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Sammanfattning 

Bakgrund: Cannabis är idag den mest använda illegala drogen i Sverige. Initialt 

upplevs den som avslappnande samt tar bort återkommande 

oroskänslor. Desto tidigare debut av cannabis ju högre risk att bli 

beroende. Många patienter söker idag hjälp inom psykiatrin för de 

negativa symtomen cannabis ger i form av ångest, depression, 

aptitlöshet sömnstörningar och oro. Genom motiverande interventioner 

kan behandlare fokusera på individens negativa effekter av bruket och 

dennes motivation, kognitiva funktioner och förändringsarbete ur 

bruket.  

Syfte: Att beskriva patientens situation och aspekter som kan vara av betydelse 

för att minska eller avstå sitt bruk av cannabis. 

Metod: En integrativ litteraturöversikt där Whittemore och Knalfs metod 

använts som utgångspunkt för att analysera data i 13 vetenskapliga 

artiklar. Resultatet i den här studien har diskuterats utifrån Barkers 

Tidvattenmodell.    

Resultat: Resultatet resulterade i sju subteman och tre teman. Motiverande 

interventioner (motiverande samtal, enhancement therapy & kognitiv 

beteendeterapi) hade olika stor betydelse för behandlingsresultatet, där 

patientens psykiska hälsa och beroendegrad spelade stor roll. För att öka 

sjuksköterskans terapeutiska betydelse framkom att utbildning och 

handledning behöver prioriteras på arbetsplatsen. Detta för att förbättra 

vårdalliansen.  

Slutsats: Ge sjuksköterskor utbildning och på så sätt öka den terapeutiska 

betydelsen genom handledning. Genom motiverande interventioner ökar 

patientens motivation till beteendeförändring. 

Nyckelord: Cannabis, Marijuanarökning, Motiverande samtal, Sjuksköterske- och 

patientrelation samt Substansbruk. 

 
  



  
 
 

 

 

Abstract 

Background: Cannabis is the most widely used illegal drug in Sweden. Initially, it is 

experienced as relaxing and removing recurring feelings of anxiety. The 

earlier the onset of cannabis the higher the risk of becoming addicted. 

Many patients today seek help in psychiatry for the negative symptoms 

cannabis provides in the form of anxiety, depression, loss of appetite 

and sleep disorders. Through motivational interventions, nurses can 

focus on the individual’s negative effects of the practice and the 

patient’s motivation, cognitive functions and behavioral change work 

from the practice.  

Aim: To describe the patient’s situations and aspects that may be importance 

in reducing or renouncing their use of cannabis. 

Method: An integrative literature review using Whittemore and Knalf's method 

as a starting point for analyzing data in 13 scientific articles. The result 

of this study has been discussed based on the Barkers Tidel model. 

Results: The result resulted in three themes and seven categories. Motivational 

interventions had importance of different magnitude for the treatment 

outcome. The patient’s mental health and addiction played a major role 

in the outcome. Patient’s with heavier abuse and severe depression 

described a perception of disgust or glorification of cannabis and 

reported poorer compliance in the treatment. To increase the nurse’s 

therapeutic importance, it emerged that education and supervision need 

to be prioritized at the workplace in order to increase the spring alliance. 

Conclusions: Give nurses training and increase therapeutic significance through 

tutoring. Through motivational interventions, the patient's motivation 

for behavioral change increases. 

Keywords: Cannabis, Marijuana smoking, Motivational interviewing, Nurse-

patientrelation and Substanse abuse. 
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1 Inledning 

Den liberala inställningen många unga vuxna har till cannabis tycker vi försvårar arbetet inom 

den psykiatriska öppenvården. Den lättsamma inställningen till drogen upplever vi försvårar 

alliansen mellan sjuksköterska och patient. Patienternas bristande kunskap kring 

cannabisbrukets biverkningar ses i form av sömnproblem, ökad oro, ångest, minskad aptit och 

ökad irritabilitet. Patienterna söker oftast den psykiatriska öppenvården med dessa problem 

och har inte förståelsen av att detta är biverkningar av bruket. Det blir en utmaning för oss 

som sjuksköterskor att få patienten att se fördelarna med att sluta bruket, som av dagens unga 

anses ofarlig. De här patienterna möter vi dagligen på den psykiatriska 

öppenvårdsmottagningen för unga vuxna där vi arbetar. Som sjuksköterska har vi ett 

omvårdnadsansvar i mötet mellan sjuksköterska och patient där kommunikationen är en 

grundläggande komponent och påverkas av vad och hur saker sägs och tas emot. God 

omvårdnad är när mötet sker med respektfullhet, empati och tillit till patientens egna 

erfarenheter, kunskaper och resurser. Vi vill därför fördjupa oss i hur motiverande 

interventioner och hur kommunikation som verktyg kan hjälpa patienten att minska eller 

avsluta sitt cannabisbruk. 

 

2 Bakgrund 

Bakgrunden inleds med en genomgång av vad cannabis är. Vilka typer av cannabisbruk som 

finns samt upplevelsen av ruset och risker vid användning. Omfattningen av cannabis och 

dess olika behandlingsmöjligheter presenteras. Sjuksköterskan kan även arbeta 

psykoterapeutiskt i sitt omvårdnadsarbete med olika motiverande interventioner för att uppnå 

hälsa. Begrepp som Motiverande samtal, Motivational Enhancement Therapy och Kognitiv 

beteendeterapi kommer att presenteras.  

 

2.1. Cannabis  

Enligt Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysningen (2017) (CAN) är cannabis den 

mest använda illegala drogen i Sverige. Cannabis är ett samlingsnamn för olika beredningar 

och kommer från plantan Cannabis sativa. Den biologiskt aktiva kemiska komponenten 

benämns oftast THC (Tetrahydrocannabinol) och är starkt beroendeframkallande.  

 Marijuana består av torkade växtdelar. Hasch utvinns ur hampans körtelhår på 

plantan och pressas samman till kakor (Ramström, 2009). Vanligast är att den röks som en 
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joint, i pipa, bong (vattenpipa), chillum (rökdon) eller vaporizer (en pipa där rökmaterialet är 

inneslutet i en behållare). Det kan även intas oralt, ingå i maträtter, i bakverk eller  

som dryck. Hascholja framställs genom extraktion och kan användas både i mat och drycker. 

Det finns även syntetiska beredningar av THC, ibland med tillägg av någon cannabinoid som 

säljs på svarta marknaden. THC-halten spelar stor roll för rusets intensitet och skaderisken. I 

Sverige har haschmarknaden dominerat medan marijuana varit dominerande i USA. Genom 

att manipulera växtförhållandena kan man få fram en högre THC-halt. Riskerna med den 

ökade halten är panikkänslor, psykotiska upplevelser och dysfori. Skaderisken vid bilkörning 

ökar i takt med dosökningen av THC. En annan risk är förvirringstillstånd eller psykos. Tre 

grupper är mer skadebenägna än andra av cannabis: tonåringar, gravida och människor med 

psykisk ohälsa (Ramström, 2009). I en litteraturöversikt från USA ville forskare undersöka 

hälsoeffekterna av cannabisbruk. Det har visat sig att kroniskt bruk minskar hjärnans förmåga 

att frisätta dopamin, vilket kan förklara varför personer som brukar cannabis har ett negativt 

emotionellt mående (Volkow, Baler, Compton, & Weiss, 2014). I en longitudinell studie från 

Nya Zeeland har personer följts från barndom fram till 38 års ålder och vid flera tidpunkter 

har deras neuropsykologiska funktion bedömts. Studiens resultat visade att ungdomar som 

brukade cannabis varje vecka före 18 års ålder hade en sämre neuropsykologisk funktion samt 

lägre IQ än vuxna som började nyttja cannabis i vuxen ålder (Meier et al., 2012). En annan 

metaanalys av tre longitudinella studier i Australien och Nya Zeeland visade att ju tidigare 

cannabisbruket startar, desto större risk att inte klara gymnasieutbildningen. Författarna 

uppskattade att tidig debut av cannabis leder till 17 % högre risk att misslyckas med att 

slutföra gymnasiet (Hall, 2015).  

 Det finns tre typer av bruk: bruk, missbruk och beroende. Bruk kan i dagligt tal 

benämnas som rekreationsbruk. Vid missbruk används ej cannabis kontinuerligt, men orsakar 

personen själv, eller andra, fysiska, psykiska eller sociala skador. Vid beroende är bruket av 

cannabis tvångsmässigt och kan ge upphov till abstinenssymtom när personen försöker 

avbryta användningen. Vanligt förekommande abstinenssymtom är ilska, aggressivitet, 

avsaknad av aptit, viktnedgång, irritation, ångest, insomnia, nedstämdhet och magsmärta 

(CAN, 2017). 

 

2.2. Ruset och risker vid använding av cannabis 

Ramström (2009) beskriver två olika former av rus, en positiv och en negativ. Den positiva 

ger lugn, lyckokänsla, distans till vardagen medan den negativa effekten är panikkänsla, 
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paranoia och psykotiska symptom. Man ser även en försämring av mentala funktioner, 

framförallt kognitiva funktioner så som störd tidsuppfattning, känslighet för sensoriska 

intryck såsom ljud och ljus, försämrat korttidsminnet och svårighet att bibehålla 

uppmärksamheten. Det psykomotoriska funktionerna kan försämras redan vid en måttlig 

enstaka dos. Den subjektiva positiva rusupplevelsen förändras ofta när bruket blir kroniskt. 

THC binder sig till receptorn CB1 och aktiverar signaler. Forskningen undersöker hur den 

kemiska dynamiken påverkar relationen till de olika cerebrala funktionerna samt hur det 

påverkar människans psyke. THC påverkar människors känsloliv på ett motsägelsefullt sätt 

genom total avslappning eller total panikkänsla. Ju högre koncentration desto högre risk för 

negativa effekter. En marijuanacigarett kan innehålla 15 – 200 mg THC och effekt uppnås 

inom ett par minuter och varar i upp till ett par timmar. Halveringstiden i vävnaden (fettet) 

frigörs efter cirka en vecka medan den totala eliminationstiden kan kvarstå över en månads tid 

(Ramström, 2009). 

 Cannabinoidernas omsättning i kroppen varierar stort (Ramström, 2009). Effekten 

varierar beroende på tidigare drogerfarenheter, dos och administreringssätt samt den ärftliga 

känsligheten av psykotropa effekter. Forskningen visar att risken att utveckla schizofreni 

fördubblas under ett cannabismissbruk (Franck & Nylander, 2015). Enligt Hall (2015) 

drabbas dubbelt så många personer av psykossjukdom vid användning av cannabis.  De 

uppskattade att 7 av 1000 personer utan bruk drabbas av psykossjukdom medan 14 av 1000 

personer med bruk drabbas. I en annan longitudinell studie gjord i Ottawa, Canada, visas att 

upprepat cannabisbruk framförallt är farligt för en ung hjärna som inte utvecklats färdigt. 

Sårbarheten är större hos en tonårings hjärna i jämförelse med den vuxna. Hos tonåringar 

uppstår kognitiva symtom samt försämringar i uppmärksamhet, minne och inlärningsförmåga. 

Dessa symtom ses även hos vuxna cannabisbrukare men för tonåringen tar återhämtningen 

längre tid och försvinner först efter en längre tids avhållsamhet (Fried, Watkinson, & Gray, 

(2004).  

 Forskningen har kunnat konstatera att inlärning, minne och koncentrationen 

försämras under ett pågående cannabisrus. Cannabis är fettlösligt och stannar kvar länge i 

kroppen, upp till sex veckor om personen har rökt dagligen. Många unga vuxna som söker 

psykiatrisk hjälp lider av ångest, depression, sömnstörningar, aptitlöshet och oro. Narkotikan 

upplevs till en början som tillfredsställande, avslappnande och tar snabbt bort återkommande 

oroskänslor. Ju tidigare narkotikan introduceras i livet desto mer ökar risken för att bli 

beroende. Intensiteten avspeglar hur riskfyllt cannabisbruket är (CAN, 2017). Personer med 

cannabisbruk visar ett större riskbeteende med bland annat användandet av alkohol och andra 
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illegala droger än ickebrukare. Forskare beskriver svårigheten med att göra studier enbart på 

cannabisbruket då samsjukligheten kan påverkar resultaten (Hall, 2014).  

        

2.3. Cannabis utbredning  

Enligt årsrapporten om Folkhälsans utveckling från Folkhälsomyndigheten (2018) minskar 

alkoholdrickandet medan cannabisbruket bland unga i Sverige ökar. Myten om att cannabis är 

harmlös används flitigt av dagens unga vuxna. Enligt CAN (2017) rapport är trenden bland 

unga att cannabis uppfattas som en mindre riskfylld drog att nyttja.  

Folkhälsomyndigheten (2018) menar att då cannabismissbrukets utbredning bland unga ökar, 

skapar det sämre förutsättningar för den psykiatriska öppenvården att hjälpa patienten att få 

rätt utredning och psykiatrisk behandling.  

 I Folkhälsomyndighetens rapport (2016) framgår att ökningen av cannabis i Sverige 

är vanligast bland unga vuxna och i större städer. Den största andelen personer som använt 

cannabis under det senaste året är mellan 16 - 29 år gamla. Det är fler män än kvinnor som 

nyttjar drogen och det finns skillnader mellan grupper med olika utbildningsnivåer. 

 Sedan ett par år tillbaka finns avancerad marijuanatillverkning även i Sverige. 

Svensk polis har beslagtagit inomhusodlingar som är avsedda att ge stora skördar. Den 

inhemska produktionen är tillräckligt stor att förse Sverige med marijuana (Ramström, 2009).  

   

2.4. Behandling 

Farmakologiska behandlingsmetoder inriktar sig främst mot abstinensbesvären. Utöver det 

används psykosocial terapi där behandlaren fokuserar på cannabisbrukets negativa effekter på 

motivation, tankefunktion och kognitiva funktioner. Den här behandlingen kräver täta 

kontakter med öppenvården i kombination med drogscreening av urin. Provet skall lämnas 

övervakat för att säkerställa att urinen inte bytts ut eller manipulerats. Stödinsatser för 

anhöriga och familj kan behövas. Att utveckla strategier för att öka patientens självkänsla är 

en viktig del i behandlingen. I öppenvården ges patienten möjlighet till Kognitiv 

beteendeterapi (KBT) och motivationsstödjande insatser. KBT handlar om att lära sig planera 

för att undvika eller hantera situationer som framkallar ett drogintag. Behandlingen kan ges i 

grupp eller enskilt (Franck & Nylander, 2015).  

 I en australiensk tvärsnittsstudie undersöktes hur sjuksköterskors attityder till 

patienter med missbruksproblematik påverkas av arbetsplatsens riktlinjer. I resultatet 

framkommer att sjuksköterskor får minskat självförtroende i handhavandet av 
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missbrukspatienter om handledning ej erhålls av mer erfarna kollegor på arbetsplatsen, vilket 

kan leda till sämre behandlingsresultat. Sjuksköterskans kunskapsnivåer har betydelse i 

vårdrelationen men organisationens vilja att tillgodose handledning är av större vikt för att 

säkerställa alliansen och förutsättningen för en god vård. (Ford, Bammer & Becker, 2007). 

 Motiverande samtal handlar om interventioner och hur patienten kan motiveras att 

själv åstadkomma en förändring i sitt liv samt är mindre inriktat på själva drogen. 

Grundläggande i motiverande samtal är att bekräfta individens egna förmågor och nackdelar 

med droganvändandet, reflektion, summering och att ge empati. Patienten ska även aktivt 

arbeta fram en målinriktad plan. Den psykoterapeutiska behandling som fått mest 

uppmärksamhet i Sverige är Haschavvänjningsprogrammet eller “Lundamodellen”. Modellen 

fokuserar på patientens abstinens och kognitiva funktionsnedsättning. Behandlingen delas upp 

i tre steg. Vid första steget möts patienten och behandlaren för att identifiera 

abstinenssymtom, där vanliga symtom är ångest och sömnsvårigheter. Mötet fokuserar på 

abstinenslindrande farmakologisk behandling. I andra steget lär behandlaren ut verktyg för att 

patienten ska våga känna alla känslor såsom oro och ensamhet som tidigare bedövats av THC. 

Här krävs täta kontakter för att kunna upprätthålla drogfrihet. I steg tre tränas patienten att 

klara av det sociala samspelet och acceptera verkligheten både i dåtid och nutid (Franck & 

Nylander, 2015).  

 

2.5. Sjuksköterska och psykoterapeut 

Kognitiva och beteendemässiga metoder kan sjuksköterskan använda som redskap i 

omvårdnadsarbetet, trots att sjuksköterskor och psykoterapeuter har olika professioner. 

