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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Bakgrunden beskriver hur sjuksköterskor bemöter patienter med missbruk 

och beroende. Den beskriver även vikten av en främjande vårdrelation samt 

hur patienter med missbruk och beroende önskar bli bemötta av 

sjuksköterskor inom beroendevård.  

 

Syfte: 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar av att vårda patienter 

med missbruk eller beroende med fokus på bemötandet i vårdrelationen. 

 

Metod: Fem sjuksköterskor, yrkesverksamma inom beroendevård, intervjuades. 

Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat: Resultatet läggs fram genom två kategorier, Sjuksköterskors beskrivningar av 

hur de förhåller sig till patienter med missbruk eller beroende.  Denna 

kategori har fem subkategorier. Den andra kategorin är Sjuksköterskors 

önskan att göra gott för patienter med missbruk eller beroende.  Denna 

kategori har två subkategorier. Resultatet visar att sjuksköterskor ibland kan 

bidra till stigmatisering av patienterna. Resultatet visar även att 

sjuksköterskorna önskar bekräftelse, både yrkesmässig och personlig. 

 

Diskussion: Resultatet diskuteras utifrån Ida Jean Orlandos interaktionsteori samt övrig 

relevant litteratur. Diskussionen kretsar kring hur sjuksköterskornas 

förhållningssätt på olika sätt får konsekvenser för vårdrelationen. 

 

Nyckelord: Beroendevård, bemötande, missbruksvård, sjuksköterskors uppfattningar, 

stigmatisering, vårdrelation 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: The background describes how nurses treat patients with substance abuse 

and addiction. It also describes the importance of promoting caring 

relationship and how patients with substance abuse and addiction wish to be 

treated by nurses in addiction care. 

 

Aim: The aim was to describe nurses' perceptions of caring for patients with 

substance abuse or addiction, with a focus on the hospitality of the caring 

relationship. 

 

Method: Five nurses, professionals in addiction care, were interviewed. The material 

was analyzed using qualitative content analysis. 

 

Results: The results are presented in two categories, Nurses' descriptions of how they 

relate to patients with substance abuse or dependence. This category has 

five subcategories. The second category is the Nurses' desire to do good for 

patients with substance abuse or dependence. This category has two 

subcategories. The results show that nurses sometimes may contribute to the 

stigmatization of patients. The result also shows that the nurses want 

confirmation, both professional and personal. 

 

Discussions: The results are discussed from Ida Jean Orlando interaction theory and other 

relevant literature. The discussion revolves around how nurses´ approach in 

different ways has implications on the caring relation. 

 

Keywords: Addiction care, treatment, addiction treatment, nurses' perceptions, stigma, 

caring relation 
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1 Inledning 

Missbruk och beroende är vanliga folksjukdomar i dagens samhälle. Trots den frekventa 

förekomsten finns det en stigmatisering kring patienter med dessa diagnoser. I media skildras 

missbrukaren ofta som en person med svag karaktär, inte sällan med diverse social 

problematik som ekonomiska svårigheter och kriminalitet. Denna bild utgör en del av den 

rådande diskursen gällande missbrukare och bidrar till fortsatt stigmatisering. Det är denna 

föreställning som påverkar och reproducerar våra uppfattningar om missbrukare.  

Under mina yrkesverksamma år som sjuksköterska inom beroendevård har jag kommit att 

fundera över hur sjuksköterskor inom beroende och missbruksvård förhåller sig till denna 

påverkan? Påverkar sjuksköterskans uppfattningar om patienterna den omvårdnad de ger och 

hur upplever de vårdrelationen och vad upplever de påverka vårdrelationen? Hur ser deras 

erfarenheter av att vårda dessa patienter ut och hur upplever de att vårda missbrukare? Dessa 

frågor kommer att via syftet sökas svar på. Att ovan frågor utgör en del av den förförståelse 

som ständigt är närvarande i arbetet med en studie är undertecknad medveten om samt 

kommer att förhålla sig till under processens gång. 

 

2 Bakgrund 

Följande avsnitt ägnas dels till att definiera begrepp som är viktiga att klarlägga för förståelse 

av uppsatsen, dels till att lyfta fram, för ämnet, relevant forskning.  

 

2.1 Missbruk och beroende 

2.1.1 Sjukdom 

Missbruk och beroende är sjukdomstillstånd där ett initialt kontrollerat intag av en drog, 

alkohol, narkotika eller läkemedel, övergår till en okontrollerad användning. Ett kontrollerat 

intag är således inte klassat som sjukdom. Missbruk och beroende har sin grund i ett flertal 

faktorer såsom bl. a. genetiska faktorer och kön. Sjukdomen är behandlingsbar med hjälp av 

olika insatser, både medicinska och psykosociala (Franck, 2011).  

Missbruk och beroende diagnostiseras med hjälp av två olika diagnossystem, DSM-IV och 

ICD-10 (APA, 1995; WHO, 1993). Det första är framtagen av American Psychiatric 

Association och den skiljer på missbruk och beroende. Beroendediagnosen enligt DSM-IV är 

mer väldefinierad och omfattar både medicinska kriterier likväl som sociala. 

Missbruksdiagnosen lägger fokus på de sociala konsekvenser som missbruket får. Ett 
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beroende är alltså ”tyngre” än ett missbruk enligt DSM-IV eftersom den även innefattar 

medicinska konsekvenser. 

Under förra året kom senaste upplagan av DSM ut, DSM-5. I denna har diagnoserna 

missbruk och beroende ersatts med ”substance use disorder”, i skrivande stund har den 

svenska översättningen ej kommit ut och därmed ej heller översättningen av detta begrepp. 

Uppsatsen kommer att utgå från de tidigare definitionerna av missbruk och beroende med 

anledning av att informanterna ej har hunnit arbeta efter de nya diagnoskriterierna.  

Det andra sättet att diagnostisera beroende och missbruk är enligt WHOs klassningssystem 

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems.  ICD-10 

(WHO, 1993). Motsvarigheten till DSM-IV missbruk är skadligt bruk i ICD-10 och gällande 

beroende så används samma term. 

Fortsatt i uppsatsen kommer benämnande av patienter med missbruk eller beroende avse 

patienter som har en diagnos satt antingen via DSM-IV eller ICD-10.  

 Alkohol och droger har en påverkan på hjärnans belöningssystem och toleransutveckling är 

en följd av hur substansen påverkar detta, man kan enkelt förklara det som att hjärnan byggs 

om av substansen så att den inte längre är lika känslig som tidigare vilket medför att den 

beroende individen succesivt ökar sitt intag för att få samma effekt som tidigare. Denna 

ombyggnation av hjärnan kvarstår under lång tid och i vissa fall livet ut. Detta innebär att en 

behandling mot beroende är en lång och ibland livslång process (Agerberg, 2004).  

 

2.1.2 Prevalens 

I en rapport gjord av STAD, Stockholm förebygger alkohol och narkotika, framkommer att i 

Sverige har ca 1 miljon av invånarna ett riskbruk av alkohol. 5,9 procent av befolkningen har 

ett utvecklat alkoholberoende eller missbruk, detta motsvarar ca 446000 personer. Studien 

visar även att 55000 personer uppfyller kriterierna för ett narkotikamissbruk. Det är ungefär 

dubbelt så vanligt förekommande bland män, 7,6 procent som bland kvinnor, 4.3 procent att 

ha ett alkoholberoende eller missbruk (Ramstedt, Sundin, Landberg & Raninen, 2013).  

Studier visar dock att andelen kvinnor med ett alkoholmissbruk ökar i snabb takt 

(Socialstyrelsen, 2014). 

 

2.1.3 Behandling 

I Sverige ligger behandlingsansvaret för personer med missbruks- och beroendeproblematik 

på landsting och socialtjänst och det är Socialstyrelsen som sätter upp riktlinjerna för arbetet. 
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Sjukvården tillhandahåller medicinsk behandling och socialtjänsten ansvarar för psykosociala 

insatser, t.ex. beviljande av placering på behandlingshem eller beslut om LVM, lagen om vård 

av missbrukare. Ofta förekommer en kombination av behandlingsinsatser (Socialstyrelsen, 

2014) 

 Missbruk och beroende behandlas på olika sätt beroende på vilken drog det handlar om. 

Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks och beroendevård (2014) redogör för vilka 

behandlingsstrategier som ska sättas in för olika typer av beroende samt även vilken 

huvudman som ska stå för respektive insats. När det gäller alkoholproblematik så ska hälso- 

och sjukvård i första hand erbjuda medicinering med läkemedel och socialtjänsten ska i första 

hand erbjuda psykosocial behandling, exempelvis 12-stegsbehandling (Socialstyrelsen, 2014). 

 Enligt Socialstyrelsen (2011) får ca 100 000 personer vård för sin sjukdom antingen av 

socialtjänsten eller av sjukvården. Rapporten menar att det är rimligt att anta att dessa 

individer har ett tungt missbruk eller beroende eftersom de har fått insatser för problematiken 

samt att i statistiken räknas också de som tvångsvårdas genom LVM. Sammantaget får en 

relativt liten del av de individer som har ett missbruk eller beroende vård. Den 

stigmatiserande synen kan vara en anledning då missbrukare är mindre benägna att söka vård 

för sina problem p.g.a. den stigmatisering de upplever i mötet med vården (Conner & Rosen, 

2008). 

