Detta skapade ilska och frustration hos 

patienterna som inte fick stöd och hjälp i sin situation. Patienterna var rädda för att uppsöka 

vården eftersom de hade tidigare upplevelser av att ha blivit straffade på grund av deras 

beroende och att de då kategoriserades för att vara drogsökande (Allen et al., 2015; McNeil et 

al., 2015; Merrill et al., 2002;Morgan, 2006; St. Marie, 2014). Patienterna beskriver tydligt att 

detta stigma påverkar hur vårdmötet blir med vårdpersonalen och vården de får.  

 

7.1.5. Strategier vid smärta 

I studierna framgår det att patienterna med drogberoende upplevde att de inte blev tagna på 

allvar. Patienterna kände sig därför tvungna till att använda sig av olika strategier för att 

erhålla fortsatt förskrivning av smärtstillande preparat för att lindra smärtan de upplevde 

(Morgan, 2006; St. Marie, 2014; St. Marie, 2015). Dolt beroende var en typ av strategi som 

patienterna hade. Detta innebar att patienterna undanhöll information från vårdpersonalen om 

ett tidigare eller pågående beroende för att de inte skulle bli dömda och för att de skulle få 

adekvat smärtlindring (St. Marie, 2014). 

En annan typ av strategi patienterna hade var att distrahera läkaren med olika typer av 

information och genom det leda läkarnas uppmärksamhet från patienternas beroende så att 

läkarna skulle förskriva mer smärtstillande (St. Marie, 2015). Röntgenbilder som evidens för 

kronisk smärta, att ljuga om att läkemedel blivit stulet, att ljuga om allergier samt att 

åstadkomma skador på sig själv var andra strategier patienterna hade för att erhålla 

smärtstillande preparat (St. Marie, 2014). Patienterna använder sig av strategier då de ansåg 

att det var ett sätt att få adekvat smärtlindring. Strategier för att få smärtlindring var ett 

beteende som framkom oavsett om de blev respekterade av vårdpersonalen eller inte (Morgan, 

2006). 
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Eftersom att patienterna upplevde att de inte blev tagna på allvar och kände en brist på 

förtroende för vården så ansåg patienterna att de inte fick adekvat smärtlindring. Patienterna 

beskrev frustration över vilken typ av smärtpreparat och dos som de fick vilket grundade sig i 

att patienterna hade utvecklat en högre toleransnivå och var medvetna om detta (Allen et al., 

2015; Ayres et al., 2012; Blay et al., 2012; Karasz et al., 2004; McNeil et al., 2015; Morgan, 

2006; St. Marie, 2014; St. Marie, 2015). Patienterna upplevde därför att vårdpersonalen inte 

tog hänsyn till deras utvecklade toleransnivå. Till följd av den bristfälliga smärtlindringen 

valde patienterna att självmedicinera för att handskas med smärtan de upplevde. Det framkom 

att det fanns patienter som valde att avvika från sjukhusen för att självmedicinera då de ansåg 

att de inte fick den vård de behövde (McNeil et al., 2015). 

 

7.2. Förutsättningar för bemötandet  

Även fast stora delar av det sammanställda resultatet handlade om hinder i bemötandet så 

fanns det även förutsättningar för ett gott bemötande. Det resultatet framgår i subtemat; Att 

skapa en vårdrelation till vårdpersonalen 

 

7.2.1. Att skapa en vårdrelation till vårdpersonalen 

Patienterna upplevde positivt bemötande när de fick möjlighet till att utveckla vårdrelationer 

till vårdpersonalen (Ayres et al., 2012; Blay et al., 2012; Karasz et al., 2004; Morgan, 2006; 

St. Marie, 2014; St. Marie, 2015). Det innebar att kunna ha en öppen och ärlig dialog med 

vårdpersonalen (Ayres et al., 2012; St. Marie, 2014; St. Marie, 2015). När patienterna 

upplevde förtroende för vårdpersonalen blev patienterna mindre stressade över 

vårdsituationen (St. Marie, 2014; St. Marie, 2015). Att bli sedd och bekräftad upplevde 

patienterna var ingången till en förtroendefull vårdrelation. 