Omvårdnadsarbetet och alliansen kan förbättras om sjuksköterskan använder sig av tekniker 

och metoder från andra vetenskaper men med utgångspunkt från ett vårdvetenskapligt 

perspektiv och sin egen profession. Med motiverande interventioner kan sjuksköterskan i sitt 

omvårdnadsarbete ha fokus på vårdandet genom att stödja patienten i hälsoprocessen. En 

terapeut kan använda sig av samma intervention, men där syftet kan vara att ändra ett 

problembeteende. Interventionens syfte i omvårdnaden handlar om att lindra patientens 

lidande. Syftet är att som sjuksköterska erhålla en förståelse för patientens tankar, känslor och 

observerbara beteenden (Wiklund Gustin, 2012).  
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2.6. Motiverande samtal 

Motiverande samtal (MI) är en väl inarbetad metod som används vid behandling för att 

minska eller avsluta cannabisbruk. Fokus är att öka personens motivation till en förändring på 

sina egna villkor. MI bygger på tre hörnstenar, autonomi, samarbete och framkallande. MI 

handlar inte om att tvinga fram en förändring utan att motivera patienten till en inre process 

och att på så sätt få en varaktig förändring och uppnå en ökad självständighet (Naar-King & 

Suarez, 2014). 

 Sjuksköterskan är inte styrande utan stödjer patienten genom att locka fram den unga 

patientens egna idéer. Patienten ska på ett säkert sätt hitta sin egen väg och finna bra lösningar 

på problemen som uppstår i dialog. Framkallande handlar om att synliggöra varför patienten 

är orolig istället för att komma med lösningar och goda råd. Att motstå rättningsreflexen, 

hjälper den unga patienten att vara delaktig och aktiv i sin egen process och att utveckla sin 

autonomi. I arbetet med unga människor är det känsligt hur sjuksköterskan talar till 

patienterna, därför bör hen tänka mindre på innehållet av samtalet och mer på hur hen talar. 

Sjuksköterskan måste ha respekt för den unga patientens förmåga att bryta sitt beteende och 

chanserna här till ökar om väl valda ord används (Naar-King & Suarez, 2014).  

 I en randomiserad spansk studie av Plaza, Oviedo-Joekes och Carles-March (2007) 

undersöktes sjuksköterskors omvårdnadsarbete med patienter med ett heroinmissbruk. I 

studien använder sjuksköterskorna sig av en motiverande terapeutisk kommunikation som 

innebär aktivt lyssnande, att undvika en dömande attityd, att ge positiv förstärkning av 

beteendeförändringar och där patientens val respekteras. Detta för att minska negativa 

konsekvenser som uppkommer i samband med missbruket. Undersökningen visar att tilliten i 

patient och sjuksköterskerelationen är av stor betydelse för hur patienten kommer att kunna 

fullfölja sin behandling. Tilliten grundar sig mestadels på attityder, tilltro till patientens egen 

förmåga samt samarbetet dem emellan.  

 Förhållningssättet att följa med i patientens egna berättelse, att lyssna uppmärksamt 

och visa sympati och stöd är av största vikt. Att vara en god lyssnare innebär att ge patienten 

full uppmärksamhet för att kunna förstå berättelsen. Där finns inte utrymme för någon 

styrning eller analys. Det handlar om att sätta på sig den andres glasögon för en stund. För att 

kunna använda MI krävs det att personen är med och deltar aktivt i beslutet om att förändring 

ska ske eller ej. Den kognitiva fasen inleds hos tonåringen i 11 - 12 årsåldern. Ju längre 

personen har kommit i den här fasen, desto bättre är förutsättningen för möjlig förändring 
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samt att kunna föra samtal om ambivalens. Ju äldre den unga vuxna blir desto lättare är det att 

sätta upp långsiktiga mål (Naar-King & Suarez, 2014). 

 Enligt Miller och Rollnick (2013) använder sjuksköterskan sig av öppna frågor i MI, 

detta är inbjudande och ett inkluderande sätt att få patienten att börja reflektera och utvecklas. 

Öppna frågor inbjuder till längre svar. Exempel på öppna frågor kan vara: Du har valt att 

komma hit idag, kan du beskriva vad som är orsaken till besöket? Hur hoppas du kunna bli 

hjälpt av mig? Hur påverkas ditt dagliga liv av cannabisbruket?  Slutna frågor innebär korta 

och mer specifika svar. Exempel på det är: Hur länge har du känt så här? När rökte du 

senast? Vilken adress bor du på? Att lära sig empatiskt reflektivt lyssnande, så reflektionerna 

kommer lätt, tar lång tid men det går att träna in. Det handlar om att greppa personens 

dilemma.  

 En god lyssnare håller ögonkontakt med patienten när denne berättar. Här finns 

såklart kulturella skillnader. Att spegla ansiktsuttryck signalerar en förståelse. Utöver 

reflekterande lyssnande är bekräftelse centralt i MI. Att stötta och uppmuntra. Att ge 

bekräftelse skapar engagemang. Engagemang är tecken på en välfungerande relation mellan 

patienten och sjuksköterskan och förbättrar utfallet. Det är även meningsfullt att be patienten 

själv beskriva sina egna styrkor och förmågor för ökad autonomi. Att summera är en viktig 

del i samtalet. Patienten blir själv hjälpt av att få höra högt det som denne sagt, när 

sjuksköterskan sammanfattar samtalet. Detta uppmuntrar även till en fortsättning (Miller & 

Rollnick, 2013). 

 Vanliga hinder för förändring är ofta unga vuxnas rigida uppfattning om varför saker 

är på ett visst sätt. En MI-strategi är då att “rulla med motståndet”, genom att sjuksköterskan i 

vissa fall kan hålla med, snarare än att komma med motbevis eller be om lov att få delge fakta 

för att sedan diskutera reflektioner som uppstår. MI går ut på korta rökavvänjnings-

interventioner där sjuksköterskan bemöter patientens känsla för att avsluta bruket. Låt den 

unga vuxna ge uttryck för sin ilska och känsla samt inta en mindre laddad hållning. Synliggör 

diskrepans och betona det personliga ansvaret. För att bli en framgångsrik MI-behandlare 

krävs goda förkunskaper samt mångfacetterad träning och utveckling av tekniken (Naar-King 

& Suarez, 2014). I en fallstudie från Storbritannien framkom att skolsjuksköterskor som 

använder sig av MI kan förbättra ungdomars motivation till förändring av sin livsstil i positiv 

riktning. Återgivning kring reflektioner kan öka patientens självförtroende och göra att de ser 

saker från en annan synvinkel. Att skapa en vision av framtiden, ”att rulla med motståndet” 

och patienten tillsammans med sjuksköterskan skapar strategier för att uppnå sina mål. 
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Skolsjuksköterskor som har en bra MI teknik kan ha en positiv effekt på tonåringars framtida 

hälsa (Day, 2013).  

 Motivational Enhancement Therapy (MET) är en terapiform som i grunden bygger 

på MI men är vidareutvecklad genom att man arbetar motivationshöjande i samtalet med 

patienten. Utgångspunkten är att patienten själv både har kapaciteten och ansvaret för att 

åstadkomma en förändring. De fem utgångspunkterna i MET bygger på utifrån behandlarens 

synsätt; vara empatisk, undvika argumentation, särskilja det eftersträvansvärda och 

upplevda, uppmuntra självtilliten (self-efficasy) och att våga möta motståndet. En MET-

behandling ska slutföras inom 90 dagar och den är uppdelad i fyra sektioner där möjlighet för 

anhörig ges att medverka i de två första sektionerna. Behandlingen bygger på tre faser; i första 

fasen arbetar patienten upp sin motivation för förändring. I andra fasen stärks beslutsamheten 

att kunna förändra och tredje fasen arbetas strategier fram till genomförandet av förändringen 

(Socialstyrelsen, 2014). 

  

2.7. Kognitiv beteendeterapi 

I Kognitiv beteendeterapi (KBT) används ett strukturerat upplägg där behandlaren och 

patienten arbetar undersökande kring den problematik patienten har. Behandlaren informerar 

hur arbetssättet går till och kartlägger patientens beteenden och hur detta påverkar dennes 

dagliga liv. En behandlingsplan struktureras och utvärderas under tiden. I KBT ger 

behandlaren hemuppgifter som utvärderas och följs upp vid varje session. Detta är en viktig 

del av behandlingen. Vanligtvis pågår KBT i 5 - 20 veckor då man träffas vid ett 

tillfälle/vecka. Målet med KBT är att uppnå långsiktiga förändringar gällande tankemönster 

och beteendeförändringar och hur dessa påverkar känslolivet. KBT kan användas i behandling 

hos barn och vuxna, enskilt, par eller i grupp (Socialstyrelsen, 2013). 

 Det finns tydliga värdegrunder i KBT där arbetet sker gemensamt mellan behandlare 

och patient och bygger på respekt, solidaritet, god relation och gott samarbete. För att erhålla 

goda resultat inom KBT är alliansen betydande. Förtroendet från patienten grundar sig på 

samtalets kvalitet. Förutsättningarna för en god allians underlättas när behandlaren ser 

patienten ur en positiv synvinkel. För att skapa trygghet och tillit måste det terapeutiska 

rummet kännas som en trygg plats för patienten, där känslan av att vara respekterad är viktig. 

Genom att tillsammans arbeta fram rimliga mål kan sedan behandlaren bygga upp en samsyn 

kring strategierna för att uppnå målen (Kåver, 2011).    
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I en jämförelsestudie från Storbritannien undersöktes psykiatrisjuksköterskors omvårdnad av 

patienter med ångest och depression genom motiverande interventioner. Där framkom att 

KBT möjliggjorde för patienten att hantera känslor lättare och därigenom arbeta effektivare 

med problemlösningen. Att upprätthålla och utveckla den terapeutiska relationen med 

patienten är grundläggande för behandlaren, vilket påverkar utgången av behandlingens 

resultat (Cahill, Paley & Hardy, 2012). 

 

2.8. Sjuksköterskans omvårdnadsarbete 

Enligt svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivningen (2017) har sjuksköterskan hela 

ansvaret för omvårdnadsprocessen där evidens och beprövad erfarenhet tillämpas. I det ingår 

ansvar för bedömning, planering, diagnostik, genomförande samt utvärdering av 

omvårdnaden. Fokus ska ligga på patientens grundläggande behov och upplevelser med 

hänsyn till fysisk, psykosocial, andlig och kulturell betydelse. En förtroendefull relation ur ett 

helhetsperspektiv till patienten och dess närstående är av största vikt för en god omvårdnad. 

 Med personcentrerad vård menas att patienten känner sig sedd och förstådd som en 

unik person med individuella behov och resurser. Filosofin bakom personcentrerad vård 

fokuserar på hela människan inte bara på hälsoproblematiken av sjukdomen (Manley, Hills & 

Marriot, 2011).  

 Patientens berättelse är i fokus i vårdmötet, där kunskapsväxling sker och sedan 

dokumenteras i samförstånd mellan patient och sjuksköterska. I dialog med patient och 

närstående planeras, genomförs och utvärderas information i syfte att förebygga ohälsa och att 

främja hälsa samt öka kunskap om egenvård. I sjuksköterskans omvårdnad är en empatisk, 

lyhörd och respektfull dialog mellan patient, närstående, medarbetare och andra i vårdteamet 

betydelsefull (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

I en litteraturstudie från Storbritannien framkom att psykiatrisjuksköterskor har en god 

förmåga genom sin kunskap om psykisk ohälsa att ge en bättre omvårdnad till patienter med 

missbruk än allmänsjuksköterskor. Psykiatrisjuksköterskans attityd gentemot dessa patienter 

är bättre, vilket förstärker alliansen och resulterar i en mer fördelaktig vård för patienten 

(Rassool, 1993). 

 I kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård ingår även 

att inneha kunskap om vad som är normalt eller avvikande i den psykiska utvecklingen genom 

livet. Att ha förmågan att identifiera, särskilja och handlägga både lindriga och komplicerade 

tillstånd av samsjuklighet. Både värdera och göra en bedömning av tillståndet för att kunna 
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utvärdera behovet av vårdinsatser eller ändring av medicinsk behandling enligt generella 

ordinationer. Även ta ställning till om läkemedelseffekten är adekvat i relation till 

biverkningar samt vidta åtgärder vid behov. Vid tillsyn av patient att inneha kunskap om 

fysiska och psykiska parametrar för att kunna vidta åtgärder om så krävs. Arbeta 

förebyggande genom att identifiera och bedöma risker gällande skada för patient, anhörig och 

personal. Att ge sedvanlig information gällande farmakologisk medicinering såsom effekt, 

biverkan och interaktion. Att motivera patienten till följsamhet samt att alltid sträva efter 

minsta möjliga effektiva dos (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, 2017). 

 Enligt Socialstyrelsen (2017) ska sjuksköterskan ha förmåga att kommunicera väl 

med patienter och närstående på ett empatiskt och lyhört sätt. Sjuksköterskan ska ge stöd och 

vägledning och möjliggöra för patienten att vara delaktig i sin vård och behandlingen som 

ges. Patienten ska även motiveras till följsamhet, vilket försvåras om patienten inte själv ser 

narkotikabruket som ett problem.   

 Specialistsjuksköterskan behöver arbeta utifrån konsensusbegreppen människan, 

hälsan, världen och vårdande. Människan ska ses som en helhet både ur ett biologiskt och 

psykologiskt perspektiv. Hälsa är en subjektiv upplevelse där personen själv upplever balans i 

sitt eget liv, till andra och till världen. Världen är högst personlig för varje individ och 

sjuksköterskan kan stödja patienten till att stärka sin egen självbild och relationen till andra. 

Vårdandet skall lindra lidande, förbygga och åtgärda ohälsa samt främja hälsa. Patientens 

autonomi skall styrkas och inkluderas i omvårdnadsarbetet (Meleis, Sawyer, Im, Messias & 

Schumacher, 2000).   

 Socialstyrelsen (2018) hänvisar vårdpersonal att arbeta med preventiva verktyg som 

exempelvis Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT) som är ett 

bedömningsinstrument för att identifiera riskbruk eller beroendeproblematik. Det är ett 

självskattningsinstrument där sjuksköterskan behöver ha god kunskap att hantera instrumentet 

samt erfarenhet av motiverande eller behandlingssamtal för att motivera patienten till att 

avsluta sitt risk/missbruk. 

 

2.9. Hälsa  

Vårdandets mål är att uppnå hälsa. Genom sjuksköterskans vårdvetenskapliga kunskap kan 

patientens hälsoprocess stärkas och stödjas för att öka välbefinnandet. Upplevelsen av hälsa 

innebär en känsla av mening och sammanhang. Att vara biologiskt frisk räcker inte för att 

kunna uppleva en känsla av hälsa, avsaknad av meningsfullhet och tillhörighet kan ge ohälsa. 



  
 
 

 

 

11 

En person med acceptans för sin sjukdom kan ändå uppleva hälsa (Dahlberg & Segesten, 

2010).  

 I en stor randomiserad studie från Nederländerna poängteras vikten av goda 

sömnrutiner för ungdomars välmående. Sömnsvårigheter påverkar hälsan hos ungdomar i 

åldrarna 12 – 18 år. Tonåringen har ett ökat sömnbehov under puberteten, dock blir 

sömnmönstret hos ungdomar ofta lidande då de har mer energi på kvällstid och ofta lägger sig 

för sent. Det framkom att sömnproblem utgör en stor hälsorisk hos ungdomar, där flickor i 

större utsträckning än pojkar avvänder cannabis som självmedicinering. Dessutom framkom 

att flickor hade ett ökat suicidalt beteende med för lite sömn (Verkooijen et al., 2018).  

              Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv ses hälsa som välbefinnande, dvs att man mår 

bra. Att man lever det liv man vill leva, har förmågan till livskraft. Vårdande bygger på 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Sjuksköterskan bör även utveckla en följsamhet och 

öppenhet till patientens livsvärld. Att kunna möta varje patient så förutsättningslöst som 

möjligt, att se bortom sin egen förförståelse. Detta för att patienten ska känna sig delaktig i 

hälso- och vårdprocessen (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

3 Problemformulering 

Till en psykiatrisk öppenvårdsmottagning söker sig personer med olika psykiatriska symtom 

och diagnoser. Flera av dessa patienter har ett gemensamt problem, ett bruk av cannabis. De 

är beroende av behandling och omvårdnad av sjuksköterskan som finns vid deras sida. Som 

psykiatrisjuksköterska är kommunikation och aktivt lyssnande avgörande för att erhålla en 

god vårdallians. Sjuksköterskan lyssnar på patientens livsberättelse som är av betydelse för att 

förstå omvårdnadsbehovet. Utifrån berättelsen kan sjuksköterskan ge stöd i 

omvårdnadsarbetet som kan utvecklas genom motiverande interventioner, såsom MI, KBT 

och MET. Psykiatrisjuksköterskors omvårdnadsarbete utgår från två traditioner, den vårdande 

och den psykoterapeutiska.  