 

2.2 Vårdande  

Vårdande innebär att som sjuksköterska vara patienten behjälplig i hälsoprocesser och att 

lägga fokus på att patienten ska uppnå de hälsomål som hen själv har definierat (Wiklund 

Gustin, 2010). Hälsa kan definieras som ”att vara i stånd till” och är inte nödvändigtvis en 

motpol till ohälsa och sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010). Vad som innebär hälsa för en 

individ ska definieras av individen själv (Dahlberg & Segesten, 2010).  Sjuksköterskans 

bemötande av patienter har stor betydelse i arbetet med att nå de uppsatta hälsomålen 

(Wiklund Gustin, 2010). Det kan antas att patienter inom mer utsatta delar av vården, som 

beroendevård är, är än mer behjälpta av ett bra bemötande. Hur sjuksköterskan ska agera för 

att bemöta patienter lyfts fram i olika studier. Rush och Cook (2006) menar att en viktig del i 

sjuksköterskans profession är att vara respektfull gentemot patienten och värna om deras 

rättigheter även i de fall där patienten faller utanför det som anses normalt. Vidare menar 

Rush och Cook (2006) att den visade respekten är en starkt bidragande faktor till att en patient 

upplever vårdkontakten som positiv. Andra viktiga aspekter som lyfts fram i samma studie är 
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att sjuksköterskan ska ha en vårdande attityd samt att hen ska ta sig tid med patienten. Detta 

bekräftas även i Wiklund Gustin (2010) som menar att vårdaren måste var lyhörd och 

bekräftande för att förtjäna patientens tillit.  

Vikten av att visa respekt bekräftas även av Nåden och Eriksson (2004). De visar även på 

vikten av sjuksköterskans moraliska medvetenhet och bredd och hur detta påverkar patientens 

känsla av värdighet. De värderingar som sjuksköterskan har speglar av sig i omhändertagande 

av patienten. Det är därför viktigt att all sjukvårdspersonal och kanske främst de inom 

beroendevård hyser en medvetenhet om sin egen inställning för att utkomsten av vårdandet 

ska bli optimalt. Nåden och Eriksson (2004) beskriver även hur sjuksköterskans mod påverkar 

vårdrelationen, att som sjuksköterska kunna använda sig själv för att skapa en optimal 

vårdrelation samt modet att inte värja sig inför svåra situationer.  

Dahlberg och Segesten (2010) tar upp vikten av ökad kunskap om vårdarna och deras 

kompetens, deras uppfattning om sin roll, deras erfarenheter och upplevelser samt deras 

preferenser och fördomar. Ökad kunskap bidrar till en bättre vård för patienterna. 

Gedda och Snellman (2012) har i en litteraturstudie tittat på vilka värderingar som kan 

skapa en värdegrund för sjuksköterskor baserat på två etiska principer, att alla har samma 

människovärde samt rätt till ett meningsfullt liv. En av dessa värderingar är förtroende, att alla 

ska vårdgivare ska visa lojalitet mot de patienter de kommer i kontakt med.  

 

2.3 Vårdrelationen 

Enligt Socialstyrelsen (2014) ska patienten erbjudas motivationshöjande behandling, något 

som sjuksköterskor i beroendevård bör tillgodose (Socialstyrelsen, 2014). För att få till de 

bästa förutsättningar för ett motiverande samtal så är vårdrelationen mellan patient och 

sjuksköterska av största vikt.  En vårdande relation i ett professionellt sammanhang, ska 

kännetecknas av fokus på patienten med ett engagemang från vårdaren utan personlig vinning 

och det är viktigt att särskilja den från en privat vårdande relation. Målet med den vårdande 

relationen ska vara att stötta patienten i en hälsoprocess (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Dahlberg och Segesten pekar på vikten av medvetenhet om vilket budskap man som vårdare 

förmedlar till patienten samt vilka konsekvenser de budskap som förmedlas kan få för 

patienten.  

Den vårdande relationen beskrivs som ömsesidighet mellan patient och vårdare, men det 

finns i relationen även en maktstruktur i vilken vårdaren måste ta sitt ansvar (Wiklund Gustin 

2010; Dahlberg & Segesten, 2010). Wiklund Gustin menar också att en vårdande relation ska 
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vara en kraftkälla för patienten som ska leda till utveckling hos patienten samt värna om 

patientens värdighet. Vårdaren måste vara medveten om den vårdande relationens 

ömsesidighet för att kunna hantera sina egna känslor och reaktioner i samband med 

relationen. Ytterligare en aspekt att vara medveten om är att både positiva och negativa 

erfarenheter kommer att finnas kvar hos patienten även efter att vårdrelationen formellt är 

avslutad.  

Relationen mellan patient och vårdare är något dynamiskt och föränderligt och relationen 

kan uppstå genom mellanmänsklig kommunikation. Den vårdande relationen mellan vårdare 

och patient kan stärka patientens makt över sin situation (Hummelvoll, 2012).  

 

2.3.1 Vårdlidande 

När den vårdande relationen inte får det avsedda utfallet kan konsekvensen bli ett vårdlidande 

för patienten. Ofta beror detta på en omedveten handling från vårdarens sida eller bristande 

kunskap. En annan faktor till uppkomst av vårdlidande kan vara bristen av reflektion hos 

vårdaren (Dahlberg & Segesten, 2010). I en vårdande relation där en vårdare på något sätt tar 

avstånd från eller kränker patienten lämnas ett avtryck hos hen. Detta kan leda till, inte bara 

vårdlidande utan även till att patientens livslidande förstärks (Wiklund Gustin, 2010). 

Oavsett vad som orsakar lidandet så är det något som inte ska finnas inom vården. Det kan 

vara förödande för en patient att råka ut för det och kan skapa känslor och funderingar hos 

patienten kring att hen inte är värd vården (Dahlberg & Segesten, 2010). Dahlberg & Segesten 

talar om en känsla av maktlöshet och utsatthet när patienten upplever att inte tillåtas vara en 

del i sin egen hälsoprocess. En annan aspekt av vårdlidande kan vara att patienten inte förstår 

vad som händer och att vårdaren inte förklarar detta vilket leder till ökad utsatthet för 

patienten. De beskriver även fler orsaker till att patienter upplever vårdlidande som t.ex. att 

vården är alltför baserad på rutiner och strukturer och att den upplevs som standardiserad och 

att ingen hänsyn tas till individens unika behov.  

 

2.4 Stigmatisering  

Ordet stigma kommer från grekiskan och betyder märke eller stick och kan härledas tillbaka 

till antiken då människor som var annorlunda eller mindre värda exempelvis slavar, 

brännmärktes för att kunna skiljas från övriga (referens). Enligt Goffman (2007) så märks 

människor som på något sätt avviker från gängse norm, även idag om än inte på samma 

fysiska sätt som under antiken. Goffman (2007) menar att människor med till exempel 
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utvecklingsstörning eller psykisk ohälsa brännmärks och hamnar utanför samhället och 

genom stigmatiseringen får det svårare att ta sin plats i samhället. Goffman (2007) menar det 

finns samhälleliga förväntningar på hur individer ska bete sig. Följden av att inte bete sig som 

förväntat leder till en stigmatisering. Stigma är således något som är socialt konstruerat och 

utifrån att samhällen förändras är också föremålen för stigmatisering föränderliga. Det som 

stigmatiserades för hundra år sedan behöver nödvändigtvis inte stigmatiseras idag.  Goffman 

(2007) menar även att det finns tre olika delar av stigmatisering, fysiska stigman, 

karaktärsstigman samt gruppstigman och att stigmatisering av individer med missbruk eller 

beroende faller in under karaktärsstigman.  

 

2.5 Sjuksköterskors bemötande av patienter med missbruks- och 

beroendeproblematik  

Hur patienter med ett missbruk eller beroende bemöts i vårdkontakter är väl studerat. Det är 

också klarlagt hur bemötandet påverkar patienterna (Rush & Cook, 2006; Nåden & Eriksson, 

2004). Ett flertal studier, vilka presenteras i kommande avsnitt, som undersöker 

grundutbildade sjuksköterskor samt sjuksköterskors inom somatisk vård bemötande samt 

uppfattningar och attityder gentemot beroendepatienter pekar på samma sak, att det finns en 

negativ inställning som påverkar det bemötande och den behandling som patienterna får. 