Patienterna var medvetna om att all smärtlindring inte alltid skulle lindra smärtan de 

upplevde (Morgan, 2006). Fick patienterna möjlighet till att uttrycka sig fritt och känna att 

vårdpersonalen bekräftade deras subjektiva känsla så upplevde patienterna att det blev lättare 

att handskas med smärtan samt situationen de befann sig i. Av Karasz et al., (2004) framkom 

det att patienter upplevt bemötandet som avgörande för att skapa vårdrelationer, detta berodde 

på om vårdpersonalen var uppmärksam och sensibel i vårdmötet. Det som var betydelsefullt 

för patienterna var att de blev bekräftade och tagna på allvar.  

Patienter som genom det positiva bemötandet kände att de kunde utveckla en relation till 

vårdpersonalen upplevde att de då fick möjlighet till adekvat smärtlindring (Ayres et al., 



 
 14 (31) 

 

2012; Blay et al., 2012; Karasz et al., 2004; St. Marie, 2014). Patienterna uttryckte att det var 

värdefullt att kunna berätta om sitt drogberoende för vårdpersonalen (Allen et al., 2015; Ayres 

et al., 2012; St. Marie, 2015). I Blay et al., (2012) studie framkom en stor tacksamhet när 

bemötandet från vårdpersonalen var positivt och när patienterna upplevde att smärtan kunde 

lindras. 

 

8. Diskussion 

8.1. Metoddiskussion 

För att söka svar på syftet gjordes det initialt en litteraturgenomgång för att få en överblick på 

det nuvarande kunskapsläget (Friberg, 2012). Under sökandet av vetenskapliga artiklar 

upptäckte författarna att det var svårt att hitta tillräckligt många artiklar med patientperspektiv 

som besvarade syftet. Detta tror författarna har att göra med att de hade beroende, smärta, 

upplevelse samt bemötande som centrala begrepp i sökningen. De centrala begreppen 

utgjorde olika dimensioner som skulle vara med i arbetet. När författarna utökade sökningen 

använde de sig av fler droger som sökord för att se om detta kunde ge en större sökträff och 

därmed fler artiklar som kunde besvara syftet. Författarna valde sedan att enbart redovisa de 

sökord som var relaterade till droger och som gav resultat i artiklar.  

Vissa artiklar som författarna har valt ut kan med första anblick kanske inte ses som 

relevanta för syftet. Detta på grund av att rubriker, nyckelord och sammanfattningar inte legat 

nära deras arbete men där de fann att fenomenet de ville undersöka ändå belystes. 

Författarna hade som intention att använda sig av etiskt granskade och godkända artiklar. 

Under litteraturöversikten fann författarna att två av tio artiklar inte var etiskt granskade eller 

godkända. Därför granskades de två artiklarna och författarna bedömde att studierna tog 

hänsyn till forskningsetiska riktlinjer. 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva patienters upplevelser. Därför blev 

kvalitativ forskning relevant för att det ger en fördjupad förståelse för ett fenomen (Segesten, 

2012). Det finns både styrkor och svagheter med att bara använda sig av kvalitativ forskning. 

Svagheten är att enstaka patienter representerar majoriteten. Å andra sidan fångar kvalitativ 

forskning den enskilda patientens upplevelse av ett fenomen. Vid sökningen av artiklar valdes 

ingen tidsbegränsning, detta för att få ett större sökresultat. Författarna fann artiklar från 2002 

– 2015. Att författarna inte fann några artiklar från tidigare årtal kan tolkas som att detta är ett 

relativt nytt forskningsområde.  
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De valda artiklarna har sitt ursprung i fyra olika delar av världen vilka är: Australien, 

England, Kanada och USA. Detta anser författarna var en svaghet då artiklarna endast 

representerade en del av världen. Däremot har författarna kunnat se att upplevelsen är den 

liknande i de olika länderna och patienterna upplever att bemötandet beror på likartade 

faktorer. Att författarna inte funnit forskning ifrån Sverige kan dock vara en svaghet då 

relevant fakta kan ha gått miste. Författarna har haft grupphandledning där texterna kritiskt 

blivit granskade av andra kurskamrater, detta stärker arbetets trovärdighet och pålitlighet. 

Samarbetet mellan författarna har fungerat bra och de har haft en öppen och respektfull 

relation där de har delat med sig av varandras synpunkter, tankar och funderingar. 