 Idag ses ett ökat bruk av cannabis i Sverige. I den psykiatriska öppenvården möter 

sjuksköterskor patienter med en liberal syn på cannabisbruk. Patienters okunskap kring 

cannabis och dess negativa effekter utgör ett problem, då de ej förstår kopplingen mellan 

bruket och de psykiska problem de söker hjälp för. Okunskapen kan leda till problem vid 

behandling av psykiska symtom. Författarna har därför valt att göra en integrativ 

litteraturstudie för att erhålla ett vidgat perspektiv av motiverande interventioners betydelse i 

omvårdnadsarbetet gällande patienter med cannabisbruk.   
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4 Syfte/Frågeställningar 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patientens situation och aspekter som kan vara av 

betydelse för att minska eller avstå sitt bruk av cannabis. 

 

- Betydelsen av motiverande interventioner för att patienten skall minska eller avstå sitt 

cannabisbruk? 

- Vilken betydelse har sjuksköterskans terapeutiska roll för att patienten skall minska 

eller avstå sitt cannabisbruk?  

- Hur kan alliansen mellan sjuksköterska och patient förbättras? 

- Hur upplever patienterna sitt cannabisbruk? 

 
 
5 Teoretiska utgångspunkter 

Phil Barkers omvårdnadsteori Tidvattenmodellen är en utarbetad teori för psykiatrisk vård 

och användes som teoretisk utgångspunkt för denna studie (Barker, 2001a).  

              Det är en personcentrerad teori där synen på människan är ur ett holistiskt perspektiv 

och tre erfarenhetsdomäner beskrivs utifrån hur patienten upplever sitt liv och lever det.  Den 

första är självdomänen som skildrar den inre världen hos patienten. Förhållningssättet, 

upplevelser och bearbetning av känslor i livet. Andra domänen handlar om patientens 

erfarenheter och samspelet med andra individer såsom anhöriga, vänner och andra 

betydelsefulla personer såsom exempelvis vårdgivare. I Världsdomänen söker patienten svar 

på varför saker och ting skedde på det sätt de gjorde i livet genom att reflektera med hjälp av 

sina erfarenheter. I tidvattenmodellen beskrivs även varje individs livsnivåer såsom social, 

fysiologisk, biologisk, beteende samt andliga nivån som utgör ett samspel med 

erfarenhetsdomänerna. Dessa ligger till grund för patientens upplevelse av sin hälsa. En 

patients upplevelse av hälsa är kopplad till hur individen uppfattar, tolkar och återger 

berättelsen om sitt liv. Barker beskriver en metaforisk bild av patientens hälsa och 

återhämtning genom livet som ett skepp på öppet hav av erfarenheter. Där är patienten kapten 

och sjuksköterskan lots. När havet stormar och skeppsbrott sker, kan det likställas med 

sjukdom eller kris och behovet av en trygg hamn uppstår. Sjuksköterskans funktion som lots 

blir att stötta patienten tillfälligt i hens behov av återhämtning. När stormen lugnat sig och 
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skeppet åter är i skick att färdas vidare fortsätter patientens resa som kapten på sin skuta 

(Barker & Buchanan-Barker, 2005). 

              För att sjuksköterskan ska förstå vilken omvårdnad som krävs en förståelse för 

patientens upplevelse kring vad som hänt och dennes behov av hjälp. Bedömningen sker i ett 

samspel mellan sjuksköterska och patient där samtalet angående patientens egen berättelse är 

den viktigaste källan till information och hur patienten relaterar till dem tre 

egenvärldsdomänerna (Barker, 2001a). 

              Varje enskild patients fysiska, psykiska hälsa och ohälsa är pågående processer, där 

inget är statiskt. Patienten beskriver sin livsberättelse och sjuksköterskan lyssnar in patientens 

livsvärld för att följa med i en vårdande färd. Patienten är ”kapten” över hur 

återhämtningsprocessen och läkningen kommer att ske i den aktuella krisen. Patienten 

påverkas även av sina tidigare beteendemönster och resurser. Att ge tid för berättelsen är 

viktigt då det är en del av omvårdnaden. Sjuksköterskans professionella gissningar, 

värderingar eller spekulationer bör utelämnas. Att hjälpa patienten att problematisera 

berättelsen gentemot kulturella värderingar och hur det kan skapa ett lidande för patienten är 

av betydelse för att hjälpa patienten att ta kontroll över sin hälsa. Detta då teorin 

tidvattenmodellen menar att patientens livsberättelse är grunden för kunskap och läkande 

(Barker, 2001a; Barker & Buchanan-Barker, 2005). Patienten erhåller tid för självreflektion, 

över det som hänt, likväl som vägen tillbaka för att kunna ta kommandot över sitt liv och 

synen på sig själv igen genom att få berätta (Buchanan-Barker & Barker, 2008). Behovet 

patienten har här och nu är det som skall utforma vårdens karaktär. Sjuksköterskans roll är att 

hjälpa patienten att hitta en mening med sjukdomen genom sitt berättande (Barker, 2001a).  

              Ibland förändras patientens livshistoria under vårdtiden, när förståelsen för det 

förflutna liksom nuvarande situation blir annorlunda och behovet förändras (Barker, 2001b).  

I vårdprocessen ses allt som en konstant förändringsprocess istället för ett konstant tillstånd. 

Vårdåtgärdernas syfte är att patienten själv skall återta sitt liv, sin självkänsla och identitet 

samt känna sig som en validerad människa. Därigenom tar patienten kontrollen över sitt liv 

och återfår hälsan (Barker & Buchanan-Barker, 2005). 

 Phil Barkers tidvattenmodell kommer att användas i resultatdiskussionen då den är 

en teori som lämpar sig väl inom det psykiatriska omvårdnadsarbetet. 
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6 Metod 

6.1. Design 

Studien är en integrativ litteraturöversikt med utgångspunkt från Whittemore och Knalf 

(2005). I en integrativ studie inkluderas både kvantitativ och kvalitativ forskning. Detta för att 

erhålla en ökad förståelse inom ett visst område. Den här forskningsansatsen kombinerar olika 

forskningsmetodiker av experimentella och icke experimentella metoder. På så sätt kan 

perspektivet vidgas för att få en ökad förståelse av en särskild företeelse. Polit och Beck 

(2017) beskriver hur en litteraturstudie kan användas för att analysera data från valda 

vetenskapliga artiklar, utvärdera samt kritiskt granska och sammanställa dessa för att besvara 

syftet med studien. För att kunna se det nuvarande kunskapsläget är det av vikt att kunna 

sammanställa, kritiskt granska och objektivt utvärdera forskningen. Studien ska vara grundlig, 

aktuell och omfattande.  

 Litteraturöversikten bygger på Whittemore och Knalfs (2005) upplägg för 

litteraturgranskning i fem steg tolkat och fritt översatt. 

 
- Problemidentifiering 

- Datainsamling 

- Kvalitetsgranskning  

- Dataanalys 

- Resultatpresentation. 

 

6.2. Urval 

I första steget identifierades ett problemområde och ett förslag till syftet med studien 

formulerades utifrån egna erfarenheter. Enligt Whittemore och Knalf (2005) ska tydliga 

inklusions- och exklusionskriterier arbetas fram för att underlätta sökprocessen i att erhålla 

relevant data. För att minska risken för oklara eller partiska sökresultat krävs att forskaren 

utformar väl förankrade söktermer, detta för att få en tillförlitlig studie.     

 Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara ”peer reviewed” och skrivna på 

svenska eller engelska. Publiceringen av artiklarna skulle vara mellan år 2001 till 2019. 

Patienternas ålder skulle vara 13 - 44 år. Åldrarna valdes efter att författarna först valt ett för 

snävt åldersspann där det ej fanns tillräckligt mycket forskning inom området. Artiklarna 

skulle vara etiskt granskade. Exklusionskriterierna var artiklar publicerade före år 2001 och 
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artiklar som inte berörde ämnet cannabis, marijuanarökning, motiverande interventioner samt 

sjuksköterska- och patientrelationen.   

 

6.3. Datainsamling 

I andra steget sker litteratursökning för att erhålla den mest relevanta litteraturen inom 

området. Detta görs genom sökningar i olika databaser och med olika relevanta ämnesord. 

Val av databas och sökväg ska tydligt redovisas (Whittemore & Knalf, 2005).  

 De valda databaserna var CINAHL, PsycINFO och PubMed, utifrån att de innehåller 

omvårdnadsartiklar som bedömdes svara mot syftet. Sökord valdes utifrån Headings, MeSH- 

och Thesaurus-termer.  

 När urvalet av databaser och sökord i olika kombinationer gjorts samt inklusions- 

och exklusionskriterier bedömts, påbörjades artikelsökningen och primärkällor identifierades. 

Sökorden prövades först var för sig för att erhålla en uppfattning om antalet studier som 

gjorts. Därefter har sökningarna sammankopplats med varandra i olika kombinationer för att 

avgränsa sökresultatet. Genom fritextsökning erhölls en artikel till resultatet.   

 Resultat av sökning i databas CINAHL som utfördes den 20 februari 2019. Här 

tillämpades Headingstermer Cannabis vilket resulterade i 5807 träffar. Motivational 

interviwing resulterade i 5353 träffar. Nurse-patient relations resulterade i 18811 träffar. 

Substance abuse resulterade i 39 946 träffar. Sedan kombinerades sökorden cannabis AND 

motivational interviewing då erhölls 88 träffar. Författarna läste 32 titlar och 16 abstracts. 

Totalt lästes fem artiklar i sin helhet. Av dessa valdes tre artiklar ut till kvalitetsgranskningen.  

Nurse-patient relations AND substance abuse gav 84 träffar. Här läste författarna 37 titlar 

och fem abstracts. Totalt lästes två artiklar i sin helhet. Av dessa valdes två artiklar ut till 

kvalitetsgranskningen. Dessa sökningar i CINAHL gav tillsammans totalt 172 träffar, varvid 

fem valdes ut till kvalitetsgranskning.  

 Resultat av sökningen i databasen PsycINFO utfördes den 20 februari 2019. Här 

användes Thesaurus termer motivational interviewing som gav 3863 träffar, marijuana-

smoking 4074 träffar, cannabis 2265 träffar och nursepatientrelations 457 träffar.  

Sedan kombinerades sökorden motivational interviewing AND marijuanasmoking erhölls 42 

träffar. Totalt lästes 16 titlar och 5 abstracts. Totalt lästes en artikel i sin helhet. En artikel 

valdes ut till kvalitetsgranskningen. Motivational interviewing AND cannabis 114 träffar. 

Totalt lästes 36 titlar och 5 abstracts. Totalt lästes fyra artiklar i sin helhet. Varav tre artiklar 

valdes ut till kvalitetsgranskningen. Motivational interviewing AND nurse-patient relations 
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gav 22 träffar. Totalt lästes 22 titlar och 9 abstracts. Totalt lästes en artikel i sin helhet. En 

artikel valdes ut för kvalitetsgranskning. Dessa sökningar i PsycINFO gav tillsammans totalt 

178 träffar, varvid fem valdes ut till kvalitetsgranskning.   

 Resultat av sökning i databasen PubMed utfördes den 20 februari 2019. Här 

användes MeSH termer motivational interviewing, som gav 3908 träffar, och marijuana 

smoking som gav 6456 träffar. Sedan kombinerades motivational interviewing AND 

marijuana smoking, då erhölls 43 träffar. Totalt lästes 23 titlar och 20 abstrakts. Sedan lästes 

två artiklar i sin helhet, varvid två artiklar valdes ut till kvalitetsgranskning. Dessa sökningar i 

PubMed gav tillsammans totalt 20 träffar, varvid två valdes ut till kvalitetsgranskning. 

Sammanställningen av sökmatrisen ses under bilaga 1.  

 Författarna läste totalt 166 titlar utifrån sökningarna i de tre databaserna samt en 

fritextsökning, dvs totalt 167 titlar. Av dessa valdes 121 artiklar ut från titel och abstract 

enligt Polit och Beck (2017). Sedan valdes 16 artiklar ut och lästes i sin helhet då de 

bedömdes relevanta för studien. Artiklarna lästes var för sig flera gånger. Hänsyn togs till 

inklusions- och exklusionskriterier. Av dessa exkluderades tre artiklar, varav två visades vara 

dubbletter och en uppfyllde ej inklusionskriterierna för studien. Det resulterade i att 13 

artiklar återstod som författarna bedömde motsvara syftet. En sammanställning av 

databassökningarna ses under tabell 1 nedan.  

 Författarna läste artiklarna i sin helhet flera gånger för att få en ökad förståelse för 

vilka resultat som stämde överens med studiens syfte. Därefter granskades artiklarna genom 

att författarna diskuterade artiklarnas syfte, metod, resultat och diskussionsdelar tillsammans.   
 

Tabell 1. Sammanställning av databassökning 
Databas Filter Sökning Sökord Antal 

artiklar 
Antal 
lästa titlar 
+ abstrakt 

Antal 
lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

CINAHL Peer Reviewed 
2001 - 2018 
Abstract  
English 
 

(S1) Cannabis 5807    

  (S2) Motivational 
Interviewing 

3553    

  (S3) Nurse-patient 
relations 

18 811    

  (S4) Substanse 
abuse 

39 946    

  (S5) (S1) AND 
(S2) 

88 32 +16 5 3 

  (S6) (S3) AND 
(S4) 

84 37 + 5 2 2 
 

   Totalt 172 69 + 21 7 5 
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PsycINFO Peer Reviewed 
2001 - 2018 
Abstract 
English 
13 – 17 years, 
18 & older.  

(S1) Motivational 
Interviewing 

3863    

  (S2) Marijuana 
smoking 

4074    

  (S3) Cannabis 2265    

  (S4) Nurse-patient 
relations 

457    

  (S5) (S1) AND 
(S2) 

42 16 + 5 1 1 

  (S6) (S1) AND 
(S3) 

114 36 + 5 4 3 

  (S7) (S1) AND 
(S4) 

22 22 + 9 1 1 

   Totalt 
 

178 74 + 19 6 5 

PubMed Review 
2001 - 2018 
Abstract 
13 – 18 years  
19 - 44 years. 
 

(S1) Motivational 
Interviewing 

3908    

  (S2) Marijuana 
smoking 

6456    

  (S3) (S1) AND 
(S2) 

43 23 + 20 2 2 

   Totalt 
 

43 23 + 20 2 2 

   Totalt antal 
artiklar 
 

 166 + 60 15 12 

Fritext-
sökning 

   1 1 1 1 

   Totalt antal 
artiklar 
databas + 
fritext-
sökning 

281 167 +61 16 13 

 

I tredje steget kvalitetsgranskades data för att bedöma om studien höll tillräckligt hög kvalitet 

(Whittemore & Knalf, 2005). Vid bedömning av kvaliteten är det av stor vikt att 

medvetandegöra risken med en integrativ litteraturöversikt då det kan finnas varierande 

metoder i de olika forskningsstudierna. För att underlätta granskningen har Whittemore och 

Knalf (2005) hänvisat till validerade granskningsmallar som kan vara behjälpliga.  

 Genom att använda ”Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier”, ”Mall 

för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser” och 

”Mall för kvalitetsgranskning av observationsstudier” enligt Statens beredning för medicinsk 

och social utvärdering, granskningsmallar för integrativa studier med kvalitativa och 
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kvantitativa ansatser (SBU, 2014). Granskningen sker utifrån den vetenskapliga kvaliteten på 

artiklarna som klassificeras utifrån låg, medel eller hög kvalitet. Granskningen bedömer 

selektionsbias, behandlingsbias, bedömningsbias, bortfallsbias, rapporteringsbias och 

intressekonfliktsbias. Kvalitetsgranskningen av kvalitativ forskningsmetodik – 

patientupplevelser gjordes utifrån en bedömning av syfte, urval, datainsamling, analys och 

resultat. De tretton granskade artiklarna resulterade i nio artiklar av hög kvalitet och fyra av 

medelhög kvalitet.  

 Författarna gjorde granskningen enskilt för att sedan jämföra om bedömningarna var 

likvärdiga. Hade olika bedömningar gjorts granskades och diskuterades de gemensamt för att 

öka tillförlitligheten. Totalt tre artiklar exkluderades då de inte uppfyllde granskingsmallens 

kvalitetskrav. Behållningen blev 13 artiklar som inkluderades i litteraturstudiens resultatdel. 