Vargas och Luis (2008) beskriver hur sjuksköterskor inom primärvård generellt har en negativ 

inställning gentemot patienter med ett alkoholmissbruk. Sjuksköterskorna anser att denna 

patientkategori har en sjukdom men uttrycker samtidigt att de inte hyser några förväntningar 

på att de ska kunna tillfriskna från sitt sjukdomstillstånd, de brister i förmåga att förmedla 

hopp till patienten. Sjuksköterskorna i studien uttrycker sig i termer som att dessa patienter 

saknar viljan att tillfriskna samt att de är hopplösa fall.  De uppvisar på ett bristande 

engagemang när det kommer till att vårda patienter med en beroendeproblematik (Rassool, 

2007). Lovi och Barr (2009) visar att grundutbildade sjuksköterskor har en fördömande 

inställning gentemot patienter med en beroendeproblematik, att de inte hade en ”riktig” 

sjukdom och att deras problem inte var medicinska och skulle därför inte behandlas inom 

vården. En studie gjord i Danmark, som utgår från teorin att en kort intervention har stor 

påverkan på minskning av alkoholkonsumtionen i upp till två år, visar att sjuksköterskor som 

arbetar inom psykiatri är mer benägna att vilja motivera patienter med ett riskbruk eller 

beroende att göra en förändring än vad sjuksköterskor verksamma inom medicin eller kirurgi 

är (Willaing & Ladelund, 2005). Studien visar också att sjuksköterskor inom medicin eller 
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kirurgi anser att det inte ingår i deras arbetsuppgifter att ta upp ämnet med patienterna de 

vårdar trots att många av patienterna vårdas för alkoholrelaterade skador och/eller sjukdomar.  

En kanadensisk studie visar att sjuksköterskor och läkare inom akutsjukvården anser att det är 

av vikt att screena för alkoholproblem samt att tillhandahålla kort intervention. Däremot anser 

de att det inte är deras arbetsuppgift och studien visar att den korta interventionen sällan 

genomförs (Mabood, Zhou, Dong, Ali, Wild & Newton, 2012). 

Van Boekel (2013) visar att patienter som tillfrisknar från ett missbruk får generellt ett 

bättre bemötande än de som fortfarande är i ett missbruk.  Ett initialt negativt bemötande kan 

göra så att patienter inte återkommer för att få fortsatt vård för sitt beroende trots motivation 

(van Boekel, 2013).  

Det finns även studier som visar på att attityder till att vårda patienter med missbruk eller 

beroende håller på att förändras. Crothers och Dorrian (2011) visar att majoriteten av de 

tillfrågade i deras studie hade en positiv inställning till att vårda patienterna med missbruk 

eller beroende. De menar att det är ett paradigmskifte som kan förklaras genom att samhället i 

stort har antagit en mer förstående och öppen attityd mot missbruk och beroende i och med att 

kunskapen kring att alkoholism och drogberoende är en sjukdom. Dock svarade fortfarande 

14.3 % att de inte ville arbeta med dessa patienter och 12,5 % att de inte ansåg att det var 

utvecklande och meningsfullt att jobba med patientkategorin. Howard & Chung (2000) 

litteraturöversikt visar även den att sjuksköterskors attityder håller på att förändras till en mer 

accepterande inställning mot patientkategorin. 

Happell och Taylor (2001) menar att om det finns en enhet för missbruksvård på ett 

sjukhus så sänder det signaler till övriga enheter att vård till missbrukare är en viktig del av 

sjukvården.  

Forskning gjord inom rättspsykiatrin, där många av patienterna även har en missbruks- 

eller beroendeproblematik, visar att vårdandet där kännetecknas av fostran och inte av 

vårdande relationer. Det som betonas bland personalen är strukturer, regler och rutiner med 

fokus på att tillfrisknande sker genom fostran (Hörberg, 2008).  

Flertalet studier gällande bemötande och uppfattningar visar på att bristen på undervisning 

om beroende i grundutbildning av sjuksköterskor leder till att sjuksköterskan har en negativ 

inställning gentemot patientkategorin och att tillhandahålla vård (Willaing & Ladelund, 2005; 

Ford & Bammer & Becker 2009; Lovi & Barr, 2009; Chang & Yang, 2012; Bartlett, Brown, 

Shattell, Wright & Lewallen, 2013; Rassool 2013). 

 Inställningen till olika typer av missbruk kan variera, alkoholister och narkomaner bemöts 

av olika attityder (Watson, Maclaren & Kerr, 2007). Vissa studier pekar på en mer negativ 
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inställning till narkomaner än till alkoholister bland informanterna (Lindberg, Vergara, Wild-

Wesley & Gruman, 2006). 

 

2.6 Sjuksköterskans uppgift i missbruks- och beroendevård 

Sjuksköterskans uppgifter inom missbruks- och beroendevård ter sig diffust beskrivna. Inom 

Beroendecentrum Stockholm finns ingen generell arbetsbeskrivning för sjuksköterskor. Tittar 

man på de platsannonser som finns ute inom beroendevården 2014-10-16 så beskrivs 

arbetsuppgifterna som bl.a. ”utföra abstinensbehandlingar, utredningar utifrån 

evidensbaserade metoder samt akuta bedömningar, ansvara för egna patienter och i samråd 

med mottagningens läkare genomföra behandling”. En annan platsannons beskriver 

arbetsuppgifterna som ”utredning, avgiftning och behandling av personer som är beroende av 

alkohol, narkotika och läkemedel. Samverkan sker även med psykiatrin, andra vårdgrannar 

och frivilligorganisationer”. En tredje annons preciserar inte arbetsuppgifterna över huvud 

taget utan endast så här: ”Vi möter människor som förutom drogproblemen har en komplex 

social och medicinsk problematik, varför stora krav ställs på Din förmåga till flexibilitet, 

självständighet och kreativitet”. 

Patienterna själva är mer tydliga med vad de önskar från sjuksköterskor och vårdpersonal 

inom beroendevård. Thurang, Rydströöm och Bengtsson Tops (2011) beskriver vikten av att 

patienter upplever en känsla av samhörighet med vårdpersonalen inom beroendevård, för att 

kunna känna sig trygga och för att få förutsättningar att kunna tillfriskna. Deltagarna i studien, 

manliga patienter med erfarenhet av att vara patienter i beroendevård, menar att det var av 

stor vikt att vårdgivarna kunde ”se igenom dem”, att de förstod att deras manipulativa 

beteende var ett försvar och att det var en lättnad att vårdpersonalen förmedlade att de kunde 

vara sig själva inför dem. Studien visar även på att patienterna är i behov av samt uppskattar 

stabilitet och rutiner som ofta krävs av beroendevården i vägen till tillfrisknande. Männen i 

studien betonade även vikten av att vårdpersonalen minskade deras känsla av skuld och skam. 

Deltagarna poängterade även att de var viktigt för dem att han någon de kunde lita på när de 

behövde tröst och stöttning när suget efter alkohol gjorde att de inte litade på sig själva.  De 

beskrev även att det var viktigt för dem att bli bekräftade av vårdpersonalen.  

 Thurang, Fagerberg, Palmstierna, och Bengtsson Tops (2010) har även genomfört en 

studie på kvinnliga patienter i beroendevård och i denna framkommer att patienterna lägger 

stor vikt vid att deras problem blir tagna på allvar samt att de blir bemötta med vänlighet, 

värdighet samt på ett professionellt sätt. Deltagarna betonar vikten av att rättfärdigas som 
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patient, att få en diagnos och behandling hjälpte till att minska känslor av skam och ökade 

upplevelsen av att de hade en sjukdom och att de fick behandling. Studien visar även att blir 

uppmärksammad och respekterad som en ansvarstagande individ gjorde att deltagarna 

stannade i behandling även när kampen mot sjukdomen var svår.  

Lovi och Barr (2009) beskriver att en viktig del av beroendesjuksköterskans 

arbetsuppgifter är att agera som ett ombud för de patienter hen arbetar med, att föra 

patienternas talan i ett led att upprätthålla patienternas rätt till adekvat vård utan 

stigmatiserande fördomar.  

Patienter som söker för problem med missbruk eller beroende måste bemötas med 

medkänsla från vårdgivaren. Om hen istället bemöts med en negativ och fördömande attityd 

kommer detta att påverka vårdrelationen och behandlingen på ett negativt sätt (Bartlett, 

Brown, Shattell, Wright & Lewallen, 2013). Rassool (2007) visar att ett respektfullt 

bemötande har en positiv inverkan på tillfrisknandet från en beroendesjukdom.   

En studie gjord bland vårdpersonal i Australien gällande effekten av arbetsplatsutbildning 

inom alkohol och drogberoende visar att sjuksköterskan inom beroendevård kan hamna i en 

”negativ cykel av bristande engagemang” om hen inte får utrymme att använda sina 

kunskaper fullt ut. Detta kan påverkas av hur möjligheterna till att utöva sina kunskaper på 

arbetsplatsen ser ut, hur arbetsmiljö ser ut samt hur ledningen fungerar (Ford & Bammer & 

Becker, 2009). 

Det finns få studier som har undersökt beroendepersonals attityder mot patienter med ett 

missbruk eller beroende, de flesta har gjorts på personal inom somatisk vård. En av dessa få är 

gjord i Australien bland vårdpersonal som i sitt arbete kommer i kontakt med missbrukare 

med ett intravenöst missbruk, t.ex. leverkliniker som behandlar patienter med hepatit C, 

metadonmottagningar och sprutbytesmottagningar. Deltagarna har fått fylla i formulär 

rörande negativa attityder mot patienterna, om huruvida de ansåg att patienterna hade ett val 

när det gällde deras missbruk samt ett formulär rörande social konservatism. Resultatet av 

studien visar att vårdpersonal med en hög grad av social konservatism i högre utsträckning 

ansåg att patienter hade ett val när det gällde missbruket de befann sig i, d.v.s. att patienterna 

kunde välja själva om de skulle tillfriskna eller ej (Brener, von Hippel, Kippax & Preacher, 

2010).  
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2.7 Problemformulering 

Det är känt att missbruk och beroende är behandlingsbara sjukdomar och inte egenskaper hos 

individen som tyder på en svag karaktär. Trots denna kunskap är alkoholism och 

drogberoende fortsatt stigmatiserat i samhället och forskning visar att sjuksköterskors 

uppfattning är att patienter kan ”skärpa till sig” för att tillfriskna från ett beroende. Det 

framkommer även att sjuksköterskor inte hyser någon förhoppning att dessa patienter har 

möjlighet att tillfriskna och ibland även att de inte har rätt till vård.  Patienter å sin sida 

upplever att vårdarens bemötande och attityd påverkar vårdkontakten och möjlighet till 

tillfrisknande. Patienterna är tydliga med vad de önskar av sjuksköterskor inom beroendevård.  