 

8.2. Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det att patienter med ett drogberoende som är i ett smärttillstånd kunde 

uppleva bemötandet från vårdpersonalen både som hinder och förutsättningar. Resultatet visar 

att hinder i bemötandet var det mest upplevda i denna litteraturöversikt. Det framkom att 

patienterna upplevde känslor som ilska, frustration och rädsla men även känslor som att inte 

bli tagen på allvar, att inte fritt få uttrycka sig eller att bli ignorerad. Det som författarna har 

kunnat se som ett centralt fynd är att dessa patienter genom olika hinder i vårdmötet kände sig 

vara mindre värda som människor. Detta är relaterat till stigmatiseringen kring drogberoende. 

I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2§, framgår det att vård ska ges på lika 

villkor med respekt för alla människors lika värde. Det innebär att vårdpersonalen ska gå in 

med en fördomsfri attityd i vårdmötet samt visa respekt för patienter oavsett vad patienterna 

har för tidigare historik. Resultatet visar dock att patienter med drogberoende upplevt att de 

inte fått samma vård som andra patienter vilket kan tyda på att vårdpersonalen låter 

stigmatisering kring drogberoende ta överhand.  

Resultatet visade att drogberoende patienter upplevde att vårdpersonalen inte trodde på 

dem och att de inte tog deras smärta på allvar. Patienterna kände på grund av det en 

maktlöshet i förhållandet till vården eftersom de hade förväntningar om att få hjälp med 

smärtan. Detta kan kopplas till Erikssons (1994) teori och förstås som att vårdpersonalen 

åstadkommer ett vårdlidande hos patienten då det är vårdpersonalen som har makten i 

vårdmötet och där med inte bekräftar patienten som en lidande människa. Eriksson menar att 

inte bli tagen på allvar medför att patienten ifrågasätts och fråntas alla möjligheter att bekräfta 

sin identitet. Med hjälp av en tidigare studie av Dahlberg (2002) kan författarna bekräfta att 

ett vårdlidande uppstår när patienten upplever att dess lidande inte uppmärksammas samt när 
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hen inte blir hörd eller sedd. Det framgick att patienterna upplevde maktlöshet då de upplevde 

att de tvingats stå utanför sitt eget vårande. Författarna har i bakgrunden lyft att 

sjuksköterskor allmänt har kunnat känna sig maktlösa vid smärtlindring hos patienter. Detta 

eftersom att läkarna inte alltid tar hänsyn till sjuksköterskors information om patientens 

tillstånd på grund av det hierarkiska synsättet som fortfarande råder inom sjukvården. 

Eftersom sjuksköterskor har en mer patientnära kontakt i omvårdnadsarbetet är det 

sjuksköterskorna som ska förmedla patienternas tillstånd till läkarna. Sjuksköterskor behöver 

därför i kommunikationen med läkarna tala åt patientens vägnar och agera som en 

”försvarare” för att få ändringar i ordinationerna. Författarna har kunnat se att detta i sin tur 

kan leda till att läkarnas agerande kan utgör ett hinder för sjuksköterskans omvårdnadsarbete. 

Författarna anser därför att det är viktigt att samarbetet inom vården fungerar mellan 

sjuksköterskor och läkare för att patienter inte skall utsättas för ett vårdlidande. Författarna 

har i bakgrunden kunnat se att sjuksköterskor upplever en frustration på grund av 

maktlösheten och har därför reflekterat över om denna frustration kan ha misstolkats av 

drogberoende patienter och bidragit till deras negativa upplevelser av bemötandet från 

vårdpersonalen.   

I resultatet framkommer det att patienterna upplevde att vårdpersonalen inte tog hänsyn till 

patienternas utvecklade toleransnivå mot smärtpreparat utan att patienterna bara var ute efter 

droger när de beskrev sin smärta. Enligt Werner (2010b) innebär det inte att drogberoende 

patienter inte får behandlas med opioder men det ställer högre krav på smärtanalys och 

uppföljning av behandling av vårdpersonalen. Författarna kan ana en kunskapsbrist vid 

smärtlindring av drogberoende patienter då det redan råder kunskapsbrist i hur vårdpersonal 

ska smärtlindra patienter som inte är drogberoende. Werner (2010b) beskriver om 

pseudomissbruk som kan förekomma vid alla typer av smärta. Pseudomissbruk innebär att 

patienten under lång tid inte har fått tillräckligt med smärtbehandling på grund av antingen 

underdosering eller att patienten fått fel smärtpreparat. Patienterna kan tillsynes begära högre 

doser och oftast då injektioner, ett beteende som vårdpersonalen olyckligtvis feltolkar som 

begäran efter droger istället för att patienten vill få sin smärta lindrad. 