 

6.4. Dataanalys 

Enligt Whittemore och Knalf (2005) bearbetades det fjärde steget med att dela in dataanalysen 

in fyra faser, där målet är att göra en tolkning utifrån primärkällor på ett mångfasetterat sätt. 

Första fasen fokuserar på att reducera datamängden. Genom att reducera datamängden 

skapades subteman och teman i fas två. I tredje fasen jämfördes materialet från den insamlade 

datan utifrån mönster, teman och relationer. I den fjärde fasen av dataanalysen bearbetades 

data från en beskrivande process till en mer tolkande och abstrakt process, utifrån teman, 

mönster och relationer som ska vara tillförlitliga och överensstämma med rådata. 

Informationen som svarar mot studiens syfte sammanställdes i ett annat dokument och 

redovisades i en matris. Sammanställning över meningsbärandeenheter, subteman och teman, 

ses bilaga 3. 

 Bearbetning inspirerades av Whittemore & Knalf (2005) genomfördes av de 

ändamålsenliga artiklarna som valdes ut med kvalitativ och kvantitativ ansats. Granskningen 

utfördes flera gånger där anteckningar fördes kontinuerligt både enskilt och tillsammans för 

att skapa en helhetsbild och undvika feltolkningar. Mönster, teman och relationer mellan olika 

variabler synliggjordes. Varje enskild artikel markerades med olika färger och grupperades i 

olika teman för att se likheter och olikheter. I de artiklar vars resultat svarade upp till syftet 

valdes att översätta utvalda meningar till svenska i ett separat dokument.  
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7 Forskningsetiska överväganden  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) är samtyckeskrav, informationskrav, nyttjandekrav och 

konfidentialitetskrav fyra viktiga aspekter att ta hänsyn till ur ett forskningsetiskt 

övervägande. Samtliga utvalda artiklar i den här litteraturstudien är forskningsetiskt 

granskade och har utövats med etiska aspekter. Den bearbetade datan har redovisats utifrån 

transparens och analytisk ärlighet. Referenser redovisas tydligt och varifrån informationen 

förvärvats. Författarna har medvetet inte utelämnat viktig information eller gjort någon 

vilseledande tolkning av data.  

 Granskningen genomfördes genom en strukturerad metod av kvaliteten på artiklarna, 

där SBU:s mallar användes för kvalitativa och kvantitativa studier (SBU, 2014). För att 

undvika tolkningsfel användes svenskt-engelskt lexikon för att säkerställa att det engelska 

språket tolkades korrekt. Tydliggörande av författarnas slutsatser har gjorts för att inte 

misstolkningar skall ske utifrån resultatet av de vetenskapliga artiklarna. Den data som 

redovisats i resultatet har gjorts oavsett om det visade resultatet var i enlighet med förväntan 

eller inte (Polit & Beck, 2017). Genom skrivprocessen har författarna till den här studien 

fortlöpande övervägt att varken medvetet eller omedvetet påverka resultatets riktning med 

hänsyn till författarnas förförståelse. Materialet har hanterats med hänsyn och ärlighet då 

författarna syfte var att göra gott. 

 

8 Resultat 

Till den här litteraturöversikten har 13 vetenskapliga artiklar valts ut som bedömdes svara mot 

studiens syfte. Majoriteten av artiklarna var skriva efter år 2013. Av dessa var sex från USA, 

tre från Australien, tre från England och en från Canada. Tolv artiklar var med kvantitativ 

ansats och en artikel med kvalitativ ansats. När artiklarna granskats urskildes sju subteman 

och tre teman. I tabell 2 presenteras de subteman och teman som författarna har format utifrån 

studiens resultat med inspiration från Whittemore och Knalf (2005). 

 Genom detta erhölls en överblick i hur olika motiverande interventioners betydelse 

för den terapeutiska alliansen kan öka tilltron och kommunikationen i vårdrelationen. 

Behandlarens erfarenhet visade sig ha stor betydelse men även handledning och utbildning av 

sjuksköterskor var viktiga faktorer. Upplevelsen av cannabis och cannabisrelaterade problem 

och dess påverkan på patientens psykiska hälsa liksom sociala faktorer, kommer att redovisas 

i resultatet.   
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Tabell 2. Sammanställning av subteman och teman 
Effekter av motiverande interventioner Psykisk hälsa Utbildning och handledning 

Kommunikation Attityder Terapeutiska alliansen 

Tilltro/Empowerment Upplevelser  

Behandlarens erfarenhet Sociala faktorer  

 

8.1. Effekter av motiverande interventioner 

I det framkomna resultatet under temat effekter av motiverande interventioner kommer 

resultatet beskrivas utifrån subteman kommunikation, tilltro/empowerment och behandlarens 

erfarenhet.  Kommunikation är det verktyg som är en förutsättning för att kunna genomföra 

motiverande interventioner. Nedan beskrivs resultat av två telefonbaserade studier av MI-

samtal och en studie av korta MI-interventioner i en skola.  Subtemat tilltro/empowerment 

beskriver hur MI kan öka patientens självförtroende, självkänsla, självmedvetenhet, autonomi 

och tilltro till sin egen förmåga till förändring. Även goda behandlingsresultat med minskat 

cannabisbruk framkom. Personer som deltog i studien men som ej aktivt var hjälpsökande 

visade även positiva behandlingsresultat med minskat bruk. Behandlarens erfarenhet visade 

sig ha stor betydelse gällande vårdrelationen och tilltron till MI-behandlaren. Olika lång 

erfarenhet av MI påverkade behandlingsresultatet.   

 

8.1.1. Kommunikation 

I en studie från Australien utvärderades effekten av en telefonbaserad MI/KBT-intervention i 

jämförelse med en kontrollgrupp (Delayed Treatment Control, DTC) för att hjälpa deltagare 

att minska sitt cannabisbruk och cannabisrelaterade problem. Telefonbaserade MI/KBT-

interventioner förbättrade patienternas möjligheter att minska eller avsluta sitt missbruk 

(Gates, Nordberg, Copeland, & Digiusto, 2012). 

 I en liknande studie från Storbritannien undersöktes om MI kan minska marijuana-

relaterade riskbeteenden hos ungdomar som begått brott i jämförelse med en kontrollgrupp 

som erhållit avslappningsterapi. Varje intervention oavsett MI eller avslappningsterapi pågick 

under 90 minuter/session. MI-gruppen visade signifikant minskade aggressionsutbrott och 

minskat marijuanabruk vid lindriga depressionssymtom hos ungdomarna i jämförelse med 

avslappningsgruppen. Deltagare med svåra depressionssymtom erhöll ingen effekt av MI 

(Clair-Michaud et al., 2015). 
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Studenter som inte själva skulle sökt hjälp för sitt cannabisbruk deltog i en studie från USA 

där syftet var att undersöka hur effekten av korta MI-interventioner kunde hjälpa dem med 

cannabisbruket (Walker et al., 2016).  Studenterna gavs möjlighet att erhålla flera individuella 

MI-sessioner för att stärka sin motivation att minska eller avstå sitt cannabisbruk. Deltagarna 

delades slumpmässigt in i två grupper, motivational check-in (MCI) och assessment-only 

check-in (ACI). Uppföljningar genomfördes vid sex, nio, tolv, och femton månader efter start 

av studien i båda grupperna. ACI-gruppen hade en signifikant högre närvaro vid check-in än 

deltagarna i MCI-gruppen. Trots detta erhöll MCI-gruppen bättre effekt gällande minskning 

av cannabisbruk (Walker et al., 2016). 

 

8.1.2. Tilltro/Empowerment 

Enligt Gates, Nordberg, Copeland och Digiusto (2012) framkommer att MI/KBT-

interventioner ökade deltagarnas självförtroende.  En av tre deltagare hade färre antal dagar av 

cannabisbruk i jämförelse med kontrollgruppen. En signifikant minskning av 

cannabisrelaterade problem samt färre dagar av bruk efter studiens slut erhölls av korta MI/ 

KBT-interventioner per telefon.  

 I en studie från USA undersöktes hur individers personliga mål och abstinens 

påverkar behandlingsresultatet av cannabisbruket. Deltagarna delades slumpmässigt in i tre 

grupper, IRPSG (Relaps Preventeion Support Groups, KBT), IAI (Individualized Assessment 

and Advice, MI) samt DCT (Delayed Treatment Control, kontrollgrupp).  I IRPSG- och IAI-

grupperna sågs inga signifikanta skillnader gällande bruket av marijuana och 

abstinenssymtom. Interventioner som fokuserar på patientens autonomi, där patienten själv får 

bestämma sina egna mål, ökar självmedvetenheten för att upprätthålla goda 

behandlingsresultat. De deltagare som var införstådda med abstinensfasen och hur det kunde 

påverka måendet rapporterade signifikant effekt av behandlingen med motiverande 

interventioner (Lozano, Stephens, & Roffman, 2006). 

 I en studie från USA undersöktes hur unga vuxna kvinnor kunde bli hjälpta av korta 

MI-interventioner för att avsluta sitt marijuanabruk. Deltagarna fick ange frekvens av bruk, 

marijuanarelaterade problem och tidigare försök att avsluta sitt bruk. Den ena gruppen erhöll 

två sessioner MI och den andra gruppen erhöll endast hälsosamtal. De deltagare som erhöll 

MI och mådde dåligt över sitt cannabisbruk, eller som uttryckte att cannabis sänkte deras 

självkänsla och självförtroende, uppvisade mer motivation till att sluta med missbruket än 

kontrollgruppen (Caviness et al., 2013). I en annan studie kunde även ses att korta MI- 

interventioner för studenter som ej var hjälpsökande för sitt bruk ändå erhöll positiva effekter 
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av MI-sessionerna och minskade sitt bruk i jämförelse med kontrollgruppen (Walker et al., 

2016). Flera deltagare från MI-gruppen visade mindre negativa symtom av alkohol -och 

marijuanabruk även ett år efter studiens slut (D`Amico et al., 2018). 

 I en studie från USA utvärderades relationen mellan upplevda normer och 

cannabisrelaterade symtom hos ungdomar med tungt cannabisbruk som erhållit MET 

(Motivational Enhancement Therapy). I gruppen som erhöll MET kunde man se att bruket av 

cannabis minskade (Blevins, Walker, Stephens, Banes, & Roffman, 2017). 

 I en australiensisk studie av Copeland, Swift, Roffman och Stephens (2001) 

undersöktes effekten av korta KBT-interventioner med olika längd och hur det påverkar 

patienters cannabismissbruk. Deltagarna delades slumpmässigt in i tre grupper. En 6-sessions-

grupp à 60 minuter (6CBT), en 1-sessions-KBT-grupp à 90 minuter (1CBT) samt en 

kontrollgrupp (DCT). Undersökningen gällde abstinens, mängden av cannabisbruk, oron över 

sitt cannabisbruk och antal cannabisrelaterade problem. Båda grupperna (6CBT och 1CBT) 

som erhöll en session eller sex sessioner KBT hade signifikant bättre behandlingsresultat i 

jämförelse med kontrollgruppen. De var även mer benägna att rapportera abstinenssymtom 

och hade bättre följsamhet av behandlingen. I KBT-gruppen med sex sessioner fick de 

deltagare som inte fullföljde alla sex behandlingar ett sämre resultat än de som fullföljde 

samtliga sex sessioner. KBT-grupperna var signifikant mindre oroliga över sin kontroll över 

missbruket och hade färre cannabisrelaterade problem än kontrollgruppen. Dessutom 

minskade mängden av cannabisbruket signifikant i KBT-grupperna, vilket verifierades via 

urinprovsanalyserna (Copeland et al., 2001).  

 

8.1.3. Behandlarens erfarenhet 

I en studie från Storbritannien undersöktes effektiviteten av en MI-grupp i jämförelse med en 

droginformations/rådgivningsgrupp för att minska användningen av cannabis hos unga vuxna 

som inte själva söker hjälp. Behandlare med god erfarenhet av MI erhöll ett bättre resultat 

gällande deltagarnas minskning av sitt cannabisbruk då tilltron till behandlaren var god. 

Ungdomar som ej har någon vilja att sluta sitt cannabisbruk uppvisade ingen signifikant effekt 

initialt men uppvisade en liten effekt av MI på längre sikt (McCambridge, Slym, & Strang, 

2008). Behandlare kan ha olika lång erfarenhet av motiverande interventioner vilket kan 

påverka behandlingens resultat (Copeland et al., 2001). Av deltagarna hade 39 % en 

signifikant förbättring av cannabisrelaterade problem och minskat bruk vid tolv veckors 
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uppföljningen i jämförelse med kontrollgruppen som uppvisade ett resultat på 14 % (Gates et 

al., 2012). 

 
8.2. Psykisk hälsa 

I det framkomna resultatet under temat psykisk hälsa beskrivs subteman attityder, upplevelser 

och sociala faktorer. Under attityder beskriver patienten sin attityd till cannabis och 

erfarenheten kring bruket. Positiva och negativa symtom både fysiskt och psykiskt 

framkommer. Under subtemat upplevelser redogör patienten för sin upplevelse av sociala och 

kulturella faktorer som spelade roll för cannabisbruket. Sociala faktorer skildrar vikten av att 

erhålla en beteendeförändring i patientens sociala nätverk.   

 

8.2.1. Attityder 

I en kvalitativ studie från Storbritannien intervjuades sju unga vuxna patienter angående deras 

personliga upplevelser av cannabisbruk och psykotiska symtom. Intervjun byggde på 

deltagarnas erfarenheter av psykotiska symtom och psykisk ohälsa, erfarenheter av cannabis 

och dess inverkan, upplevelser av cannabis, påverkan i livet gällande deras psykiska hälsa 

samt hur de upplevde samhällets syn på deras tidigare och aktuella bruk. Genom intervjuerna 

framkom att samtliga sju deltagare upplevde cannabisbruket som initialt spännande och roligt 

tillsammans med sina vänner. Samtliga sju deltagare beskrev att cannabisbruket snabbt 

övergick i dagligt bruk och de behövde röka oftare. De beskrev symtom på både fysisk och 

psykisk ångest (Childs, McCarthy-Jones, Rowse, & Turpin, 2011). Deltagare som inte 

fullföljde samtliga sessioner visade sig ha ett tyngre missbruk med fler cannabisrelaterade 

problem redan vid studiens start. Avbrutna MI/KBT-sessioner visade på ökad användning av 

cannabis i jämförelse med de patienter som fullföljde sessionerna (Gates et al., 2012). Det 

visade sig att deltagare i kontrollgruppen erhöll ett sämre behandlingsresultat då de ej var 

förberedda på abstinensfasen gällande sitt cannabisbruk (Lozano et al., 2006). 

 Flera deltagare beskrev att de pendlade mellan att glorifiera bruket till att avsky det. 

Sex av sju deltagare beskrev att cannabisbruket ledde till att de även prövade tyngre droger 

(Childs et al., 2011). I en studie från USA kunde det inte ses något samband med önskan om 

att avsluta sitt bruk mellan deltagarnas utbildningsnivå, yrkesval eller antal år av 

marijuanabruk (Caviness et al., 2013). 
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8.2.2. Upplevelser 

Flera deltagare upplevde att cannabis minskade deras stressymptom. Deltagarna jämförde ofta 

egna erfarenheter med andras, gällande brukets effekter och konsekvenser. Detta för att 

erhålla en ökad förståelse angående sin psykiska ohälsa. Rökningen minskade paranoida 

symtom men dessa återkom snabbt och upplevdes som svårare (Childs et al., 2011). 

Deltagarna var influerade av sitt sociala nätverk, acceptans och ”vi-känsla” i den kultur de 

befann sig i. I början kände deltagarna positiva effekter av bruket men över tid kom de 

negativa psykotiska symtomen och känsla av energilöshet snabbt. Fyra deltagare bestämde sig 

för att avsluta sitt bruk på grund av psykisk ohälsa relaterad till bruket. Två deltagare 

upplevde ambivalens kring att avsluta sitt bruk, trots att de erhöll en försämrad fysisk och 

psykisk hälsa. De uppgav att de uppskattade känslan av att röka cannabis trots de negativa 

konsekvenserna. En deltagare uppgav att han inte ville avsluta sitt bruk utan försökte hellre 

minska bruket och därigenom erhålla mindre negativa symtom (Childs et al., 2011). 

 

8.2.3. Sociala faktorer 

I en studie från USA undersöktes om en kort MI-intervention i primärvården på ett effektivt 

sätt kunde få ungdomar att minska sitt alkohol- och marijuanabruk samt hur det påverkar 

måendet. Ungdomarna valdes slumpmässigt till en MI-grupp eller kontrollgrupp (DCT). 