Vi vet att en bra vårdrelation är av stor betydelse och att den sätter spår hos patienten även 

efter avslutad relation, både positiva och negativa erfarenheter, samt att vårdrelationen är en 

faktor som påverkar utfallet av behandling. Vårdlidandet som vårdaren orsakar kan ge upphov 

till att påbörjad behandling inte slutförs vilket inom beroendevård kan leda till att patienter tar 

återfall. 

Det finns dock begränsat med forskning kring hur sjuksköterskor som arbetar inom 

beroendevård upplever att jobba med dessa patienter, vad de upplever vara svårigheter i 

arbetet och hur de upplever vårdrelationen och vad som påverkar denna.  

 

3 Syfte 

Att beskriva sjuksköterskor inom beroendevårds uppfattningar av att vårda patienter med 

missbruk eller beroende med fokus på bemötandet i vårdrelationen. 

 

4 Teoretiska utgångspunkter 

Omvårdnadsteorier kan användas på olika sätt. Ett av användningsområdena kan vara som 

teoretisk referensram där den kan bidra till val av design på studien samt även vara till hjälp i 

tolkningsprocessen av det insamlade materialet (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).  

 

4.1 Ida Jean Orlandos interaktionsteori 

Ida Jean Orlando (1990) har utvecklat en interaktionsteori där fokus ligger på samspelet och 

kommunikationen mellan sjuksköterska och patient och vilka hinder som kan uppstå. 

Samspelet mellan patient och sjuksköterska är en dynamisk process där patientens sätt att 

agera är en faktor som påverkar sjuksköterskans reaktion på ett eller annat sätt. 



11 
 

Sjuksköterskan måste därför vara medveten om att hen har en effekt på patienten och att hen 

förstår vikten av en fungerande kommunikation, detta ansvar ligger på sjuksköterskan. 

En vårdande situation består av tre delar,”The Patient´s behavior” patientens beteende, 

”The Nurse´s Reaction” sjuksköterskans reaktion på patientens beteende samt ”The Nurse´s 

Activity” de åtgärder sjuksköterskan tar för att hjälpa patienten. Sjuksköterskans reaktion på 

patientens beteende utgår alltid från hen själv och hens medvetna eller omedvetna 

värderingar, tankar och känslor. Det som sjuksköterskan uppfattar eller tänker som respons på 

patientens beteende är inte det viktigaste utan det viktigaste är vad hen gör av detta i 

bemötandet av patienten. Sjuksköterskan kan reagera positivt eller negativt på patientens 

beteende och det är sjuksköterskans ansvar och en del i hens yrkesroll att hantera dessa 

reaktioner. I sjuksköterskans ansvar ligger att reflektera över varför hen agerar på ett visst sätt 

i relation till patienten (Orlando, 1990).   

Teorin beskriver även hur sjuksköterskans reaktioner på vad patienten förmedlar kan leda 

till en situation där patienten inte blir hjälpt som planerat och där sjuksköterskan inte uppnår 

sitt professionella mål. Orlandos interaktionsteori beskriver även det motsatta, då patientens 

beteende förhindrar sjuksköterskan att utföra hens arbete. Orlando beskriver att dessa 

beteenden ofta leder till att patienterna beskrivs som besvärliga och krävande.  

Teorin lägger tonvikten på den dynamiska relationen mellan sjuksköterska och patient och 

vad som påverkar relationen och den kommer att utgöra en lämplig teoretisk utgångspunkt 

eftersom fokus på studien kommer att ligga på bemötandet i vårdrelationen och vad som 

påverkar detta.  

 

5 Metod 

 

5.1 Design 

Studien är utformad i en kvalitativ forskningsdesign och genomfördes som en intervjustudie. 

Anledning till val av denna design är att det som eftersöks är en förståelse för ett antaget 

fenomen.  

 

5.2 Urval 

Urvalsprocessen inleddes genom att brev skickades ut, vi mail, till sektionschefer inom 

beroendevårdens olika enheter med förfrågan om tillåtelse att genomföra intervjuer med 

verksamma sjuksköterskor inom respektive sektion, se bilaga 1. 
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Efter godkännande av genomförande kontaktades chefssjuksköterskor och enhetschefer via 

mail med förfrågan att vidarebefordra informationsbrev, se bilaga 2, till sjuksköterskor på 

deras arbetsplatser. Endast tre chefssjuksköterskor och enhetschefer svarade jakande på det 

mail som skickades ut. Dock kontaktades författaren av informanter från enheter vars chef ej 

responderat på utskickat mail och vid kontakt med dessa informanter bekräftade de att de 

hade fått godkännande av sin chef att delta i studien. 

Åtta sjuksköterskor inom beroendevård, både från öppen och slutenvård svarade. En 

tackade sedermera nej till deltagande på grund av sjukskrivning. En tackade nej när hen 

förstod att det handlade om intervju och inte ett frågeformulär. Ytterligare en informant deltog 

ej i studien, av för författaren oklar anledning då hen efter att ha tackat ja inte svarade på mail. 

Fem informanter kvarstod och med dessa genomfördes intervjuer under perioden 17/12-2014 

till 22/1-2015. Kriterier för deltagande i studien var att sjuksköterskorna hade arbetat inom 

beroendevård i minst ett år. I övrigt togs ingen hänsyn till nuvarande och tidigare 

arbetsplatser, år i yrket eller kön då författaren inte ansåg att det var relevant för studien. 

Författaren till studien gjorde bedömningen att sådan information inte skulle tillföra studien 

något värde. Dock framgick det under intervjusituationerna hur länge och på vilka 

arbetsplatser informanterna arbetat på men detta bedömdes ej relevant att redovisa. 

Vidareutbildning i psykiatri var inget krav för inkludering, dock hade fyra av informanterna 

denna utbildning.  

 

5.3 Datainsamling 

Efter att initialt ha planerat att genomföra semistrukturerade intervjuer beslöts slutligen i 

samråd med handledare att göra ostrukturerade intervjuer med informanterna med en 

inledningsfråga som löd: ”Vad innebär det för dig att arbeta med patienter som har ett 

missbruk eller beroende?” Följdfrågor som ”Kan du utveckla?” ”Förklara mer?” ”Kan du 

ge exempel?” ställdes för att få fördjupad information. Informanterna fick möjlighet att välja 

plats för intervju, fyra valde att intervjun skulle äga rum på deras arbetsplats, en valde att 

komma till författarens arbetsplats. Samtliga genomfördes på ett avskilt rum utan störningar. 

Intervjuerna varade mellan 26 minuter och 1h och 9 minuter. Intervjuerna spelades in på en 

smartphone och lades efter intervjun över på USB-minne. Intervjuerna transkriberades 

därefter ordagrant. Det var författaren som transkriberade det inspelade materialet. Materialet 

kommer att förstöras efter avslutad studie. 
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5.4 Dataanalys 

Materialet har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats med 

utgångspunkt i Graneheim och Lundman (2004), där det insamlade materialet bryts till 

meningsbärande enheter som i förlängningen formar olika teman.  

Efter ordagrann transkribering av materialet lästes texten igenom ett flertal gånger, därefter 

togs meningsbärande enheter i texten ut. Med meningsbärande enheter menar Graneheim och 

Lundman (2004) ord, meningar eller stycken som relaterar till varandra i innehåll och kontext. 

I materialet framkom meningsbärande enheter som t.ex. ”Man kommer ingenstans med liksom 

skitsnack och daltande tror jag”.  De meningsbärande enheterna kondenserades sedan för att 

komma åt essensen i varje meningsbärande enhet. I ovan exempel kondenserades enheten till 

”Kommer ingenstans med skitsnack och daltande”.  Därefter kodades de kondenserade 

enheterna och i detta steg i processen framkom olika subkategorier som genererade ett antal 

kategorier. Koden för exemplet blev ”Tydlighet/ärlighet” och hamnade i kategorin 

”Sjuksköterskors beskrivningar om hur de förhåller sig till patienter med missbruk eller 

beroende”. Exempel på analystabell finns i bilaga 3. 

I processen framkommer initialt det manifesta innehållet, det konkreta som informanterna 

kommunicerar, för att genom analysprocessen landa i det latenta innehållet som enligt 

Graneheim och Lundman (2004) är det underliggande innehållet.  

 

6 Forskningsetiska överväganden 

I samråd med handledare har bedömts att denna studie inte behöver godkännas av högskolans 

etiska råd. Det finns dock ett flertal etiska aspekter som måste tas hänsyn till i processen. 