I resultatet framkom det att patienterna upplevde att de blev dömda utefter deras bakgrund 

och att vårdpersonalen redan hade valt att kategorisera patienterna som mindre värda på grund 

av deras drogberoende. Patienterna upplevde på grund av detta att de inte fick samma 

bemötande och behandling som andra och såg det som ett straff för sitt beroende. Detta kan 

relateras till studien av Wiklund (2008) som belyser att drogberoende patienter redan tampas 

med känslor som skam och skuld. Detta leder till att dessa patienter utvecklar en rädsla för att 
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bli straffade och negligerade av andra. Eriksson (1994) beskriver att ett vårdlidande kan 

uppstå då patienten utsätts för fördömelse och straff. Ett exempel på att straffa patienten är att 

nonchalera eller att inte ge caritativ vård. Inom vården förekommer en uppfattning om hur 

”idealpatienten” borde vara och att de som inte håller sig inom dessa ramar blir fördömda och 

straffade. Med anledning av att vårdpersonalen har en auktoritet i sitt faktakunnande och kan 

då tro sig vara den som vet vad som vore bäst för patienten. Författarna vill framhäva att 

vårdpersonal inte får glömma att patienter har en autonomi men att patienter kan göra val som 

är destruktiva. Detta kan relateras till en studie av Kasén, Nordman, Lindholm och Eriksson 

(2008) som beskriver att ett vårdlidande uppstår när patienter skuldbeläggs och fördöms på 

grund av deras beteende eller bakgrund vilket är i linje med vårt resultat. 

 I resultatet framkom det även att patienterna upplevde sig bli ignorerade och bemötta på 

ett nedlåtande och fientligt sätt. Sådana erfarenheter skapade en rädsla hos patienterna när de 

uppsökte vården på nytt. Patienterna anlände till sjukhusen med en rädsla och oro över vården 

de skulle få, och förlitade sig inte på att de skulle bli behandlade med respekt och omsorg. 

Resultatet kan bekräftas med en tidigare studie av Pauly, McCall, Browne, Parker och 

Mollison (2015) som belyser att patienter med drogberoende upplever sjukhusmiljön 

stressfull eftersom patienterna behöver möta vårdpersonalens attityder och åsikter och därmed 

möter sina egna misslyckanden. Dahlberg (2002) beskriver att vårdlidandet är ett onödigt 

lidande och att sjuksköterskans ansvar är att förebygga och eliminera vårdlidandet. Eriksson 

(1994) beskriver i sin caritativa teori om hur viktigt det är att vårdpersonalen i vårdmötet med 

patienten är välkomnande. Författarna har därför fått en uppfattning om hur viktigt det är att 

respektera och bekräfta patienters värdighet. Resultatet kan tolkas som att vårdpersonalen 

skulle kunna ta hänsyn till att bemöta drogberoende patienter annorlunda för att undvika att de 

ska uppleva sig ignorerade och bemötta på ett nedlåtande fientligt sätt. Dahlberg (2002) lyfter 

fram om att vårdlidande är ett onödigt lidande och författarna instämmer i detta då det även 

framgått i resultatet att det faktiskt finns möjligheter till att lindra lidandet genom goda 

vårdhandlingar. Wiklund (2008) beskriver i sin studie om drogberoende patienters behov, där 

ensamhet är kopplat till lidande. När patienterna ser sig själva som odugliga och tolkar livet 

ifrån det synsättet så är det svårt att skapa relationer till andra människor. Känslor som 

utanförskap från andra och livet är en del av patientens lidande och behov av hängivenhet är 

tydlig. 