Uppföljningar genomfördes vid tre, sex och tolv månader efter studien slut. Ungdomarna 

erhöll korta MI-interventioner inom primärvården och rapporterade mindre bruk av både 

alkohol och marijuana vid tre, sex och tolv månaders uppföljningarna, vilket kontrollgruppen 

ej gjorde. Ungdomarna i MI-gruppen uppvisade signifikant mindre negativa konsekvenser av 

alkohol- och marijuanabruk tolv månader efter studiens slut (D`Amico et al., 2018). 

 Deltagarna beskrev initialt bruket som spännande och roligt att göra tillsammans med 

sina vänner.  Samtliga deltagare rökte för första gången som barn eller i tidiga tonåren (Childs 

et al., 2011). De unga vuxna deltagarna i MET-gruppen beskrev normaliseringen av 

cannabisbruket (Blevins et al., 2017). Stödet från vänner och anhöriga vid upphörandet av 

bruket beskrevs av deltagarna som betydelsefullt. Andra deltagare upplevde att miljöbyte och 

flytt underlättade för att kunna avsluta bruket (Childs et al., 2011).  Resultatet indikerar vikten 

av interventioner i ungdomarnas sociala nätverk för att erhålla en beteendeförändring (Blevins 

et al., 2017). 
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8.3. Utbildning och handledning 

I det framkomna resultatet under temat utbildning och handledning beskrivs subtemat den 

terapeutiska alliansen som är en viktig del av motiverande interventioner. God 

kommunikation stärker vårdalliansen och den personcentrerade vården. Utbildning och 

handledning ger sjuksköterskor en ökad trygghet i arbetet och medför en förstärkt empati för 

patienten. 

  

8.3.1. Terapeutiska alliansen 

I en studie från USA var syftet att utveckla en utbildning för psykiatrisjuksköterskor för att 

erhålla en bättre kommunikation i den personcentrerade vården. Sjuksköterskorna erhöll en 

åtta timmars MI-utbildning som pågick under en femveckorsperiod. Implementeringen av 

utbildningen pågick under sju veckor där efterföljande analyser genomfördes för att utvärdera 

sjuksköterskornas MI-kunskaper före och efter start. Studien visar att MI är effektivt i 

samarbetet mellan patient och sjuksköterska där den terapeutiska kommunikationen har 

betydelse för att stärka vårdalliansen. Sjuksköterskans attityd blev mer empatisk och 

accepterande gentemot patienten än innan MI-utbildningen. Ökade MI-kunskaper hos 

sjuksköterskor har resulterat i ökade positiva beteendeförändringar hos patienter. 

Vårdalliansen kan dock påverkas negativt om sjuksköterskor med utbildning i MI inte har 

tillräcklig erfarenhet (Mallisham, & Sherrod, 2016). 

 I en annan studie från Australien undersökte Ford, Bammer och Becker (2008) hur 

drog- och alkoholutbildningar påverkar sjuksköterskans attityder gentemot patienter med 

missbruk. Undersökningen berörde den terapeutiska attityden, engagemanget för patienten, 

sjuksköterskans motivation, tillfredsställelse, självkänsla och upplevelsen av sin egen 

yrkesroll. I studien framkom att utbildning gällande missbruk inte hade någon betydelse om 

sjuksköterskorna ej fick handledning i arbetet. Utbildning och handledning var betydande på 

arbetsplatsen för sjuksköterskans förbättrade terapeutiska attityd. Om både en hög utbildning 

och handledningsnivå erhålls ökade de terapeutiska attityderna markant. Stödet från 

kollegorna har betydelse för att öka alliansen mellan sjuksköterska och patient samt för att 

förbättra den empatiska och terapeutiska attityden hos allmänsjuksköterskorna (Ford et al., 

2008).  

 I en kanadensisk studie undersökte Chu och Galang (2013) hur sjuksköterskors 

attityder gentemot patienter med missbruk och hur det påverkar alliansen mellan 

sjuksköterska och patient. Sjuksköterskornas attityder undersöktes genom olika delskattningar 
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i form av tillfredsställelse av arbetet, yrkesspecifik självkänsla, yrkestillhörighet, yrkesansvar 

och handledning. Sjuksköterskor som arbetar på vårdavdelningar uppgav sig ha svårigheter att 

arbeta med missbrukspatienter då de upplevde att deras kunskap var otillräcklig. I resultatet 

framkom att adekvat utbildning hjälper sjuksköterskor att minska negativa attityder, 

stigmatisering och missuppfattningar. De som erhöll handledning och stöd i sin 

dokumentation, sitt omvårdnadsarbete samt hade tydliga riktlinjer fick en förbättrad allians 

med patienten.   

 I två studier framkom att sjuksköterskornas attityder gentemot missbrukare var 

neutral och att de som arbetar med den här patientgruppen ofta har en hög självkänsla och 

kände sig trygga i arbetet. Detta skapar både ökad empati och medlidande hos sjuksköterskan 

för patientgruppen Chu och Galang, (2013) och Ford et al., (2008).  

 

9 Diskussion 

Metoden kommer att diskuteras utifrån de fyra begreppen trovärdighet, pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet i enlighet med Polit och Beck (2018). Författarna har 

gemensamt medverkat i lika stor omfattning i arbetet med föreliggande studie. Att vara två 

författarare har varit hjälpsamt då det lett arbetet framåt genom diskussioner under processens 

gång. Författarna har ett gemensamt intresse av det valda ämnet vilket kan ses som en styrka i 

studien.  

 

9.1. Metoddiskussion 

Metoden författarna valt är en integrerad litteraturöversikt med inspiration från Whittemore 

och Knalf (2005). Syftet med litteraturöversikten var att beskriva motiverande interventioners 

betydelse i det psykiatriska omvårdnadsarbetet för att hjälpa patienter att minska eller avstå 

sitt cannabismissbruk. Genom det valda problemområdet kunde en kunskapsöverblick göras 

utifrån vetenskapliga artiklar för att svara på studiens syfte. Whittemore och Knalf (2005) 

menar att minst två olika sökstrategier skall användas. Detta bekräftas även av SBU:s 

metodhandbok (SBU, 2014).  

 Författarna i denna litteraturöversikt valde att använda tre databaser: CINAHL, 

PubMed och PsycINFO. Detta för att få ett medicinskt, omvårdnads- och terapeutiskt 

perspektiv. Processen startades genom sökning med fritextord utifrån valda termer och 

artiklar som är ”peer reviewed” med syftet att få en samlad översikt av kunskapsläget. 

Därefter gjordes sökningar utifrån valda ämnesord och dessa kombinerades på olika sätt. De 
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valda artiklarna som ingår i resultatet har genomgått noggranna etiska bedömningar eller är 

godkända av etisk kommitté.  

 Polit och Beck (2018) belyser trovärdighet där en studies resultat skall vara den 

samma oavsett tidpunkt och om den görs med andra forskare. Författarna skall använda sina 

egna ord och inte utklippta citat. Läsaren skall känna en tillit till hur det insamlande materialet 

samlats in och tolkats. För att kunna samla in och analysera data är det en nödvändighet att ha 

en förförståelse inom området. Författarna har sinsemellan diskuterat data i en strävan att 

förförståelsen inte skall påverka tolkningen av resultatet.   

 Initialt var tanken med litteraturöversikten att utgå från unga vuxna patienter inom 

öppenvårdspsykiatrin. Författarna uppmärksammade tidigt i arbetsprocessen en brist på 

studier inom det valda ämnet. På grund av detta valdes att utöka åldersspannet från 16 – 25 år 

till 13 – 44 år samt inkludera studier från både öppen- och slutenvården. Även årtalen i 

sökprocessen utökades från 2009 till 2001 för att erhålla ett större utbud av artiklar. 

Utökningen gjordes i ett så litet spann som möjligt för att få aktuell forskning.  

 Tanken bakom de söktermer som författarna använde var att erhålla en fördjupad 

kunskap om patienter med cannabisbruk, motiverande interventioner och sjuksköterskans 

terapeutiska roll i arbetet med patienter. Utifrån de två justeringar som valdes att göras i 

början av processen erhölls den mängd artiklar som behövdes för att besvara syftet med vår 

litteraturöversikt. Sju artiklar var publicerade mellan åren 2008 – 2018 och fem artiklar var 

publicerade mellan år 2001 – 2013. Då samtliga artiklar var skriva på engelska översattes 

meningsbärande enheter med hjälp av lexikon för att kunna analysera datan. Detta för att 

minimera risken för feltolkningar. 

 Polit och Beck (2018) menar att litteraturöversikten skall vara opartisk och inneha en 

hög pålitlighet. Pålitligheten bedöms utifrån om datan är korrekt insamlad och där studiens 

syfte lyfts fram utifrån ett tillförlitligt analysarbete. En objektiv analys skall ske även där 

resultatet skiljer sig åt mellan studierna.  

 För att uppnå bekräftelsebarhet menar Polit och Beck (2018) att resultatet som 

redovisas skall överensstämma med den data som utgör resultatet. Genom att två eller fler 

oberoende personer bedömer betydelsen, relevansen och det framkomna resultatets riktighet.  

 Författarna har tillsammans flera års erfarenhet av att arbeta med unga patienter med 

cannabisbruk och dess konsekvenser men har genom hela arbetsprocessen strävat efter 

transparens i arbetsprocessen. Artiklarna som valts ut är markerade i referenslistan och en 

sammanställning är gjord i en matris över urval av artiklar till resultatet i bilaga 2. För att öka 

objektiviteten och minska risken för påverkan av förförståelsens betydelse i resultatet, har 
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detta säkerställts genom att författarna kontinuerligt låtit handledaren och studenter i 

handledningsgruppen läsa materialet som de har tolkat och återkopplat till författarna. I den 

här studien har aktuell forskning sammanställts utifrån syftet att beskriva patienters situation 

och aspekter som kan ha betydelse för att minska eller avstå sitt bruk av cannabis. Detta 

möjliggörs med hjälp av fyra frågeställningar.  

 Med överförbarhet menar Polit och Beck (2018) hur resultatet kan generaliseras till 

andra grupper och sammanhang. Beskrivningen av metoden bör vara tydlig och 

informationsrik. Detta för att väcka intresse och urskilja överförbarhet i annan kontext av 

läsaren.  

 Av de artiklar som inkluderades i studien var sex från USA, tre från Australien, tre 

från Storbritannien och en från Canada. Av dessa var en med kvalitativ ansats och tolv med 

kvantitativ ansats. En eventuell svaghet i studiens resultat och generaliserbarhet skulle kunna 

bero på kulturella och samhällsstrukturella skillnader i de inkluderade artiklarna. Artikeln 

med kvalitativ ansats kan anses spretig och ge något osammanhängande resultat. Artikelns 

perspektiv ansågs viktig då författarna även ville se kunskapen kring patienternas upplevelse 

av sitt cannabisbruk och dess konsekvenser. Därför valdes den att inkluderas. I artiklarna 

framkom även att de sjuksköterskor som deltog i studierna hade olika utbildningsnivåer och 

arbetade inom olika områden. Överförbarheten av den här studien bedöms vara god, då 

motiverande interventioner kan tillämpas med troligtvis goda resultat, även på patienter som 

inte lider av psykisk ohälsa för att uppnå beteendeförändringar. 

 En svaghet i studien kan vara att artiklar både i bakgrunden och resultatdelen inte 

enbart innehåller bruket om cannabis, utan även i vissa fall andra narkotikaklassade preparat 

och alkohol. Dessa har dock valts att inkluderas då andra viktiga aspekter framkom som 

motsvarade studiens syfte.   

 Resultatet av detta skulle kunna innebära att kunskapsnivån inom ämnet inte är på en 

homogen nivå. Författarna ansåg det dock viktigt att kunna urskilja betydelsen av 

utbildningsgrad för vårdalliansen, den terapeutiska kommunikationen samt patientens 

autonoma beteendeförändring.  

 Det blev problematiskt att erhålla en tillräcklig mängd artiklar med hänsyn till våra 

tidigare inklusionskriterier. Studier om unga vuxna patienter inom den psykiatriska 

öppenvården var inte tillräckligt många. Detta skulle kunna indikera att vidare forskning 

behövs inom området. Den ökade acceptansen av cannabis i samhället leder till en ökad 

psykisk ohälsa.  

 Författarna kom inte fram till någon syntes utifrån resultatet. 
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9.2. Resultatdiskussion 

Resultatet av studien kommer att diskuteras utifrån Phil Barkers tidvattenmodell (2005) och 

aktuell forskning samt knyta an till bakgrunden. Diskussionen sker utifrån de tre teman 

resultatet bygger på:  Effekter av motiverande interventioner, psykisk hälsa samt utbildning 

och handledning.  

 

9.2.1. Effekter av motiverande interventioner 

Barker beskriver vikten av att ge patienten tid för sin berättelse som en viktig del i 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete. För att förstå vilka omvårdnadsbehov patienten har, 

behöver sjuksköterskan förstå patientens upplevelse av situationen likväl som vilken hjälp 

som efterfrågas (Barker, 2001a). I resultatet framkommer att behandlarens erfarenhet av MI 

kan påverka behandlingseffekten (Copeland et al., 2001). Deltagare med god tilltro till sin 

behandlare erhöll minskat bruk (McCambridge et al., 2008). Forskningen visar att 

motiverande interventioner ökar patientens självmedvetenhet genom att sätta upp egna mål 

och därigenom upprätthålla goda behandlingsresultat (Lozano et al., 2006). Sjuksköterskor 

som använder sig av MI-interventioner skall inte vara styrande utan enbart stödjande i 

förändringsarbetet (Naar-King & Suarez, 2014). Deltagare med låg självkänsla och 

självförtroende, och som uppgav dåligt mående av sitt bruk, erhöll ökad motivation att avsluta 

sitt bruk med hjälp av MI-interventioner (Caviness et al., 2013). Även telefonbaserade 

interventioner visade på ökat självförtroende och minskat bruk (Gates et al., 2012). 

 KBT ökade självtilliten och minskade oron över förlustkontroll gällande missbruket 

och gav bättre behandlingsresultat gällande mängden bruk, abstinenssymtom och 

cannabisrelaterade problem. Detta verifierades med urintest gällande den signifikanta 

minskningen av cannabisbruk (Copeland et al., 2001). Varje individs fysiska, psykiska hälsa 

och ohälsa är en ständigt pågående process där patienten är kapten på den vårdande färden, till 

återhämtning och läkning ur den aktuella krisen. Sjuksköterskan agerar lots i processen 

genom patientens livberättelse (Barker, 2005). Vid lindriga depressionssymtom erhöll MI-

gruppen signifikant minskat marijuanabruk och aggressionsutbrott. Dock visar forskning att 

MI-interventioner inte har någon effekt vid svåra depressioner (Clair-Michaud et al., 2015). 

Trots sämre närvaro under MI-sessioner erhöll deltagarna ett bättre resultat med minskat bruk. 

Även korta MI-interventioner visade sig ha positiv effekt med minskat bruk trots att 

deltagarna inte var hjälpsökande från början (Walker et al., 2016). Samspelet mellan 



  
 
 

 

 

30 

patientens erfarenhetsdomäner, självdomänen, andradomänen och världsdomänen beskriver 

Barker och Buchanan-Barker (2005) som en viktig del av sjuksköterskans arbete för att förstå 

patientens behov av att återfå sin inre balans. Meleis (2000) beskriver att sjuksköterskans 

stödjande insats kan hjälpa patienten att stärka sin egen självbild och relationen till andra 

människor. Miller och Rollnick (2013) betonar vikten av att sjuksköterskan hjälper patienten 

att stärka sin autonomi genom att själv få beskriva sina egna styrkor och förmågor. 

 Känslor, tankar och handlingar är en pågående process för att hitta sin identitet och 

meningen med livet som påverkar hur individen uppfattar sig själv och omvärlden (Barker & 

Buchanan-Barker, 2005). En annan studie visar att ungdomar som ej är hjälpsökande initialt 

inte hade någon signifikant effekt av MI men rapporterade viss effekt på längre sikt 

(McCambridge et al., 2008). En strategi inom motiverande interventioner är att 

sjuksköterskan kan ”rulla med motståendet” vilket kan vara givande i samtalet med unga 

patienter. Detta då unga vuxnas rigida uppfattningar ofta utgör ett hinder för en förändring av 

deras redan bestämda åsikt (Naar-King & Suarez, 2014). Motiverande interventioner har visat 

sig ha effekt även ett år efter studiens slut gällande negativa symtom av bruket (D`Amico et 

al., 2018). 