Vetenskapsrådet har formulerat riktlinjer gällande forskningsetiska principer vid humanistisk 

och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002).  Fyra huvudkrav ska tas hänsyn 

till i forskningsprocessen, informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt 

nyttjandekrav. Informanterna i studien har informerats om studiens övergripande syfte, dels 

muntligt vid intervjutillfället samt även skriftligt, se bilaga 2. Informanterna har även gett sitt 

samtycke till deltagande i studien, detta har skett muntligt vid intervjutillfället. Samtycket har 

givits innan intervjun påbörjades och har således ej spelats in som en del av intervjun. 

Informanterna har även i enlighet med samtyckeskravet, informerats om rätten att avbryta 

deltagandet när som helst under studiens gång. Anonymiteten har garanterats i enlighet med 

konfidentialitetskravet.  Det inspelade materialet lades efter avslutat intervju över från 

smartphone till dator och togs därefter bort från telefonen. Datorn som intervjuer och 
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transkriberat material har förvarats på är skyddad med lösenord och förvaras i författarens 

hem. Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast får användas i avsedd studie 

vilket författaren är medveten om och avser att beakta.  

   

 

7 Resultat 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors uppfattningar av att vårda patienter med 

missbruk eller beroende med fokus på bemötande och vårdrelationen. Det har under analysen 

av det insamlade materialet framkommit två kategorier, ”Sjuksköterskors beskrivningar om 

hur de förhåller sig till patienter med missbruk eller beroende” samt ”Sjuksköterskors 

önskan att göra gott för patienter med missbruk eller beroende”. Den första kategorin har 

fem subkategorier, Hantering av patienten, Att göra det lilla extra, Sjuksköterskors 

begränsningar, Alliansbyggande, Normaliserande. Den andra kategorin har två subkategorier 

Bekräftelse i yrkesrollen samt Personlig tillfredställelse. 

 Nedan redovisas kategorierna med respektive subkategorier och dess innehåll framläggs 

samt exemplifieras med citat från det insamlade materialet. 

 

7.1 Sjuksköterskors beskrivningar av hur de förhåller sig till patienter med 

missbruk eller beronde 

Den ena kategorin som framkommer i resultatet är informanternas förhållningssätt gentemot 

de patienter de möter i sin yrkesroll. I intervjuerna framkommer hur sjuksköterskor inom 

beroendevård anser att de ska förhålla sig till patienter med missbruk- eller 

beroendeproblematik.  De beskriver olika förhållningssätt som används för att hantera 

patienterna på bästa sätt. De beskriver även svårigheter som kan uppstå i arbetet med denna 

patientkategori, som när ramar, rutiner och riktlinjer sätter käppar i hjulen för att skapa en 

främjande vårdrelation. Samtidigt beskrivs dessa ramar som ett sätt att förhålla sig.  

Informanterna beskriver även en känsla av otillräcklighet inför patienterna de arbetar med. De 

beskriver även sina strategier för att kunna bygga en allians med patienten. Informanterna 

framhåller även att de förhåller sig till patienter som till vilka andra patienter som helst, de gör 

ingen skillnad mellan patienten med missbruks och beroendeproblematik jämfört med övriga 

patienter.  
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7.1.1. Hantering av patienten 

 Ett av förhållningssätten som beskrivs innebär att patienten ska hanteras med hjälp av ramar 

och strukturer och att denna struktur ska hjälpa patienten i mötet med beroendevården. 

Patienten ska genom dessa ramar signaleras vad som gäller och vad som kan förväntas. En 

informant förmedlar följande: 

 

”Det ska vara förutsägbart, alltså ramarna för besöket. Man ska ha en struktur som patienten känner 

igen och att dom vet vad man ska prata om. Det är viktigt att uttala det tydligt, vad det är för ramar och 

sådär.” 

 

Samtliga övriga informanter är inne på samma spår. Det framkommer att informanterna anser 

att kontakten med patienten ska bygga på tydlighet och att tydlighet är det bästa sättet att 

hantera en patient med missbruk eller beroende. De beskriver en inställning att det inte har 

någon effekt att hantera patienterna på något annat sätt, att inte ha ramar och strukturer menar 

informanterna skulle leda till att patienten inte känner trygghet i mötet med sjuksköterskan 

och att önskat behandlingsresultat skulle utebli. Att inte ha ramar skulle resultera i att 

patienten inte får den vård som är avsedd. Att inte anta ett förhållningssätt grundat i tydlighet 

gentemot patienten skulle inte ha någon positiv effekt för patienten. 

 

”Man kommer ingenvart med att liksom tassa på tå bara, man måste ha klara budskap och det gäller att 

vara tydlig” 

 

Informanterna beskriver även vikten att anta ett förhållningssätt färgat av ärlighet gentemot 

patienten.  

  

”Man kan vara lite mer rättfram och vara lite mer så här, inte hård, men man kan liksom säga som det 

är. Man kommer ingenstans med skitsnack och daltande, tror jag.” 

  

”Man ska inte hålla på att linda in saker, utan säga som det är.” 

 

Precis som när informanterna beskriver vikten av ett tydligt förhållningssätt format av ramar 

och strukturer så beskriver de att ärlighet gagnar patienten på flera olika sätt. De beskriver att 

patienterna går och väntar på besked om till exempel inläggning eller medicinering förgäves 

om sjusköterskan inte kan vara ärlig och rättfram.  En av informanterna beskriver att en 
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konsekvens av att inte vara ärlig mot patienten kan vara ökad frustration och missnöje från 

patienten och att det kan leda till en situation med hot och våld.  

 

7.1.2 Att göra det lilla extra 

Det framkommer att informanterna anser att den patientgrupp de arbetar med förtjänar att den 

personal de möter gör det lilla extra för dem. Det beskrivs även en benägenhet att hjälpa och 

stötta patienterna mer än om det skulle varit en patient med en annan diagnos.  

 

”Det här är patienter som inte har så mycket och då känns det mycket lättare att såhär, springa och 

hämta kaffe och ha sig, för att den här människan, alltså dels kanske inte ber om det och dels så kanske 

det aldrig är någon som springer och hämtar kaffe åt dom.” 

 

”Man tar ett steg till liksom, än om man hade en patient som eeehh, hade brutit benet eller så. Alltså man 

gör lite, nåt extra som man inte skulle göra åt någon annan.” 

 

Det finns en medvetenhet hos informanterna om varför de är villiga att gå patientgruppen mer 

tillmötes än övriga patientgrupper. Informanterna beskriver tydligt varför det anser att 

patienterna förtjänar omvårdnad utöver det ordinära och i detta framkommer med tydlighet 

informanternas syn på patienter med missbruk- eller beroendeproblematik. Samtliga fem 

informanter beskriver patienterna de möter som sköra, hjälplösa och på olika sätt som 

avvikande.  

 

”… det (missbrukaren) är nån som inte reagerar på liksom normalt sätt liksom, alltså om man får säga 

så, utöver normerna” 

  

”Många har ju haft det väldigt svårt i sitt liv och farit illa och dom saknar resurser.” 

 

”Jag ser dom som sköra individer. Och att dom behöver mer hjälp” (i jämförelse) med andra patienter. 

 

Flera av informanterna beskriver även att en av anledningarna till ovan beskrivna 

särbehandling är den stigmatisering informanterna anser att patienterna utsätts för i övriga 

samhället. De beskriver att allmänheten har en annan uppfattning och ett annat bemötande av 

patientkategorin än vad de själva har. De utgår från att patienten är utsatt i samhället i stort. 

  

”Jag tror ju att allmänheten också har en annan uppfattning och bemötande av patienterna än vad vi 

har” 
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Två av informanterna poängterar att ingen i personalgruppen på deras arbetsplats har några 

fördomar eller har ett enligt informanternas sätt att se, stigmatiserande förhållningssätt, 

gentemot patienterna de möter. 

 

7.1.3 Sjuksköterskors begränsningar 

I resultatet framkommer också en otillräcklighet från sjuksköterskans sida i förhållningssättet 

till patienterna. Informanterna beskriver en strävan att försöka hjälpa patienterna men att de 

upplever att de inte riktigt klarar av det. De beskriver sin förmåga men upplever den 

begränsad i förhållande till dessa patienter. De beskriver att deras förmåga att vårda dessa 

patienter inte räcker till. Samtliga informanter beskriver på olika sätt att de gör det lilla de kan 

och så gott det går samt att de hoppas att de gör något bra för patienterna. 

   

”Alltså det innebär för mig (att vårda patienter med missbruk) att göra det man kan liksom. Jag vill 

kunna hjälpa dom så gott det går” 

 

”Man får ju jobba utifrån tron och hoppet att man gör nånting bra och att man hjälper, man måste ju tro 

det.” 

 

”Dom har varit med om så mycket i sitt liv och jag försöker hjälpa dom med det lilla jag kan” 

 

Det verkar således utifrån vad informanterna uttrycker, att de är upplever sig vara otillräckliga 

inför patienten och hens behov. Informanterna beskriver att deras förmågor att hantera 

patienternas behov som bristfälliga. De beskriver att de inte räcker till hela vägen för 

patienten.  Ingen av de fem informanterna reflekterar över eller resonerar kring vad denna 

otillräcklighet kan grunda sig i.  