I resultatet framkommer det att patienterna beskrev att de upplevde stigman som en barriär 

för rätt behandling för deras smärta. Detta ansåg patienterna vara problematiskt eftersom 

vårdpersonalen redan hade gjort en bedömning av patienten innan det riktiga vårdmötet hade 
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ägt rum. Detta kan också relateras till en studie av Pauly (2015) där det framkom att 

drogberoende patienter upplevde sig vara mindre värda när de blivit stämplade som 

drogsökande. Författarna såg en liknelse fast åt det motsatta hållet ur vårdpersonalens 

perspektiv. Monks, Topping och Newell (2012) beskriver i deras studie att brist på kunskap 

tillsammans med vårdpersonalens negativa attityder blir en barriär för effektiviseringen av 

vården. Intressant i denna studie var att det framkom att vårdpersonalen hade som strategi att 

undvika patienterna för att undan fly konflikter och våld på grund av att drogberoende 

patienter hade en högre tendens att vara aggressiva och oberäkneliga. Denna strategi 

utvecklade istället en distans till patienterna och ingen vårdrelation möjliggjordes.  

I resultatet framgick det att patienterna ansåg att en öppen och ärlig dialog var en inledande 

handling som öppnade upp möjligheten till att skapa en god vårdrelation. Vidare visade 

resultatet på att patienterna upplevde att en god vårdrelation möjliggjordes genom att 

vårdpersonalen respekterade och bekräftade patientens värdighet. Eriksson (1994) beskriver 

att vårdkulturen mellan patienten och vårdpersonalen är en betydelsefull aspekt eftersom det 

kan förebygga och lindra patientens lidande. När vårdpersonalen i vårdmötet respekterar och 

bekräftar patientens värdighet kan det bidra till att öppna upp för att lindra lidandet. Resultatet 

visar att när patienterna fick möjlighet till att uttrycka sig fritt och känna att vårdpersonalen 

bekräftade deras subjektiva känsla av smärta så upplevde de att deras smärta kunde lindras till 

viss del. Eriksson (1994) styrker i sin teori om hur betydelsefullt det är att ge patienten 

möjlighet till att samtala och dela med sig genom att vårdpersonalen uppmuntrar, stödjer, 

tröstar samt visar att hen finns där när patienten behöver de. I enlighet med detta bekräftar 

Wiklund (2008) att patienter med drogberoende vill tala om sitt liv, om vad som har varit 

svårt för dem för att kunna gå vidare. När patienterna upplevde att de blev hörda och sedda 

bidrog det till att patienterna gavs möjligheten till att utforska sig själva och sina känslor. 

Detta bidrog till att patienterna fick insikt i sitt lidande och fann en mening i vardagen vilket 

resulterade i att de fick kontakt med sig själv och andra igen.  

Författarna kunde se att när vårdpersonalen vågade delta i lidandets drama och tog sig tid 

till att lyssna på patienterna så ingav det patienterna en känsla av att de blev bekräftade och 

respekterade. Genom enkla gester kunde vårdpersonalen visa att de fanns där för patienterna 

och var beredda på att inleda en god vårdrelation.  
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9. Kliniska implikationer 

Litteraturöversikten har visat att patienter med ett drogberoende upplever vårdpersonalens 

bemötande som ett hinder för god vård. Författarna hoppas därför kunna bidra med kunskap 

om hur vårdpersonalen kan förbättra bemötandet och vårdrelationen med patienter som har ett 

drogberoende. Denna litteraturöversikt bidrog till att författarna fick en inblick i hur patienter 

med ett drogberoende upplevde vårdpersonalens bemötande och därmed kunde finna 

meningsbärande element för hur man möjligtvis skulle kunna skapa en god vårdrelation. 

Resultatet visar på att vårdpersonal behöver reflektera över sitt förhållningssätt när de möter 

denna patientgrupp. Att till exempel våga lyssna till patienten och visa att man tar dem på 

allvar kan i sig leda till en vårdande relation. Författarna har kunnat se att det råder en brist på 

kunskap och riktlinjer i hur vårdpersonal ska bemöta samt smärtlindrar denna patientgrupp. 

Eftersom det redan råder en kunskapsbrist i smärtlindring hos patienter utan drogberoende 

anser författarna att sjuksköterskor i den allmänna grundutbildningen bör få mer kunskap om 

smärta och hur man kan lindra den. Därför hoppas författarna att detta arbete bidrar till att det 

inom vården bedrivs mer utbildning och att tydligare riktlinjer för vård av patienter med 

drogberoende tas fram samt att det ligger till grund för fortsatt forskning. 