 

9.2.2. Psykisk hälsa 

Det sociala nätverkets acceptans och normalisering av bruket bidrar till en gemenskap runt 

bruket enligt Blevins et al. (2017) och Childs et al. (2011). Detta stöds även av CAN (2017) 

som beskriver den här trenden bland unga vuxna i Sverige. De upplevde bruket som 

spännande och roligt att göra med sina vänner och nyttjade drogen redan som barn eller i 

tidiga tonåren. Deltagarna rapporterade om både fysisk och psykisk ångest samt pendlade 

mellan att glorifiera och avsky bruket. Flera deltagare upplevde att cannabis minskade deras 

stressymptom. Cannabisbruket övergick ofta i dagligt bruk och deltagarna behövde röka mer 

(Childs et al., 2011). De som hade ett tyngre cannabisbruk och fler negativa symtom hade 

större frånvaro vid interventionerna och rapporterade även större svårigheter att minska sitt 

bruk (Gates et al., 2012). Ett tyngre missbruk kräver ofta abstinenslindrande farmakologisk 

behandling (Franck & Nylander, 2015).  

 Deltagarna uppgav att de jämförde sina egna erfarenheter om bruket med andra för 

att förstå sin psykiska ohälsa (Childs et al., 2011). Barker beskriver hur en förändring, 

självdomänen, påverkas av positiva och negativa händelser som en människa går igenom i sitt 

liv, vilket påverkar självbilden. Att kunna anpassa sig till de förändringar som uppstår i livet 

och samtidigt vara kapabel till autonoma beslut är viktigt för att kunna uppnå hälsa. Att klara 
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av att leva under påverkan av svårigheter är avgörande för att komma vidare på sin resa 

(Barker & Buchanan-Barker, 2005). För att sjuksköterskan ska kunna förstå patientens 

livsberättelse krävs att vara en god lyssnare. Där ska ingen styrning eller analys ske. Ju längre 

personen har kommit i den kognitiva fasen desto bättre är förutsättningarna till en förändring 

samt till att föra en dialog kring ambivalens. Att sätta upp långsiktiga mål blir lättare med 

åren (Naar-King & Suarez, 2014).  

 Initialt beskrevs positiva effekter av bruket som snabbt övergick i negativa effekter 

med energilöshet och psykotiska symtom. Cannabis minskade de paranoida symtomen initialt, 

men förvärrades snabbt (Childs et al., 2011). Motiverande interventioner i ungdomars sociala 

nätverk är betydande för beteendeförändringar (Blevins et al., 2017). För att öka patientens 

självkänsla är det viktigt att utveckla strategier som en del av behandlingen. Detta för att 

underlätta för patienten vid eventuellt kommande triggande situationer (Franck & Nylander, 

2015). Vid upphörande av bruket beskrevs miljöombyte samt vänners och anhörigas stöd som 

betydelsefullt (Childs et al., 2011).  

 I andradomänen beskriver Barker vikten av de erfarenheter och relationer patienten 

har till vården, anhöriga, vänner och andra viktiga personer i sitt liv (Barker & Buchanan-

Barker, 2005).  

 

9.2.3. Utbildning och handledning 

I världsdomänen beskrivs hur patienten med hjälp av sina erfarenheter kan reflektera över 

varför saker och ting skett som det gjort i livet. Hur upplevelsen av individens egen hälsa 

påverkas av hens egna uppfattningar och tolkningar samt hur individen sedan väljer att återge 

sin livsberättelse. Sjuksköterskan bör fokusera på att hjälpa patienten till hälsa. Genom att 

problematisera patientens livsberättelse gentemot kulturella värderingar samt hur det kan 

bidra till ett lidande för hen. Dock bör sjuksköterskan utelämna professionella gissningar, 

värderingar och spekulationer. Enligt Barker är patientens livsberättelse grunden till kunskap 

och läkning (Barker, 2001a; Barker & Buchanan-Barker, 2005). 

  Sjuksköterskor beskrev först om svårigheterna att arbeta med missbrukspatienter då 

de upplevde att deras kunskap var otillräcklig. Men efter adekvat utbildning beskrev de att de 

fick minskade negativa attityder, mindre stigmatisering och färre missuppfattningar (Chu, & 

Galang, 2013). Dock visade det sig att utbildning gällande missbruk inte hade någon 

betydelse om sjuksköterskorna inte erhöll handledning på sin arbetsplats. Erhölls utbildning 

och handledning förbättrades sjuksköterskan terapeutiska attityd. Om både utbildning och 

handledning erhölls ökade den terapeutiska attityden markant (Ford et al., 2008). 
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Sjuksköterskor som erhöll handledning och stöd i sin dokumentation i sitt omvårdnadsarbete 

samt hade tydliga riktlinjer fick en förbättrad allians med patienten (Chu, & Galang, 2013). 

Deras attityder blev mer empatiska och accepterande med hjälp av motiverande interventioner 

och vårdalliansen förbättrades genom den terapeutiska kommunikationen. Goda MI-

kunskaper hos sjuksköterskan resulterade i ökade positiva beteendeförändringar för patienten 

(Mallisham, & Sherrod, 2016).  

 Språket är känsligt och det är lätt att göra feltolkningar. Sjuksköterskan bör därför 

noga tänka sig för hur hon uttrycker sig. Att respektera den unga är av största vikt för att 

hjälpa patienten till en beteendeförändring. En mångfacetterad förmåga och kunskap samt en 

utveckling av tekniken krävs för att bli en framgångsrik MI-behandlare (Naar-King & Suarez, 

2014). I vårdprocessen sker en konstant förändringsprocess där patientens förståelse för sitt 

förflutna och nuvarande liv sker. Insikten bidrar till att patienten själv återtar rodret över sitt 

liv, sin självkänsla och identitet samt känner sig som en validerad människa och erhåller 

hälsan igen (Barker &Buchanan-Barker, 2005). Vårdalliansen kan dock påverkas negativt när 

sjuksköterskan ej har tillräckligt med erfarenhet av motiverande interventioner (Mallisham & 

Sherrod, 2016). Stödet från kollegor har betydelse för att öka alliansen mellan sjuksköterska 

och patient samt förbättra den empatiska och terapeutiska attityden hos sjuksköterskan (Ford 

et al., 2008).  Det framkom att sjuksköterskor som arbetade med missbrukspatienter hade en 

neutral syn och kände sig trygga i sitt arbete, vilket skapar både ökad empati och medlidande 

för patientgruppen Chu och Galang (2013) och Bammer och Becker (2008). 

 

10 Kliniska implikationer  

Författarna till denna studie kan se fördelar med att öka användandet av motiverande 

interventioner inom sjuksköterskeprofessionen, då den psykiska ohälsan ökar i samhället.  

Sjuksköterskor tycker vi i större utsträckning, bör hämta inspiration från psykoedukation och 

inte vara rädda för att applicera metoden i ett vårdvetenskapligt sammanhang. Motiverande 

interventioner är ett bra behandlingsverktyg inom den psykiatriska vården för att stärka den 

terapeutiska vårdalliansen. Detta för att öka patientens egen motivation mot en långsiktig 

beteendeförändring.  

 Ett behov finns att öka den personcentrerade vården och se varje individ ur ett 

holistiskt perspektiv, vilket även stöds av Barkers teori tidvattenmodellen (2005). Ett vanligt 

symtom vid psykisk ohälsa och missbruk är energilöshet, vilket ofta leder till låg grad av 

aktivitet och isolering. Den psykiska ohälsan kan innebära ett lidande och initiativlösheten 
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kan ge en avsaknad av meningsfullhet. Patientens passivitet kan upplevas problematisk hos 

psykiatrisjuksköterskan. Det är därför av största vikt att ha ett individbaserat tänk kring 

patienten och hur sjuksköterskan kan bistå att öka motivationsarbetet till förbättrad hälsa. 

 Resultatet av vår litteraturstudie kan användas för att utöka användandet av 

motiverande interventioner av psykiatrisjuksköterskor, speciellt inom öppenvården, för att 

minska cannabisbruket. Det framkommer tydligt i resultatet att utbildning och handledning 

för sjuksköterskor har stor betydelse för att erhålla en ökad kunskap om motiverande 

interventioner. Vidare framkom att för att bli en god MI-behandlare krävs gedigen utbildning, 

där möjlighet ges för samtalsträning och handledning. Samtalsteknik är en grundläggande 

hörnsten i kommunikationen för en god vårdallians.    

 Författarnas önskan är att den här studiens resultat kan ligga till grund för vidare 

diskussioner och en ökad användning av motiverande interventioner av psykiatri-

sjuksköterskor inom den psykiatriska öppenvården.  

 

11 Förslag till fortsatt forskning  

Vi ser ett behov av ytterligare forskning av motiverande interventioners effekt på minskat 

cannabisbruk ur ett längre tidsperspektiv. I området med unga vuxna patienter i åldern 16 – 25 

år saknades aktuell forskning. Fler kvalitativa studier där patientupplevelsen i relation till 

cannabisbruk och motiverande interventioner är önskvärda.  

 

12 Slutsats  

Cannabisbruk leder ofta till ökad psykisk ohälsa vilket i sin tur leder till krävande och 

problematiska behandlingsinsatser. Detta kan försvåra patient- och sjuksköterskerelationen. 

Behovet av utbildning och handledning för psykiatrisjuksköterskan är tydligt för utvecklingen 

av den terapeutiska betydelsen och vårdalliansen. Detta bidrar till en ökad förståelse, 

respektfullhet och förbättrade attityder genom empatiskt och reflekterande lyssnande till varje 

patients egen livsberättelse. Vår slutsats av studien är att motiverande interventioner skulle 

kunna bidra till att öka patientens positiva beteendeförändringar. Motiverande interventioners 

effekter måste beaktas i relation till grad av missbruk samt patientens psykiska ohälsa. Vid 

lindriga till måttliga depressionstillstånd ses en god effekt medan svårare depressionstillstånd 

och missbruk även kräver farmakologisk behandling.  
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trail of a 
novel 
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use 
interventio
n delivered 
by 
telephone 
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Austraila,  
Society for 
the Study 
of 
Addiction 

Syftet med studien 
var att utvärdera 
effekten av en 
telefonbaserad 
intervention där 
fyra sessioner av 
MI och KBT 
utformats för att 
hjälpa deltagarna 
att minska sitt 
cannabisbruk och 
cannabisrelaterade 
problem.  

Metod: RCT med kvantitativ ansats.  
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50 personer då dessa uteblev från interventionerna. 98,1 % av de 
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inom 12 månader gjort egna försök att minska sitt bruk. Deltagare 
delades slumpmässigt in i två grupper, en MI/KBT-grupp och 
kontrollgrupp. Kontrollgruppen blev efter avslutad studie erbjuden 
samma MI/KBT-interventioner som de övriga deltagarna.  
 
Datainsamling: Behandlingen utgjordes av fyra sessioner i MI/KBT 
gruppen. Två i MI för att öka motivationen till en förändring och två i 
KBT för att stödja deltagarnas process i beteendeförändring gällande 
bruket. Hemläxor utifrån en självhjälpsbok erhölls. Intervjuer och 
standardiserade frågeformulär användes för insamling av data vid 
uppföljningarna 4 och 12 veckor efter studiens start.  
 
Dataanalysmetod: Dataprogrammen SPSS och medlingsanalys 
användes för att analysera data.   

I en kort intervention av MI/ KBT 
via telefon kunde ses en signifikant 
minskning av cannabisrelaterade 
problem samt minskade dagar av 
bruk efter studiens start. En av tre 
deltagare i interventionsgruppen 
(MI/KBT) rapporterade minskat 
antal dagar de brukade cannabis i 
jämförelse med kontrollgruppen som 
rapporterade en av fram deltagare. 
39 % av deltagarna i MI/KBT 
gruppen rapporterade signifikant 
förbättring av cannabisrelaterade 
problem och minskat bruk vid 12 
veckors uppföljningen, i jämförelse 
med kontrollgruppen som visade 14 
% förbättrat mående. De deltagare 
som inte fullföljde samtliga sessioner 
visade sig ha ett tyngre missbruk 
med fler cannabisrelaterade problem 
vid studiens start.  
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Lozano, E.B.,  
Stephens, S.R, 
& Roffman, 
A.R. 
 

Abstinence 
and 
moderate 
use goals in 
the 
treatment 
of 
marijuana 
dependence 

2006, 
USA, 
The 
authors. 
Journal 
compilation 

Studiens syfte var 
att undersöka 
individens 
personliga mål och 
abstinens för att se 
hur det påverkar 
behandlingsresultat
et av 
marijuanabruket. 

Metod: RCT med kvantitativ ansats.  
 
Urval: Information om studien presenterades i lokaltidningen och 
radion. Antal deltagare var 291 personer. Deltagarna  
delades in i 3 grupper slumpmässigt, RPSG (relaps  
prevention support groups= KBT), IAI (Individualized assessment 
and advice=MI) och DTC (delayed treatment control=kontrollgrupp). 
Medelåldern var 34 år och de skulle ha rökt marijuana minst 50 av de 
senaste 90 dagarna. 77 % av deltagarna var män. 94 % uppfyllde 
kriterier för cannabissyndrom.  
 
Datainsamling: Självskattade formulär angående marijuanabruket 
under 90 dagar och vid varje uppföljningstidpunkt 4, 7, 13 och 16 
månader. Svarsresponsen var 86 %, 81 %, 87 % och 89 % vid dessa 
månadsuppföljningar. Urinprov (drogscreening) lämnades vid varje 
uppföljning.  
 
Dataanalysmetod: För att kunna analysera deltagarnas 
målmedvetenhet och utfall användes X2-test, t-test och ANOVA. 
 

I RPSG- och IAI- grupperna sågs inga 
signifikanta skillnader i resultat utan 
kan likställas när deltagarna 
rapporterade bruket av marijuana och 
abstinenssymtom. Resultatet visade att 
de här grupperna var i större grad mer 
mentalt oförberedda för den 
kommande abstinensen och uppnådde 
bättre resultat behandlingsmässigt än 
de som var oförberedda inför 
abstinens.  

Caviness, 
CM., Hagerty, 
CE., 
Anderson, BJ., 
Dios, MA., 
Hayaki, J., 
Herman, D. & 
Stein MD. 
 
 
 
 
 

Self-
Efficasy 
and 
Motivation 
to Quit 
Marijuana 
Use among 
Young 
Women 

2013, 
USA, 
The 
American 
Journal on 
Addictions. 

Studiens syfte var 
att undersöka hur 
unga vuxna kvinnor 
kunde bli hjälpa av 
korta MI-
interventioner att 
avsluta sitt 
marijuanabruk. 

Metod: RCT med kvantitativ ansats.  
 
Urval: 332 kvinnor deltog i studien. Medelåldern var 20,5 år. 60 % 
av deltagarna uppgav vid start en önskan om att avsluta sitt missbruk. 
 
Datainsamling: Information om studien gavs i den lokala tidningen 
samt på radio. Data samlades in från olika självskattningsformulär 
och telefonintervjuer där deltagare fick ange frekvens av bruk och om 
de har försökt att sluta tidigare samt marijuanarelaterade problem. 
Den ena gruppen erhöll två sessioner MI och den andra gruppen 
erhöll endast hälsosamtal.  
Dataanalysmetod: Linjär multivariabel regressionsanalys. MAPLE 
användes för att undersöka sammanhanget mellan tidigare försök att 
avsluta sitt bruk, sin självtillit och MI:s inverkan eller ej. 
 

Studien visade att de som hade en 
önskan om att avsluta sitt 
marijuanabruk från början och som 
erhöll MI hade ett signifikant minskat 
bruk jämfört med jämförelsegruppen 
vid samtliga tre uppföljningstillfällen. 
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Chu, C. & 
Galang, A.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hospital 
Nurses 
Attitudes 
toward 
Patients 
with a 
History of 
illict drug 
use.  

2013, 
Canada, 
Canadian-
nurse.com 
 

Syftet var att 
undersöka 
sjuksköterskors 
attityder gentemot 
patienter med 
missbruk och hur 
det påverkar 
alliansen mellan 
sjuksköterskan och 
patienten. 

Metod: Tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. 
 
Urval: Vid start av studien var det 102 sjuksköterskor som visade 
intresse för studien. 73 deltagare fullföljde sedan studien. De hade en 
medeltjänstgöring på 9,3 år. Medelåldern var 34,8 år. 90% var 
kvinnor. 
 