 En annan begränsning som informanterna beskriver är den när de själva påverkar 

vårdrelationen. Flera informanter resonerar kring komplexiteten i att bemöta på ett sätt som de 

önskar när de upplever att behandlingsutfallet inte blir som planerat eller när det upplever att 

de själva har en negativ inverkan på kontakten med patienten. Att arbeta med samma patient 

under en längre tid utan något synbart resultat beskrivs av informanterna som något som gör 

att det kan vara svårt att behålla sin professionalitet. 

 

”Det kan ibland vara svårt att upprätthålla liksom en professionalitet med patienter som man ser år efter 

år och som det inte händer nånting med.” 
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”Om man har jobbat i fyra år och det är samma patienter som kommer hela tiden, ibland kan det gå lite 

bättre men för det mesta så går det lite sämre såhär, så kan man känna såhär att man är utbränd på 

kontakten, man orkar inte ge nånting…”  

 

”Ehh, man kan känna liksom att man får ta ett djupt andetag liksom, innan man går ut och träffar dom, 

dom strular och det är liksom nåt hela tiden.” 

 

 

7.1.4 Alliansbyggande 

Ett annat resultat som framkommer när informanterna beskriver hur de uppfattar att vårda 

patientkategorin är vikten av bemötandet av patienten. Informanterna för många resonemang 

kring hur bemötandet påverkar relationen med patienten. De beskriver betydelsen av ett 

mänskligt bemötande samt vikten av att vården ska vara personcentrerad och se till individens 

behov. För att kunna bygga en allians med patienten krävs ett respektfullt och mänskligt 

bemötande. En av informanterna beskriver att relationen med patienterna har mer formen av 

ett samspel än vad relationer inom annan typ av vård har. En annan uttrycker att hens uppgift 

inte är att läxa upp patienten, utan istället ta tillvara patientens inre resurser för att bygga en 

allians med patienten. 

 

”Man bemöter dom liksom på ett mänskligt sätt, med lite, amen med värme och ja, anpassar vården till 

det dom behöver.” 

 

”Jag tror att det mellanmänskliga mötet är viktigast. Och att man möter människan med respekt.” 

 

En informant beskriver att mötet med patienten inte ska vara fördömande eller kränkande för 

att kunna skapa bra förutsättningar för ett möte och för att kunna bygga en allians med 

patienten som får positiva effekter på behandlingsutfallet. 

 

”Patienten ska våga tala om som det är, att försöka att inte ha något fördömande förhållningssätt eller 

komma med pekpinnar. Jag ska kunna ställa frågor på ett sånt sätt att patienten inte känner sig kränkt.” 

 

Informanterna beskriver även att en del av deras uppgift är att skapa en allians med patienten 

samt att bedriva motiveringsarbete. De beskriver att alliansen är viktig dels för att patienten 

ska uppnå resultat i behandlingen men även att alliansen är en viktig faktor när det gäller att 

inte kränka patienten.  
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”Jag tror att det är viktigt att man lyckas skapa nån form av förtroende, en allians, en relation.” 

 

”Här hos oss (inom beroendevården) är det kanske mer liksom ett samspel och man måste jobba med att 

upprätthålla den här motivationen. Alltså man måste få med patienten på tåget.” 

 

 

Flera av informanterna beskriver även svårigheter i alliansbyggande och bemötande när det 

handlar om den kontrollerande funktionen i beroendesjuksköterskans yrkesroll. Informanterna 

uppger att de, kring provtagningar som är en vanligt förekommande uppgift i beroendevården, 

upplever att svårigheter kan uppstå i mötet med patienten. Det framkommer även svårigheter 

att förhålla sig till det regelverk som omger provtagningssituationen.   

 

”…man tog ju urinprover på dom hela tiden och så var dom positiva och så skulle man prata om det och 

dom hade ju ALDRIG tagit något och det blir ju löjligt (skratt) en vuxen människa som pratar med en 

annan vuxen människa.” 

 

”dom har rökt på lite och då ska dom behöva stå där och fippla med urinproven och så ska man liksom 

stå där som en övervakare, man hamnar i en situation som känns konstig… det går liksom inte. Samtidigt 

så är mitt uppdrag ändå, alltså ska jag ta övervakat urinprov så ska det ju vara övervakat urinprov 

annars kan vi ju bara lägga ner.” 

 

”…det är ju inte konstigt att det finns en massa regler (gällande urinprovtagning), men samtidigt blir ju 

reglerna väldigt konstiga i det enskilda mötet.” 

 

För informanterna kunde det alltså vara komplext att ha en kontrollerande funktion som var 

en del i deras arbetsuppgifter men som kunde ha en negativ påverkan på relationen med 

patienten och som kunde skapa svårigheter i mötet med patienten. En annan faktor som 

framkommer som kan utgöra ett hinder i bemötande och alliansbyggande av patienten är det 

faktum att vissa av informanterna uppger att de har olika syn på patienter med olika typer av 

missbruk och ger olika vård till olika patienter.  Tre av informanterna uttrycker att de har 

svårare att bemöta narkomaner än att bemöta alkoholister.  

 

”Det är lättare att bemöta en alkoholist med sitt beroende än en narkoman. Narkomanerna är mer fast i 

sitt beroende.” 

 

”Jag har mer tålamod med dom som har ett alkoholberoende, än med narkomanpatienter.” 
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”Alltså, tyvärr är det nog så att man får lättare att bemöta alkoholist patienterna, man får mer respons av 

dom. 

 

Ingen av informanterna reflekterar över eller beskriver varför de bemöter alkoholister och 

narkomaner olika mer än det om berörs i det sista citatet, att alkoholisterna ger informanten 

mer respons än vad patienterna med ett narkotikamissbruk gör. I det sista citatet framgår att 

informanten är medveten om att hen behandlar olika och beklagar detta. 

 

7.1.5 Normaliserande 

Informanterna beskriver att de uppfattar att patienterna ska behandlas på ett sätt som inte är 

fördömande. Samtidigt som informanterna, vilket redogörs för i avsnitt 7.1.1.1, beskriver att 

de är mer benägna att på olika sätt hjälpa patienterna utöver det vanliga, framkommer det en 

strävan att behandla dem på ett så likvärdigt sätt som möjligt för att inte skapa en känsla hos 

patienten att informanterna har ett vi- och domperspektiv och för att undvika stigmatisering av 

patienten. Det framkommer att det är viktigt för informanterna att känna att de behandlar 

patienterna på ett sätt som får dem att känna sig så icke avvikande som möjligt.  

  

”Patienten som man möter ska känna att, eeh, man är en likvärdig människa, att vi inte har det här vi och 

dom-perspektivet.” 

 

”Dom ska känna att det är fantastiskt att komma hit och få prata om det (sitt missbruk/beroende) på ett 

sätt som inte är värderande. Dom blir betraktade som att man kan ha vilken sjukdom som helst, man kan 

ha diabetes, man kan ja ont i en fot, man kan ha ett beroende.” 

 

Bland informanterna i studien framkommer ett stort behov av att normalisera patienterna, att 

patienterna de möter är precis som alla andra patienter. De beskriver att de inte agerar på 

något annorlunda sätt än gentemot andra patienter och informanterna är noga med att påpeka 

att de inte ser sina patienter på något sätt som skiljer sig från synen på andra patientkategorier. 

 

”Dom är som vilka patienter som helst tycker jag. Dom har ett bekymmer precis som alla andra 

patienter. ” 

  

”Nej, alltså jag ser dom som patienter som vilka andra patienter, spelar ingen roll att dom har ett 

missbruk. Dom behöver vård så det spelar liksom ingen roll.” 
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”Dom är ju personer som vilka andra så varför ska jag bemöta dom annorlunda än nån annan egentligen 

liksom?” 

 

”Det finns ju så många aspekter i personen, det är ju inte bara en person med ett missbruk utan det är ju, 

alltså utöver, är det människor med drömmar och förhoppningar, jobb och familj, så är det ju också.” 

 

”Jag tycker inte att det är någon skillnad egentligen skulle jag vilka säga, att vårda dom här patienterna 

och att vårda andra patienter, alla har ju sina bekymmer.” 

 

Samtliga informanter trycker på vikten av att de behandlar sina patienter som vilka andra 

patienter som helst. De gör ingen skillnad på beroendepatienter än patienter med en somatisk 

diagnos.  

 

7.2 Sjuksköterskors önskan att göra gott för patienter med missbruk eller 

beroende 

Att arbeta med patienter med ett missbruk eller beroende väcker mycket känslor hos 

individen. Informanterna beskriver känslor av nedstämdhet och hopplöshet samt känslor som 

väcks i samband med att patientens problematik är komplex eller att behandlingsutfallet inte 

blir det önskade. En informant resonerar även kring känslan av vanmakt inför vissa patienter. 

Den tydligaste känslan som framkommer i resultatet är dock känslan av att som sjuksköterska 

göra något gott för patienten som samtidigt generar något positivt för egen del. Något som 

framkommer med stor tydlighet är vikten av att få personlig bekräftelse av att jobba med 

patientkategorin. Samtliga fem informanter resonerar mycket om att deras arbete är berikande, 

givande och bekräftande samt att patienterna är tacksamma för deras hjälp. 