 

10. Förslag till fortsatt forskning 

Det författarna har lagt märke till genom litteraturöversikten är att denna patientgrupp ökar i 

det svenska samhället. Detta innebär att det kommer bli allt vanligare att möta dessa patienter 

i vården. Författarna har med litteraturgenomgången kunnat se att det är begränsat med 

forskning om patienter som missbrukar eller är beroende av droger i Sverige angående deras 

upplevelse av bemötande i vården. Därför anser författarna att fortsatt forskning bör göras för 

att vårdpersonal ska få mer kunskap och information om hur dessa patienter upplever vården 

och att detta sedan leder till ökad kunskap inom området.  

 

11. Slutsats 

Resultatet visade att patienter med ett drogberoende upplever vårdpersonalens bemötande 

både negativt och positivt. Patienterna ansåg att det negativa bemötandet hade ett starkt 

samband med stigmatisering kring drogberoende. Att patienterna inte blev tagna på allvar 

eller blev betrodda var något som skapade rädsla. Resultatet visade att patienterna upplevde 

att de inte fick samma behandling eller blev bemötta som andra patienter i smärta. Förutom 
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det negativa bemötandet så fanns det även positiva upplevelser. Detta förknippade patienterna 

med hur de kunde ha en öppen och ärlig dialog med vårdpersonalen. När patienterna ansåg sig 

bli bekräftade, tagna på allvar samt respekterade så upplevde de att smärtan var lättare att 

handskas med.  
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både positiva och negativa 

erfarenheter med vården. De 

upplevde att de blev behandlade 

annorlunda så fort vårdpersonalen 

hade fått information om deras 

missbruk och beroende. De 

upplevde att de inte fick adekvat 

smärtlindring när de hade fått en 

skada och självmedicinerade sig 

för att få kontroll på smärtan 

Allen, C., 

Murphy, A.,  

Kiselbach, S.,  

VandenBerg, S., 

& Wiebe, E. 

 

Exploring the 

experience of 

chronic pain 

among female 

survival sex 

workers: a 

qualitative 

study 

2015, 

Kanada, BMC 

Family 

Practice 

Var att få en förståelse 

om upplevelsen av 

kronisk smärta bland 

kvinnliga överlevande 

sexarbetare i 

Vancouver. 

Design: Kvalitativ 

Urval:11 kvinnliga patienter 

som varit sexarbetare och 

upplever kronisk smärta. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

Analys: Fenomenologisk 

metod för att få fram fem 

teman. 

 

Resultatet visade att det ämne som 

diskuterades mest bland 

patienterna var att alla hade ett 

pågående drogberoende. 

Beroendet hade alla patienterna 

för att på egen hand handskas med 

smärtan. Patienterna upplevde att 

de inte blev tagna på allvar och 

hade negativa erfarenheter av 

vården på grund av stigma. 

Patienterna upplevde att stigman 

blev en barriär för vården och att 

de var tvungna att använda sig av 

strategier för att få sin smärta 

lindrad. 
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Blay, N., 

Glover, S., 

Bothe, J., Lee, 

S., & Lamont, 

F. 

Substance 

users´ 

perspective of 

pain 

management in 

the acute care 

environment 

2012, 

Australien, 

Contemporary 

Nurse 

Att undersöka 

drogmissbrukares 

perspektiv av 

smärthanteringen på 

en akut avdelning 

Design: Mixad metod 

Urval: Urvalet var att de skulle 

ha någon form av 

drogberoende och uppsökt 

vården för att få hjälp med sin 

akuta smärta. 27 patienter 

varav 22 män och 5 kvinnor. 

Datainsamling: Intervjuer och 

standardiserade datainstrument. 

Analys: Microsoft Access 

database och kvalitativ data 

blev kodad i olika teman. 

Deskriptiv statistik användes 

för patienternas förskrivna och 

givna analgetika och droger 

som ett komplement till det 

kvalitativa materialet. 

Analysmetoden SPSS v 17 

användes. 

Resultatet visade att hälften av 

patienterna var tillfredsställda 

med deras smärtlindring de fick 

på akuten. Patienterna hade själva 

informerat vårdpersonalen om sitt 

missbruk eller beroende. 