Datainsamling: Genom att ansöka om deltagare till studien gjordes 
reklam om studien via e-mail och intranätets personalsida. Utöver 
detta informerades även personalen på dag och nattskift om studien 
vid flera tillfällen. De som valde att delta i studien fick fylla i olika 
formulär för att undersöka sjuksköterskornas attityder. Formuläret 
som användes var Drug and Drug Problems Perceptions 
Questionnarie (DDPPQ) som lämnades in anonymt. Formuläret 
bestod av fem olika delskattningar så som tillfredställelse av arbetet, 
yrkesspecifik självkänsla, yrkestillhörighet, yrkesansvar och 
handledning.  
 
Dataanalysmetod: Två forskare oberoende av varandra 
dokumenterade resultatet i ett Exceldokument. Sedan omvandlades 
data till SAS version 9.2 software för analys.  DDPPQ testades med 
hjälp av chi-test eller Pearson korrelations test. 
 

Resultatet visade att sjuksköterskor 
hade en neutral attityd gentemot 
patienter med missbruk. Dock 
saknades handledning i arbetet och 
även motivationen att arbeta med den 
här patientgruppen var låg.  

Ford, R., 
Bammer, G. & 
Becker, N.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Improving 
nurses´ 
therapeutic 
attidue to 
patients 
who use 
illicit 
drugs: 
Workplace 
drug and 
alcohol 

2008, 
Australien, 
Internation
al Journal 
of Nursing 
Practice 

Syftet med studien 
var att undersöka 
hur drog och 
alkoholutbildningar 
påverkar 
sjuksköterskors 
attityder gentemot 
patienter som har 
ett substansbruk.  

Metod: Tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats.  
 
Urval: Deltagare från Australian Capital Territory i studien var: 77% 
allmänsjuksköterskor, 24% operationssjuksköterskor, 15 % 
barnmorskor, 7% akutsjuksköterskor och 4 % 
psykiatrisjuksköterskor, 4%, barnsjuksköterskor och 2 % 
beroendesjuksköterskor.  
   
Datainsamling: Sjuksköterskor som deltog i studien besvarade olika 
frågeformulär som berörde den terapeutiska attityden, 
sjuksköterskans engagemang för patienten, sjuksköterskans 

Resultaten visar att endast utbildning 
inte är effektivt vid avsaknad av 
handledning. Studien visar att ökad 
utbildning hjälper framförallt om 
handledning erhålls på en moderat 
nivå. Om både en hög utbildning och 
handledningsnivå erhålls ökar de 
terapeutiska attityderna markant.  
Studien visar att enbart drog- och 
alkoholutbildning inte har någon 
effekt på sjuksköterskornas attityder 
inför patienter med 
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education is 
not enough 

motivation, tillfredställelse och självkänsla och upplevelsen av sin 
egen yrkesroll. 
 
Dataanalysmetod: Linjär multivariabel regressionsanalys användes 
med hjälp av STATA för att undersöka sammanhanget mellan 
sjuksköterskornas terapeutiska attityder, personliga och 
professionella egenskaper.  
 

beroendeproblematik. Vikten av 
handledning är betydande.  

Clair-
Michaud, M., 
Martin, A.R., 
Stein, A.R.L, 
Basset, S., 
Lebeau, M.S.R 
& Golembesk, 
C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The impact 
of 
Motivatinal 
Interviewin
g on 
Delinquent 
Behaviors 
in 
Incarcerate
d 
Adolescent
s 

2015, 
England,  
Journal of 
Substanse 
Abuse 
Treatment.  

Syftet med studien 
är att undersöka om 
MI kan minska 
marijuana 
relaterade 
riskbeteenden hos 
ungdomar som 
begått brott i 
jämförelse med en 
kontrollgrupp som 
erhållit 
avslappningsterapi. 

Metod: RCT med kvantitativ ansats. 
 
Urval: Kriterier för medverkan var att ungdomarna skulle vara 14 - 
19 år, de skulle blivit dömda för att begått brott och erhållit 
fängelsestraff i 4 - 12 månader. Vid start av studien var det 189 
ungdomar som uppfyllde kriterierna för att delta, efter frigivning 
gjorde en tre månaders uppföljning där 181 ungdomar intervjuades 
igen. Bortfallet berodde på att fem ungdomar ej kunde lokaliseras för 
uppföljningssamtal och tre stycken önskade avsluta sin medverkan i 
studien. 86 % av deltagarna var pojkar. Medelåldern var 17 år. 
Nästan 90 % av deltagarna uppfyllde kriterierna för marijuana 
relaterade problemdiagnoser.   
 
Datainsamling: Deltagarna rekryterades till studien via ett statligt 
fängelse under en femårsperiod. Direkt vid intagning gjordes en 
bedömning om lämplighet för att delta i studien utifrån 
videoinspelning. Varje intervention oavsett om det var MI eller 
avslappningsterapi pågick under i 90 minuter/sektion. Alla ungdomar 
erhöll även sedvanlig behandling för cannabismissbruk. Dessutom 
erhölls en 60 minuters booster-intervention två veckor innan 
frigivning. Intervjuer och självskattningsformulär användes för 
datainsamling.  
 
Dataanalysmetod: Moderationsanalyser användes för att mäta 
riskbeteenden av marijuanabruket gällande depression symtom och 
för att minska aggressionsutbrott samt kriminella beteenden. 

Resultatet visar på att MI minskar 
riskbeteenden och substansbruk samt 
ökar motivationen och självkänslan 
hos ungdomarna som har lindriga 
depression symtom. Dock sågs ingen 
förbättring hos ungdomar med svåra 
depressionssymtom.  
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Dataanalysprogrammet som användes var PROCESS macro for 
SPSS. 
 

Walker, D.D., 
Stephans, R.S., 
Blevins, C.E., 
Banes, K.E., 
Matthews, L. 
& Roffman, R.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augementi
ng Brief 
Interventio
ns for 
Adolescent 
Marijuana 
users: The 
Impact of 
Motivation
al Check-
Ins 

2016, USA, 
J Consult 
Clin 
Psychol. 
 
 

Syftet med studien 
bygger på korta MI 
interventioner för 
studenter som 
annars inte hade 
sökt hjälp själva. 
Möjligenhet ges för 
att erhålla flera 
individuella 
sessioner för att 
stärka motivationen 
att minska eller 
avstå sitt 
cannabisbruk.  

Metod: RCT med kvantitativ ansats. 
 
Urval: 252 studenter inkluderades i studien, 68 % var män med olika 
etniska bakgrunder. Det var 11 personer som uppfyllde kriterier för 
medverkan men som valde att avstå. Medelåldern var 16 år. 
Studenterna rekryterades från sex skolor i Seattle och Washington.  
Forskningspersonal presenterade information om studien i olika 
klassrum och matsalar och informationen nådde ut till 4084 studenter. 
  
Datainsamling: Deltagarna delades slumpmässigt in i två grupper, 
Motivational check-in (MCI=128 deltagare), Assessment-only check-
in (ACI= 124 deltagere). Båda grupperna erhöll inom två veckor 
initialt två sessioner av motivational enhancement therapy (MET). 
Deltagarna i MCI och ACI genomförde en webbaserad självskattning 
av deras bruk samt konsekvenser av bruket vid, 4,7 och 10 månader 
efter studiens start. MCI fick vid varje session även korta MET 
interventioner vilket de i ACI-gruppen inte fick. Utvärderingar 
gjordes individuellt via enskilda webbaserade skattningar vid 6, 9, 12 
och 15 månader efter start av studien i både grupperna. Deltagarna i 
bägge grupper erbjöds att delta på individuella KBT sessioner efter 
de initiala MET sessionerna fram till 12 månaders utvärderingen.  
 
Dataanalysmetod: ANOVA och Chi test användes för att utvärdera 
data. 
 

Enligt Chi test analysen hade ACI-
gruppen en signifikant högre närvaro 
vid check-in än deltagarna i MCI-
gruppen. Studiens resultat visade att 
trots den sämre närvaron i ACI-
gruppen hade MCI-gruppen minskat 
bruk av cannabis på 6 månaders 
uppföljningen, men ej på de övriga 
uppföljningarna.  

McCambridge, 
J., Slym, L.R. 
& Strang, J. 
(2008).  
 
 
 

Randomize
d controlled 
trial of 
motivationa
l 
iterviewing 
compared 

2008,  
England, 
Addiction 

Studiens syfte var 
att undersöka 
effektiviteten av MI 
i jämförelse med 
droginformation 
och rådgivning för 
att minska 

Metod: RCT med kvantitativ ansats.  
 
Urval: 326 studenter i åldrarna 16 - 19 år som rökte cannabis 
veckovis eller oftare. De 326 deltagarna var slumpmässigt utvalda för 
en MI intervention eller droginformation och rådgivning. Designen 
var utformad utifrån att en MI-grupp och en parallellgrupp för att 

Resultatet av studien på ungdomar 
som inte själva söker hjälp för sitt 
cannabisbruk visade ingen signifikant 
skillnad i vare sig MI grupp eller 
kontrollgruppen. På lång sikt kunde 
ses en liten minskning av 
cannabisbruk i MI gruppen. 
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with 
druginform
ation and 
advice for 
early 
interventio
n among 
young 
cannbis 
users. 

användningen av 
cannabis hos unga 
vuxna som inte 
själva söker hjälp.  

identifiera effekten av MI, där uppföljningarna gjordes efter tre och 
sex månader. 
 
Datainsamling: Studenterna kontaktades av skolpersonal och 
forskarna i caféer och spelrum och erhöll information om studien. 
Deltagarna fick fylla i självskattningsformulär, lämna salivprov och 
intervjuer.  
 
Dataanalysmetod: Logistik och multiregressionsanalys användes för 
binära och kontinuerliga data. STATA användes. 
 

Mallisham 
S.L., & 
Sherrod, B.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The spirit 
and Intent 
of 
Motivation
al 
Interviewin
g. 

2016,  
USA,  
Perspective
s in 
Psychiatric 
Care. 

Syftet med studien 
är att utveckla en 
utbildning för 
psykiatrisjuksköters
kor som arbetar 
inom slutenvården 
för att erhålla en 
bättre 
kommunikation i 
den 
personcentrerade 
vården.  
 

Metod: Observationsstudie med kvantitativ ansats 
 
Urval: 61 psykiatrisjuksköterskor med olika etnicitet och åldrar (19 - 
63 år) som arbetade på en psykiatrisk vårdavdelning erhöll utbildning 
i MI. Av sjuksköterskorna var 47% män och 52% kvinnor, där 
medelåldern var 39 år.  
 
Datainsamling: Sjuksköterskorna erhöll en 8 timmars MI-utbildning. 
En sjuksköterska som handledde gruppen veckovis med hjälp av 
rollspel, handledning, återkoppling, videoexempel och 
gruppdiskussioner som pågick under en fem veckors period. 
Implementering av utbildningen och observationer pågick under en 
sju veckors period där efterföljande dataanalyser genomfördes.   
 
Dataanalysmetod: McNemar test användes för att analysera 
resultatet där även t-test utfördes för att utvärdera utfallet. MIACF 
verktyget användes för att utvärdera 10 olika beteenden som var 
konsekventa eller inkonsekventa gällande MI-principer. Microsoft 
Excel användes också för att utvärdera genomsnittliga MI-kunskaper 
före och efter utbildning.  
 

Studiens resultat uppvisar att MI har 
en positiv inverkan i den 
personcentrerade vården. Detta då 
sjuksköterskornas attityder blev mer 
empatiska och accepterande än 
tidigare.   
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D`Amico, EJ., 
Parast, L., 
Shadel WG., 
Meredith, LS., 
Seelm, R. & 
Stein, BD.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brief 
Motivation
al 
Interviewin
g to Reduce 
Alcohol 
and 
Marijuana 
Use for 
AT-Risk 
Adolecents 
in Primary 
Care. 

2018,  
USA, 
Journal of 
Consulting 
and 
Clinical 
Psychology
. 

Syftet med studien 
var att undersöka 
om en kort MI-
intervention inom 
primärvården 
effektivt kan få 
ungdomar att 
minska både 
alkohol och 
marijuanabruk samt 
se om negativa 
konsekvenser 
upphörde.    

Metod: RCT med kvantitativ ansatts.  
 
Urval: Ungdomar mellan 12 - 18 år, medelålder 
 på 16 år. Av deltagarna var 58% kvinnor och 42% 
 män. Totalt deltog 142 i MI-interventionen.  
Bortfall från studien var 11 st, varvid två ungdomar 
 avböjde att delta i studien och nio ungdomar fullföljde  
ej hela studien. Studien pågick under 2,5 år och  
deltagarna var från fyra olika kliniker i två geografiska 
områden.  
 
Datainsamling: Ungdomarna screenades och de som 
erhöll riskbeteende för alkohol eller marijuanabruk 
valdes slumpmässigt till en CHAT  
MI-interventionsgrupp eller till en sedvanlig  
vårdgrupp i primärvården.  Fyra webbaserade  
undersökningar utfördes av deltagarna vid start och  
efter 3, 6 och 12 månader.  
 
Dataanalysmetod: Två t-test och chi-test användes för att utvärdera 
effektiviteten av de två slumpmässigt utvalda och likvärdiga 
grupperna för studien. För att utvärdera effektiviteten av 
interventionen användes linjär regressionsanalys. För att utvärdera 
den insamlade data användes programmet SAS Version 9.4. 
 

CHAT-gruppen med MI intervention 
visade signifikant minskning av både 
alkohol och marijuanabruk vid 
samtliga mättillfällen. Resultatet tyder 
på att korta MI-sessioner reducerar 
negativa riskbeteenden av alkohol och 
marijuanabruk ett år senare. Studien 
visar även att vid 12 månadernas 
uppföljning hade de negativa 
konsekvenserna minskad hos CHAT-
gruppen med MI-sessioner. I 
jämförelse med den sedvanliga vård-
gruppen rapporterades MI-gruppen 
signifikant mindre bruk av både 
alkohol och marijuana. Däremot sågs 
ingen signifikant skillnad av 
konsekvenser av alkohol eller 
marijuanabruk.  
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Blevins, CE., 
Walker, DS., 
Stephens, RS., 
Banes, KE. & 
Roffman, RA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Changing 
social 
norms: The 
impact of 
normative 
feedback 
included in 
motivationa
l 
enhanceme
nt therapy 
on cannabis 
outcomes 
among 
heav-using 
adolecents.  
 
 

2017, 
USA, 
Addictive 
Behaviors. 

Syftet med studien 
var att utvärdera 
relationen mellan 
upplevda normer 
och cannabis 
relaterade 
konsekvenser hos 
ungdomar med 
tungt cannabisbruk 
som erhåller 
motivational 
enhancement 
therapy (MET).  

Metod: RCT med kvantitativ ansats. 
 
Urval: Totalt inkluderades 252 ungdomar i åldern 12 - 17 år ifrån 6 
högstadieskolor och gymnasieskolor i Seattle och Washington. 68 % 
var män. Ungdomar med medicinsk eller psykiatrisk ohälsa som 
kunde försvåra deltagandet i studien exkluderades.  
 
Datainsamling: Studenterna blev informerade om studien via 
klassrum och matsal i sina skolor. Studien framhölls inte som en 
behandling utan en studie för att utvärdera cannabisbruket band unga. 
Studenterna blev slumpmässigt utvalda till två grupper, MET-grupp 
och kontrollgrupp. De erhöll två stycken 50 minuters interventioner 
under de två första veckorna. Därefter erhölls tre stycken sessioner 
under studien vid 4, 7 och 10 månader. Uppföljningar där studenterna 
fick besvara självskattningsformulär om hur ofta de rökte cannabis 
samt cannabisrelaterade problem utfördes vid 6, 9, 12 och 15 
månader. Studien pågick under en 15 månaders period. 
 
Dataanalysmetod: ANOVA användes tillsammans med Bonferroni 
och F-statistik för att jämföra de två grupperna.   
 

I gruppen som erhöll MET kunde man 
se att bruket av cannabis minskade. 
Minskningen av cannabis var dock 
mindre än vad forskarna önskade 
vilket bedömdes bero på den 
normativa kulturen av normalisering 
av cannabisbruk. Resultatet indikerar 
vikten av att få ungdomar att erhålla 
en beteendeförändring, vilket utgörs 
av interventioner i ungdomarnas 
närverk. 

Copeland, J., 
Swift, W., 
Roffman, R. & 
Stephens, R.  
 
 
 
 
 

A 
randomized 
controlled 
trail of 
brief 
cognitive-
behavioral 
interventio
ns for 
cannabis 
use 
disorder 

2001,  
Australien, 
Journal of 
substance 
Abuse 
Treatment. 

Syftet med studien 
var att undersöka 
hur effekten av 
korta KBT 
interventioner med 
olika längd 
påverkar patienter 
med cannabis-
missbruk.   

Metod: RCT med kvantitativ ansats. 
 