 

7.2.1 Bekräftelse i yrkesrollen 

Det är centralt i informanternas berättelse att det är viktigt att, som sjuksköterska inom 

missbruks och beroendevård, göra något gott. En av informanterna beskriver att 

sjuksköterskorna är där för att rädda patienterna ur den krissituation de befinner sig i. 

Informanterna beskriver att de strävar efter att göra saker som är bra för patienten och att detta 

ger dem något tillbaka. De beskriver att det är givande att jobba med patientgruppen för att de 

får så mycket tillbaka. Det informanterna beskriver att de får tillbaka är att patienterna 

förmedlar att de är tacksamma, att de tackar informanterna för deras insatser, en informant 

beskriver en kort intervention, ett stödsamtal som informanten upplevde vara av stor betydelse 

för patienten. Informanterna beskriver att patienten var uttryckte tacksamhet och att det gjorde 
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att informanten kände sig bekräftad i sin yrkesroll. Patientens tacksamhet blev ett kvitto på att 

informanten hade gjort ett bra jobb.  

 

”Det är ju givande, alltså det ger ju mig en form av bekräftelse, att jag kan hjälpa dom liksom.” 

 

En av informanterna menar att bekräftelsen hen upplever att patienterna ger är en bidragande 

orsak till att fortsätta att arbeta.  

 

”Det (bekräftelse) gör ju att det känns positivt att fortsätta jobba.” 

 

Detta bekräftas även av övriga informanter, bekräftelsen och tacksamheten från patienterna 

gör arbetet värt mödan. Flera informanter beskriver även att ett positivt behandlingsutfall som 

att en patient håller sig drogfri eller nykter gör att informanterna känner sig stärkta i sin 

yrkesroll.  

 

7.2.2 Personlig tillfredställelse 

Det är inte bara i sin yrkesroll som informanterna känner sig stärkta, de beskriver även att de 

får personlig tillfredställelse i att arbeta med patienter med missbruk och beroendediagnoser. 

Tacksamheten som beskrivs ge bekräftelse i yrkesrollen ger även personlig tillfredställelse 

enligt informanterna. De beskriver att de upplever att patienterna är tacksamma för den vård 

som de får. Att patienterna uttrycker tacksamhet beskrivs av informanterna ge en 

tillfredställelse. 

 

”Jag får också bekräftelse av dom i och med att dom är tacksamma och nöjda. Dom tackar när dom 

går.” 

 

”Det är givande, alltså det är det är positivt för mig som person. Jag hjälper folk och då får jag tillbaka 

den bekräftelsen, att dom är tacksamma för hjälpen jag ger dom.” 

 

En av informanterna resonerar även hur det kan upplevas när patienterna inte signalerar 

tacksamhet eller att de har blivit hjälpta, och hur detta kan resultera i en känsla av besvikelse, 

hen ger ett exempel när en patient efter lång tids drogfrihet tar ett återfall och informanten 

reagerar inte bara med yrkesrelaterat misslyckande utan även en känsla av personlig 

besvikelse. I materialet framkommer således att informanterna anser det vara givande, 

berikande och bekräftande, inte bara yrkesmässigt utan även på ett personligt plan, att arbeta 
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med patientkategorin. Informanterna uttrycker att genom att göra något som de anser vara gott 

för patienten genererar personlig tillfredställelse för den. 

 

8 Diskussion 

 

8.1 Metoddiskussion 

Studiens kvalitet diskuteras med utgångspunkt i termerna trovärdighet, pålitlighet, 

konfirmerbarhet samt överförbarhet.  Detta för att beskriva studiens tillförlitlighet i stort 

(Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2012). 

 

8.1.1 Trovärdighet 

Den forskningsmetod som används i en studie måste matcha det som studien ämnar undersöka 

(Polit & Beck, 2012). I annat fall kan studiens trovärdighet ifrågasättas (Graneheim & 

Lundman, 2004). I föreliggande studie var syftet att beskriva sjuksköterskors uppfattningar av 

att vårda patienter med ett missbruk eller beroende. Med anledning av detta bedömdes det 

som lämpligt att utforma studien utifrån en kvalitativ ansats, och författaren anser att en 

intervjustudie var det optimala tillvägagångssättet för att söka svar på syftet. Faktorer som kan 

ha påverkat är antalet informanter. Ett större antal informanter hade kunnat ge ett annorlunda 

resultat. Det går heller inte att utesluta att sjuksköterskor verksamma inom samma geografiska 

område har ett likartat synsätt. Ett annat tänkbart tillvägagångssätt är med hjälp av en 

kvantitativ ansats och eventuellt hade fler nyansskillnader i informanternas uppfattningar 

framkommit och resultatet hade kunnat bli mer mätbart. I en enkätstudie hade eventuellt mer 

specifika frågor kring informanternas uppfattningar kunnat ställas. En annan viktig aspekt att 

ta hänsyn till är att informanterna eventuellt hade varit mer benägna att svara på känsliga 

frågor eftersom deras anonymitet inför forskaren är större än i en intervjusituation. Risken att 

informanterna i en intervjustudie inte uttrycker exakt vad de anser måste beaktas i en 

intervjusituation, speciellt när ämnet är känsligt på något sätt. Det kan antas att ämnet i 

föreliggande uppsats påverkade informanterna i intervjusituationen. Författaren anser dock att 

det insamlade materialet var innehållsrikt och relevant. 

 Ytterligare en annan insamlingsteknik som hade kunnat vara lämplig för att matcha syftet 

är fokusgrupper. Möjligtvis hade informanterna kunnat vara mer öppna i en sådan 

intervjusituation, å andra sidan skulle effekten kunnat vara den motsatta, att informanterna ej 

vill ventilera sina uppfattningar öppet bland kollegor. 
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 Ostrukturerad intervjuteknik användes, detta för att inte styra informanterna att berätta 

kring det som forskaren lägger fokus vid. 

 Fem intervjuer genomfördes och det faktum att informanterna resonerar kring liknande 

erfarenheter gör att författaren bedömer det framkomna resultatet som trovärdigt.  

 

8.1.2 Pålitlighet 

Graneheim & Lundman (2004) menar att om insamlingen av data sträcker sig över en längre 

period riskerar detta att leda till att materialet inte blir pålitligt. Insamlandet av data till 

föreliggande studie sträckte sig över mindre än en månad och författaren bedömer risken till 

ovan påstående som liten. Insamlad data ska stå sig över tid samt vara oavhängigt yttre 

omständigheter (Polit & Beck, 2012). Graneheim & Lundman (2004) menar även att under 

insamlande av data kan forskaren nå nya insikter att förhålla sig till under arbetets gång och 

att detta kan påverka kommande intervjuer och det reslutat som slutligen framkommer. Som 

forskare är det därför av största vikt att vara medveten om detta. Författaren till studien anser 

sig ha varit medveten om detta i insamlingsprocessen och har varit mån om att försäkra sig 

om att intervjusituationerna har varit likartade, informanterna har fått välja plats och tidpunkt 

för intervju själva. Författaren upplever att samtliga intervjuer har skett under liknande 

förutsättningar.  

 

8.1.3 Överförbarhet 

Graneheim & Lundman (2004) menar att överförbarheten i en studie är av vikt för dess 

övergripande trovärdighet. Med överförbarhet avser de om en studies resultat kan överföras 

till en annan kontext än den specifikt undersökta, samt att det som forskare är av vikt att så 

tydligt som möjligt redogöra för för tillvägagångssättet gällande studiens olika delar. 

Författaren till studien anser att detta är tillgodosett i föreliggande studie.  

 

8.1.4 Konfirmerbarhet 

Studiens resultat ska spegla det informanterna har förmedlat under intervjuerna. Forskarens 

egen syn på innehållet ska inte framgå (Polit & Beck, 2012). Förförståelsen har redovisats i 

studien och har hanterats genom att under arbetets gång vara medveten om dess betydelse och 

påverkan på processen. Författaren har under arbetet med studien stundtals förvånats över att 

resultaten har skiljt sig från det, färgat av förförståelse, väntade resultatet. 

 



25 
 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet kommer att diskuteras utifrån vald teoretisk referensram. Utöver den teoretiska 

referensramen kommer resultatet att diskuteras utifrån litteratur som anses vara relevant för 

och som ger ökad förståelse för vad som framkommer i resultatet. Diskussionen kommer att 

presenteras med utgångspunkt i de kategorier som har framkommit i resultatet. 

 

8.2.1 Sjuksköterskornas förhållningssätt och dess konsekvenser 

Sjuksköterskornas förhållningssätt till patienterna kan antas få olika konsekvenser. I resultatet 

framkommer informanternas förhållningssätt till patienter med missbruks- och 

beroendeproblematik. Informanterna framhåller att de ser patienter med missbruks- och 

beroendeproblematik som sköra och hjälplösa och att de bör behandlas med hjälp av strikta 

ramar och tydlighet. De menar även att förhållningssättet gentemot patienterna ska präglas av 

ärlighet och rättframhet. Informanterna presenterar genom att beskriva sitt förhållningssätt 

gentemot patienterna, en bild av personer med missbruks- och beroendeproblematik som en 

grupp som far illa i samhället och som förtjäner att någon gör något extra för dem om 

möjlighet finns. Samtidigt framkommer en vilja att inte stigmatisera patienten. 