Patienterna upplevde både 

negativa och positiva bemötande 

under deras vistelse på 

akutmottagningen.  

Resultatet visade att patienternas 

smärtskattning ökade efter 96 

timmar jämfört från de 24 

timmarna. 

Karasz, A., 

Zallman, L., 

Berg, K., 

Gourevitch, M., 

Selwyn, P., & 

Arnstein, J. 

The experience 

of chronic 

servere pain in 

patients 

undergoing 

methadone 

maintenance 

treatment 

2004, USA, 

Journal of 

Pain and 

Symptom 

Management 

Var att få preliminär 

förståelse av MMT 

patienters upplevelse 

av kronisk svår 

smärta, med målet att 

generera hypoteser för 

framtida forskning. 

Design: Kvalitativ 

Urval: 12 patienter varav 8 

kvinnor och 4 män. Dessa 

genomgick en 

metadonbehandling för sitt 

beroende. 

Datainsamling: 
Semistrukturerad intervjuer för 

att få patienternas narrativa 

upplevelse av smärta.  

Analys: N-vivo 

 

I resultatet delgav patienterna sina 

upplevelser av behandlingen som 

både positiv och negativ. Det 

framgick att det fanns barriärer 

som påverkade vårdandet och att 

de upplevde stigmatisering av 

vårdpersonalen. Det framgår att 

patienterna självmedicinerade 

med droger för att handskas med 

smärtan. 
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McCreaddie, 

M., Lyons, I., 

Watt, D., 

Ewing, E., 

Croft, J., Smith, 

M., & Tocher, 

J. 

Routines and 

rituals: a 

grounded theory 

of the pain 

management of 

drug users in 

acute care 

settings 

2010, 

England, 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Var att undersöka vad 

drogberoende och 

sjuksköterskor hade 

för uppfattning om 

och vad de hade för 

strategier vid 

smärtlindring på en 

akut avdelning. 

Design: Kvalitativ 

Urval: 11 patienter med ett 

pågående eller tidigare 

drogberoende. Det var 7 män 

och 4 kvinnor.  

Datainsamling: intervjuer 

inspirerade av Grounded 

theory metoden. 

Analys: Kodade händelser 

med hjälp av Strauss & corbin 

(1998) 

I resultatet framkom det att 

patienterna berättade om deras 

förväntningar på hanteringen av 

deras smärta på akutavdelningen. 

Majoriteten upplevde 

vårdpersonalens bemötande 

negativt. Stigma och rutiner på 

sjukhuset påverkade patienternas 

vårdsituation negativt. 

McNeil, R., 

Kerr, T., Pauly, 

B., Wood, E., & 

Small, W. 

Advancing 

patient-centered 

care for 

structurally 

vulnerable 

drug-using 

populations: a 

qualitative 

study of the 

perspective of 

people who use 

drugs regarding 

the potential 

integration of 

harm reduction 

interventions 

into hospital 

2015, 

Kanada, 

Society of the 

Study of 

Addiction 

Var att undersöka 

sårbara drogberoende 

människors perspektiv 

när de hade skrivit ut 

sig själva från 

sjukhuset trots den 

medicinska 

rådgivningen, 

inkluderat de 

potentiella riskfaktorer 

för drogberoende och 

hälsa. 

Design: Kvalitativ 

Urval: 30 patienter varav 16 

män, 13 kvinnor och 1 

transsexuell. Patienterna har ett 

pågående drogberoende. 

Datainsamling: Semi 

strukturerade intervjuer 

Analys: Induktiv och deduktiv 

ansats och N-Vivo. 

Resultatet visade att patienterna 

upplevde sig stigmatiserade och 

hade upplevt både positivt och 

negativt bemötande. De berättade 

att de var utsatta och upplevde 

vården som de fick som dåligt.  
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Merrill, J. O., 

Rhodes, L. A., 

Deyo, R. A., 

Marlatt, A., & 

Bradley, K. A. 

Mutual mistrust 

in the medical 

care of drug 

users - The keys 

to the "Narc" 

Cabinet  

2002, USA, 

Journal Of 

General 

Internal 

Medicine  

Var att undersöka 

drogberoende 

patienters upplevelse 

av behandlingen med 

hjälp av patientens 

läkarteam och deras 

integration under 

sjukvårdförloppet. 