Urval: Totalt inkluderades 238 stycken vuxna som var över 18 år. 
Deltagarna rapporterade minst veckovis bruk av marijuana under en 
13 årsperiod. Majoriteten rökte marijuana dagligen. Medelåldern var 
32 år. 69,4 % var män. 96 % av deltagarna uppfyllde kriterier för 
cannabisbrukssyndrom enligt DSM-IV. 
 
Datainsamling: Deltagarna informerade angående studien via 
lokaltidning och radio från november 1996 till juni 1998. De som var 
intresserade tog själva kontakt via telefon för en intervju. 1075 
personer ringde in, vilket sedan resulterade i 510 intressenter. Av 
dess 510 var det 238 deltager som valde att gå vidare med studien. 
Av dessa exkluderades nio deltagare då de även uppfyllde kriterier 

Båda grupperna som erhöll en session 
eller sex sessioner KBT hade 
signifikant bättre behandlingsresultat i 
jämförelse med kontrollgruppen. 
KBT-grupperna var mer benägna att 
rapportera abstinenssymtom. Var 
signifikant mindre oroliga över deras 
kontroll över missbruket och hade 
signifikant färre cannabisrelaterade 
problem än kontrollgruppen. 
Dessutom minskade mängden av 
cannabisbruket signifikant i KBT-
grupperna, vilket verifierades via 
urinprovs analyserna.    
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för alkoholbrukssyndrom. Grupperna erhöll en handbok med 
information om Cannabisbruk, högrisksituationer och ”triggers” för 
cannabisbruk. Deltagarna delades slumpmässigt in i tre grupper. En 
60 minuters á 6 sessioner KBT-grupp (6CBT), ett tillfälle á 90 
minuters session KBT-grupp (1CBT) samt en kontrollgrupp (DCT). 
Kontrollgruppen blev erbjuda att efter 24 veckor erhålla någon av de 
andra två interventionerna. 12 och 24 veckor efter fullföljd 
behandling blev deltagarna kontaktade per telefon av en ”blind” 
behandlare. Deltagarna fick även fylla i självskattningsformulär och 
lämna urinprov för att se om THC halten minskat. Undersökningen 
gällde abstinens, mängden av cannabisbruk, oron över sitt 
cannabisbruk och antal cannabisrelaterade problem.  
 
Dataanalysmetod: Analyserna genomfördes med hjälp av SPSS 
Version 9.0 för att undersöka mängden av bruket, oro över sitt bruk 
och cannabis relaterade problem samt psykologisk påverkan från start 
till uppföljningssamtal. ANOVA användes för att mäta abstinens i de 
olika faserna.  
 

Childs,	H.E.,	
McCarthy-
Jones,	S.,	
Rowse,	G.	&	
Turpin,	G.		
 
 
 
 
 

The	Journy	
Through	
Cannabis	
Use	A	
Qualitative	
Study	of	
the	
Experience
s	of	young	
Adults	
with	
Psychosis. 

2011, 
England,  
The	
Journal	af	
Nervous	
and	Mental	
Disease. 
 

Syftet med studien 
var att undersöka 
unga vuxna 
patienters 
personliga 
upplevelser av 
cannabisbruk och 
psykotiska symtom. 

Metod: Intervjustudie med kvalitativ ansats.  
 
Urval: Sju personer deltog i intervjustudien. Deltagarna var mellan 
16 - 30 år och skulle inom de senaste 12 månaderna upplevt 
psykotiska symtom på grund av sitt cannabisbruk. Deltagarna 
uppfyllde kriterierna för cannabisbrukssyndrom. Cannabisbruket hos 
deltagarna debuterade vid 12 - 14 årsålder.  
 
Datainsamling: Deltagarna i studien erhöll både skriftlig och muntlig 
information om studien från den psykiatriska mottagning de tillhörde. 
Intervjuerna skedde enligt IPA-riktlinjer med öppna frågor för att 
erhålla deltagarnas egna upplevelser och reflektioner.  Intervjun 
skedde mellan fyra ögon och var 60 minuter lång och ljudinspelades. 
Intervjun byggde på a) erfarenheter av psykotiska symtom och 
psykisk ohälsa, b) erfarenheter av cannabis och dess inverkan, c) 
oavsett om deltagarna upplevde att cannabis hade påverkat deras liv 

Resultatet av intervjustudien 
resulterade i nedanstående 
huvudteman med tillhörande 
underteman för varje huvudtema. 
Resan genom cannabisbruket: Genom 
intervjuerna framkom att samtliga sju 
deltagare upplevde cannabisbruket 
som initialt spännande och roligt 
tillsammans med sina vänner. Från 
början upplevde de positiva effekter av 
bruket, men över tid kom de negativa i 
form av psykotiska symtom och 
energilöshet. Samtliga deltagare 
beskrev att cannabisbruket snabbt 
övergick i dagligt bruk och behövde 
röka oftare. Sex av sju deltagare 
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eller inte gällande deras psykiska hälsa, d) hur deltagarna upplevde 
andras syn på deras tidigare och aktuella bruk.  
 
Dataanalysmetod:  Transkribering av intervjuerna som gjorts 
analyseras med hjälp av IPA. Utifrån den insamlade data togs 
huvudteman form och subteman bildades.  
 
 
 

beskrev att cannabisbruket ledde till 
att de även prövade tyngre droger.  
Deltagarna beskriver symtom på både 
fysisk och psykisk ångest. Fyra 
deltagare bestämde sig för att avsluta 
sitt bruk på grund av deras psykiska 
ohälsa r.t. bruket. Två deltagare 
upplevde ambivalens kring att avsluta 
sitt bruk, trots att de erhöll en 
försämrad fysisk och psykisk hälsa 
uppgav dem att de uppskattade 
känslan av att röka cannabis. En 
deltagare uppgav att han inte ville 
avsluta sitt bruk utan försöka erhålla 
en balans genom att minska bruket och 
därigenom erhålla mindre negativa 
symtom. 
Den sociala och kulturella världen: 
Samtliga deltagare rökte för första 
gången som barn eller i tidiga tonåren. 
Influerade av sitt sociala nätverk, 
acceptans och ”vi-känsla” i den kultur 
de lever i. Stödet av vänner och 
anhöriga vid upphörandet av bruket 
beskrev deltagarna som hjälpsamt. 
Vissa blev hjälpta av att byta miljö och 
flytta.  
 
Kampen om att förstå sambandet 
mellan cannabis och psykisk ohälsa: 
Flera deltagare upplevde att cannabis 
minskade deras stress-symtom. 
Rökningen minskade paranoida 
symtom men återkom snabbt. Flera 
deltagare beskrev att de pendlade 
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mellan att glorifiera bruket till att hata 
det. Deltagarna jämförde ofta egna 
erfarenheter med andras gällande 
bruket s effekter och konsekvenser.  
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 Bilaga 3. Matris över meningsbärande enheter, subteman och teman 

Artikel Meningsbärande enhet Kod Subteman Teman 
1 Telefoninterventioner med MI/KBT förbättrade 

deltagarnas möjlighet att minska/avsluta sitt missbruk 
 

Copingstrategi Kommunikation Effekter av motiverande 
interventioner 

1 Genom MI/KBT-interventioner erhöll deltagare ett ökat 
självförtroende 

Kunskap Tilltro/Empowerment Effekter av motiverande 
interventioner 

1 MI/KBT-deltagare som ej fullföljde samtliga sessioner 
hade ett tyngre missbruk & fler cannabis relaterade 
problem med vid start 
 

Kunskap Attityder Psykisk hälsa 

1 39% deltagarna uppvisade färre cannabisrelaterade 
problem & minskat bruk 
 

Copingstrategi Behandlarens erfarenhet  
 

Effekter av motiverande 
interventioner 

1 1 av 3 deltagare i MI/KBT-gruppen minskade antal 
dagar av cannabisbruk 
 

Kunskap Tilltro /Empowerment  Effekter av motiverande 
interventioner 

1 Deltagare som ej fullföljde samtliga MI/KBT-sessioner 
hade ett större cannabisbruk 
 

Kunskap Attityder Psykisk hälsa 

1 Deltagare som fullföljde samtliga MI/KBT sessioner 
erhöll ett minskat cannabisbruk 
 

Copingstrategi Tilltro/Empowerment Effekter av motiverande 
interventioner 

1 Korta MI/KBT-telefoninterventioner minskade 
cannabis relaterade problem samt färre antal dagar av 
bruk 
 

Copingstrategi Tilltro / Empowerment Effekter av motiverande 
interventioner 

2 Båda interventionsgrupperna i MI & KBT erhöll 
positiva resultat gällande abstinenssymtom och minskat 
cannabisbruk 
 

Copingstrategi Tilltro/Empowerment Effekter av motiverande 
interventioner 
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Artikel Meningsbärande enhet 
 

Kod Subteman Teman 

2 Deltagare i kontrollgruppen rapporterade sämre 
behandlingsresultat då de ej var förberedda på 
abstinensfasen 

Kunskap Attityder Psykisk hälsa 

2 Deltagare som erhöll god kunskap om abstinensfasen 
med hjälp av MI resulterade i bättre mående & 
behandlingseffekt.  

Kunskap Tilltro/Empowerment Effekter av motiverande 
interventioner 

3 Deltagare som önskade avsluta sitt marijuanabruk hade 
ingen association till utbildning, antal år av bruk och 
yrkesval 

Copingstrategi Attityder Psykisk hälsa 

3 Deltagare som upplevde dåligt samvete över sitt bruk 
och upplevde att bruket minskat självförtroendet hade 
en högre motivation att avsluta sitt bruk 
 

Copingstrategi Tilltro/Empowerment Effekter av motiverande 
interventioner 

4 Okunskapen angående missbruksproblematik 
rapporterade sjuksköterskor som en svårighet i arbetet 
  

Kunskap Terapeutiska alliansen Utbildning/Handledning 

4 Sjuksköterskor som saknade handledning upplevde det 
svårt att arbeta med missbrukspatienter 
 

Kunskap Terapeutiska alliansen Utbildning/Handledning 

4 Sjuksköterskors attityder gentemot patienter med 
missbruk bedömdes vara neutral  
 

Kunskap Terapeutiska attityder Utbildning/Handledning 

4 Sjuksköterskor som arbetar med missburkspatienter har 
ofta en hög självkänsla och trygghet i utövandet av 
arbetet 
 

Kunskap Terapeutiska alliansen Utbildning/Handledning 

4 Sjuksköterskor som får handledning rapporterade en 
förbättrad allians med patienterna  
 

Stöd Terapeutiska alliansen Utbildning/Handledning 
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Artikel Meningsbärande enhet 
 

Kod Subteman Teman 

5 Stöd från kollegor ökar alliansen mellan sjuksköterska 
och patient 
 

Stöd Terapeutiska alliansen Utbildning/Handledning 

5 Om sjuksköterskan inte får handledning på sitt arbete 
spelar utbildning ingen roll.  
 

Stöd Terapeutiska alliansen Utbildning/Handledning 

5 Sjuksköterskor som erhöll både utbildning och 
handledning ökade de terapeutiska attityderna markant 
 

Stöd Terapeutiska alliansen Utbildning/Handledning 

6 Deltagare i MI-gruppen visade minskade 
aggressionsutbrott och minskat marijuanabruk vid 
lindriga depression symtom.  
 

Copingstrategi Tilltro/Empowerment Effekter av motiverande 
interventioner 

6 Vid svåra depressionssymtom hos deltagarna såg 
ingen effekt av MI. 
 

Kunskap Kommunikation Effekter av motiverande 
interventioner 

7 Kontrollgruppen ACI hade bättre närvaro än MCI men 
det resulterade inte i minskat cannabisbruk i 
kontrollgruppen 
 

Kunskap Kommunikation Effekter av motiverande 
interventioner  

7 Korta MI-interventioner för studenter som ej är 
hjälpsökande för sitt cannabisbruk hade bättre effekt 
av MI-sessionerna än kontrollgruppen när det gällde 
minskad cannabisbruk 
 

Copingstrategi Tilltro/Empowerment Effekter av motiverande 
interventioner 

8 Deltagare som erhöll sessioner av en erfaren MI-
behandlare fick ett bättre resultat gällande 
cannabismissbruket, detta då tilltron till behandlaren 
var god.  
 

Copingstrategi Behandlarens erfarenhet Effekter av motiverande 
interventioner 
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Artikel Meningsbärande enhet 
 

Kod Subteman Teman 

9 Sjuksköterskans attityder blev mer empatiska och 
accepterande gentemot missbrukspatienter efter 
erhållen MI-utbildning 

Kunskap Attityder Utbildning/Handledning 

9 Efter erhållen MI-utbildning hos sjuksköterskor 
stärktes vårdalliansen 
 

Kunskap Terapeutisk allians Utbildning/Handledning 

9 MI-utbildning hos sjuksköterskor resulterade i ökade 
positiva beteendeförändringar hos patienterna 
 

Kunskap Terapeutisk allians Utbildning 
/Handledning 

9 Sjuksköterskor med otillräcklig erfarenhet av MI kan 
påverka vårdalliansen negativt 
 

Kunskap Terapeutisk allians Utbildning/Handledning 

10 Deltagare i MI-gruppen uppvisade mindre negativa 
konsekvenser av alkohol och marijuanabruk 12 
månader efter studiens slut.                     
   

Copingstrategi Tilltro/Empowerment Effekter av motiverande 
interventioner 

10 En beteendeförändring hos ungdomar görs lättast 
genom interventioner i deras sociala nätverk  
 

Normer Sociala faktorer Psykisk hälsa 

11 Deltagare som erhöll MET-interventioner erhöll viss 
effekt men ej i den utsträckning som var önskat. 
 

Copingstrategi Tilltro/Empowerment Effekter av motiverande 
interventioner 

11 Normalisering av cannabisbruket på ett kulturellt plan 
 

Normer Sociala faktorer Psykisk hälsa 

11 Både MI och KBT gav bättre följsamhet och var mer 
benägna att rapportera om abstinenssymtomen 
 

Copingstrategi Tilltro/Empowerment Effekter av motiverande 
interventioner 

12 KBT gav mindre oro gällande missbruket, uppvisade 
färre cannabis relaterade problem  
 

Copingstrategi Tilltro/Empowerment Effekter av motiverande 
interventioner 
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Artikel Meningsbärande enhet Kod Subteman Teman 
12 Behandlare med olika lång erfarenhet av motiverande 

interventioner kan påverka behandlingsresultatet 
 

Kunskap Behandlarens erfarenhet Effekter av motiverande 
interventioner 

13 Cannabisrökningen minskade initialt paranoida 
symtom men återkom och upplevdes då som 
förvärrade  
 

Normer Upplevelser Psykisk hälsa 

13 Cannabisrökning minskade stressymptom 
 
 

Normer Upplevelser Psykisk hälsa 

13 Glorifierade eller avskydde cannabisbruket 
 
 

Normer Attityder Psykisk hälsa 

13 Cannabisbruket ledde till tyngre droger 
 
 

Normer Attityder Psykisk hälsa 

13 Cannabisbruket ledde till psykisk och fysisk ångest 
 
 

Normer Upplevelser Psykisk hälsa 

13 Upplevde initialt cannabisbruket som spännande & 
roligt med sina vänner. 
 

Normer Sociala faktorer Psykisk hälsa 

13  Till en början gav bruket positiva effekter men över 
tid psykotiska symtom och energilöshet 
 

Normer Upplevelser Psykisk hälsa 

13 Önskan om att avsluta sitt cannabismissbruk r.t. 
psykisk ohälsa 
 

Copingstrategi Upplevelser Psykisk hälsa 

13 Trots försämrad fysisk och psykisk hälsa uppskattades 
känslan av att röka cannabis. 
 

Normer Upplevelser Psykisk hälsa 
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Artikel Meningsbärande enhet 
 

Kod Subteman Teman 

13 Debut av cannabis i tidiga tonåren 
 

Normer Sociala faktorer Psykisk hälsa 

 
13 

 
Vi-känslan och socialt nätverk påverkar normaliserar 
cannabisbruket 
 

 
Normer 

 
Upplevelser 

 
Psykisk hälsa 

13 Stödet från vänner och anhöriga ansågs som 
betydelsefullt vid upphörandet av cannabisbruket.  
 

Stöd Sociala faktorer Psykisk hälsa 

13 Att flytta och byta miljö underlättade för att avsluta 
bruket.  
 

Normer Sociala faktorer Psykisk hälsa 

13 Att jämföra sig med andra gällande brukets effekter 
och konsekvenser kunde ge ökad förståelse angående 
sin psykiska ohälsa  
 

Normer Upplevelser Psykisk hälsa 

 
 
 
 

 