Design: Kvalitativ 

Urval: 14 patienter med aktivt 

drogberoende deltog. 12 var 

män och 7 var kvinnor. 

Datainsamling: Etnografisk 

kvalitativ design, djup 

intervjuer och observationer. 

Analys: Kodning av det 

insamlade materialet utfördes 

för att identifiera teman. 

Resultatet visade att patienterna 

berättade att de var rädda för att 

deras drogberoende skulle 

påverka vården de skulle få. De 

hade negativa erfarenheter och 

upplevde ingen tillit till 

vårdpersonalen. De berättade om 

att de hade känt sig stigmatiserade 

av deras drogberoende och att det 

fanns fördomar mot dem 

Morgan, B.D. 

  

Knowing how 

to play the 

game: 

Hospitalized 

substance 

abusers’ 

strategies for 

obtaining pain 

relief 

2006, USA, 

Pain 

management 

nursing 

Var att identifiera och 

undersöka 

drogmissbrukares 

erfarenheter av att bli 

smärtlindrande under 

vård av andra 

medicinska problem. 

 Design: Kvalitativ 

Urval: 18 patienter varav 14 

män och 4 kvinnor. Akut eller 

kronisk smärta, dokumenterad 

historik av drogberoende. 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Grounded theory 

 

I resultatet berättade patienterna 

om hur de hade lärt sig olika 

strategier för att få den vård de 

behövde under tiden de låg inne 

på sjukhuset. De hade upplevt 

både positivt och negativt 

bemötande. Majoriteten hade 

sedan tidigare dålig erfarenhet av 

vården vilket påverkade deras 

upplevelse av vården. De beskrev 

olika situationer där de hade känt 

sig respekterade och inte. De 

beskrev hur de kände att det finns 

stigma kring drogberoende. 
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St Marie, B. Health care 

experiences 

when pain and 

substance use 

disorder coexit: 

“ Just because 

I`m an addict 

dosen`t mean I 

don`t have 

pain” 

 

2014, USA, 

Pain medicine 

 

Var att undersöka 

berättelser av 

människor som 

upplever kronisk 

smärta och som fick 

metadon för 

behandling av sitt 

drogberoende med 

opioder genom en 

metadon klinik. 

 

Design: Kvalitativ 

Urval: 34 patienter med 

drogberoende och kronisk 

smärta. 20 män och 14 

kvinnor. 

Datainsamling: Demografisk 

enkät, observation av 

patienterna och semi 

strukturerade intervjuer 

Analys: Teman analyserades 

fram med hjälp av narrativ 

metod. 

 

I resultatet framkom det att 

patienterna dolde sitt missbruk 

eller beroende för att få sin smärta 

lindrad. De berättade att de hade 

upplevt både positivt och negativt 

bemötande under deras vårdtid. 

De upplevde sig inte betrodda och 

led av sin smärta. Patienterna 

berättade om olika strategier de 

använde för att få smärtlindring.  

 

St Marie, B. Primary care 

experinces of 

people who live 

with chronic 

pain and receive 

opioids to 

manage pain: A 

qualitative 

methodology 

2015, USA, 

Journal of the 

American 

Association 

of Nurse 

Practitioners 

Var att få en djupare 

förståelse för vad 

patienter med kronisk 

smärta upplevde 

problematiskt och 

utmanande vid 

smärthanteringen 

inom primärvården. 

 

Design: Kvalitativ 

Urval:12 patienter varav 6 

män och 6 kvinnor. Ska ha haft 

smärta i minst sex månader.  

Datainsamling: Via 

frågeformulär, observationer 

och semistrukturerade 

intervjuer. 

Analys: Utomstående 

examinator som undersökte 

materialet och de teman som 

hade bildats med hjälp av 

Cohen och Crabtree (2008) 

Resultatet visade på att 

patienterna upplevde positiv och 

negativ bemötande i vården dem 

fick. De självmedicinerade för att 

hantera smärtan och var rädda för 

att få annorlunda vård på grund av 

deras drogberoende. De berättade 

om olika strategier de använde för 

att få tillgång till smärtlindring.  

 