Förhållingssätten kan även bidra till att skapa hinder i vårdrelationen.  

 

 8.2.1.1 Omedveten stigmatisering 

Att som sjuksköterska yrkesverksam inom ett stigmatiserat fält, vilja minska stigmatiseringen 

av patienterna är inget anmärkningsvärt, detta bekräftas i flera studier (Halter, 2002, 2008; 

Schulze, 2007; Gouthro, 2009; Sercu, Ayala & Bracke, 2015). Det som är anmärkningsvärt är 

att det verkar vara komplext att hantera, att måna om att inte stigmatisera men sedan samtidigt 

göra det. Schulze (2007) konstaterar att sjukvårdspersonal inom psykiatri inte har andra 

uppfattningar än samhället i övrigt när det gäller patienter med en psyiatrisk diagnos, de är 

alltså inte mer benägna att ej stigmatisera. Informanterna i denna studie skiljer sig således inte 

från vad övrig forskning visar, det finns en vilja att minska stigmatiseringen men inget skiljer 

sig åt i praktiken. Högberg (2010) bekräftar detta faktum och menar även att för att komma 

tillrätta med problemet att vårdpersonal har stigmatiserande attityder så måste de rannsaka 

och medvetandegöra sina egna attityder för att motverka att de bidrar till redroducering av 

stigma och utanförskap. 

 Det är även anmärkningsvärt att informanterna säger en sak men sedan beskriver att de gör 

en annan. Sjuksköterskan ska enligt informanterna vara rättfram och tydlig och inte dalta 
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samtidigt som patienten ska bemötas på ett respektfullt sätt som inte är kränkande. 

Sjuksköterskan ska även göra något extra för patienten som de inte skulle gör för andra 

patienter, de vill göra gott eftersom det handlar om sköra individer som inte tillhör normen. 

Det verkar vara så att informanterna vill göra något gott, som gagnar patienten samtidigt som 

de uttrycker att patienten är avvikande. 

 Detta bekräftas i Schulze (2007)  där det påvisas hur vårdpersonal inom psykiatrisk vård på 

olika sätt reproducerar stigmatiseringen de önskar och tror sig motverka. Bl.a. framkommer 

att de genom sina attityder och handlingar medverkar till fortsatt stigmatisering. 

 Distanseringen och stigmatiseringen som framkommer i föreliggande studie kan grunda sig 

i bristade kunskap bland sjuksköterskorna i hur de bäst bemöter och hanterar patienter med ett 

missbruk eller beroende. Benner (2001) menar att en sjuksköterska under sitt yrkesliv 

genomgår olika stadier av kompetens, det delas upp i fem olika steg från novis som är det 

lägsta stadiet till expert som är det högsta. Det kan antas att om en sjuksköterska under tiden 

som novis utsätts för något som är svårt att hantera föreligger det en risk att en distansering 

utvecklas. Detta skulle kunna vara en förklaring till att verksamma sjuksköterskor distanserar 

sig och utvecklar ett beteende som bidrar till fortsatt stigmatisering av patientkategorin. 

 Sammantaget i resutatet framkommer således att informanterna har en vilja att minska 

patienternas utsatthet men samtidigt, genom sitt beskrivna handlande, gör det motsatta på ett 

vad undertecknad tror, ett omedvetet sätt. En förklaringsmodell till att informanterna, trots en 

strävan om något annat, landar i reproducering av stigma kan vara att de försöker hantera 

något, kunskapsmässigt eller känslomässigt, som de inte behärskar och genom detta försök till 

hantering utvecklas en distansering gentemot patienten för att skydda sig själv från det som 

inte går att hantera. Sjögren (2004) beskriver en distanseringsprocess och menar att istället för 

att ta tag i det som upplevs som jobbigt så utvecklas ett avståndstagande från, och i vissa fall 

även en nedlåtande syn på patienten eller patientkategorin. En distansering till patienten kan 

leda till en stigmatisering. Sjögren (2004) beskriver vidare att för att undvika distanseringen 

är vårdarens självkännedom av största vikt. 

 Ett öppnare klimat på arbetsplatser där det är högt i tak och tillåtet att ventilera sina åsikter 

och fördomar tror jag skulle kunna var ett led i att bli medveten om sig själv som bidragande 

orsak till fortsatt stigmatisering. Ett forum där hjälp att åstadkomma detta är 

omvårdnadshandlening för sjuksköterskor.  
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 8.2.1.2 Hinder 

Sjuksköterskorna i studien beskriver att de upplever att de inte räcker till för patienten, de 

beskriver att de ”gör det lilla dom kan”. Med utgångspunkt i Orlandos (1990)  teori påverkar 

detta vårdrelationen och utgör ett hinder för önskad vårdrelation. Det skulle kunna förmedla 

till patienten att hen är något komplext som sjuksköterskan inte till fullo behärskar och 

självklart i sin tur påverka vårdrelationen. Sjuksköterskan förmedlar även med denna ingång 

en otillräcklighet vilket även det sänder signaler till patienten att hen är något för komplext att 

hantera. Känslan av otillräcklighet kan även vara en reaktion på den otydlighet och brist i 

arbetsbeskrivning för sjuksköterskor inom beroendevårdsom tas upp i bakgrunden. Avsaknad 

av tydlighet i sjuksköterskans arbetsbeskrivning kan resultera i en upplevelse av att vara 

otillräcklig för patienten. 

 Ytterligare ett hinder i vårdrelationen kan vara att som informanterna beskriver att de inte 

har något att tillföra i vårdrelationen längre, de beskriver att de ibland tröttnar på patienterna 

när kontakten har varat i flera år och informanterna upplever att inget resultat uppnås. 

Lindström (1994) beskriver en av vårdhandlingarna som att ge stöd till självaktning och 

självkänsla och att sjuksköterskan har möjlighet att påverka patientens självkänsla på ett 

positivt sätt. En vårdande relation som sträcker sig över tid som informanterna beskriver, 

utgör tillfälle att ingjuta självkänsla hos patienten. Att som informanterna gör, reflekterar över 

sin negativa påverkan på vårdrelationen möjliggör förutsättningar för att ge stöd till 

självaktning och självkänsla i enlighet med Lindström (1994). 

 Ett annat hinder som framkommer med tydlighet i resultatet är ett behov hos informanterna 

att normalisera patienten genom att påpeka att de gör ingen skillnad på patienter med ett 

missbruk eller beroende och på andra patineter, de uppger att de strävar efter att inte ha ett ”vi 

och dom-perspektiv”. Detta försök till normaliserande kan förklaras med hjälp av den franske 

idéhistorikern Michel Foucaults (1973) teorier. Hans teori går bl.a. ut på att institutioner som 

skapats av samhället, t.ex. mentalsjukshus och fängelser, har skapats för att kontrollera det 

som samhället definierar som avvikande beteenden eller företelser. Genom att tydligt beskriva 

vad som är avvikande definieras även det som anses vara normalt vilket sätter normen för hur 

det normala ska se ut, hur människan ska handla och agera på ett sätt som är socialt 

accepterat. Foucaluts teori kan sammanfattas som genom att definiera det avvikande 

konstrueras det normala. Det informanterna gör i studien är att försöka överbrygga detta, de 

strävar efter att minska glappet mellan det som anses avvikande och det som anses normalt. I 

utgångspunkt att informanterna strävar efter att normalisera patienterna är det 
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anmärkningsvärt att de kommunicerar att de bemöter olika patienter på olika sätt utifrån vilket 

missbruk eller beroende patienten har. 

 Försök till nomaliserande av patienten kan dock bidra till att att reproducera synen på 

missbrukaren som avvikande. Genom att vara mån om att normalisera läggs fokus på det 

avvikande och det föreligger då en risk att försöket till normalisering får motsatt effekt i 

enlighet med Foucaults teori (1973).   

 Normaliseringsförsöken kan även leda till en påverkan på vårdrelationen. Som beskrivet i 

tidigare kapitel har Ida Jean Orlando (1990) utvecklat en omvårdnadsteori med fokus på 

samspel och kommunikation mellan sjuksköterska och patient samt vilka hinder som kan 

uppstå. Sjuksköterskans reaktion på det som patienten förmedlar är en faktor som påverkar 

vårdrelationen och hur hen hanterar reaktionen är av största vikt. Orlando (1990) menar att det 

är sjuksköterskans ansvar att reflektera över varför hen reagerar på ett visst sätt i olika 

relationer till patienten. Att som informanterna försöka normalisera patienterna skulle utifrån 

Orlando kunna beskrivas som en reaktion på det som patienten står för. Sjuksköterskans 

strävan att beskriva patienten som normal och som vilken patient som helst kan resultera i ett 

hinder i vårdrelationen. Om sjuksköterskans reaktion är att normalisera patienten kan det leda 

till en negativ påverkan på vårdrelationen. För att undvika detta måste sjuksköterskan 

medvetandegöras samt ansvara för sin reaktion på patienten och det hen förmedlar. 

 Att som sjuksköterska inom beroendevård måna om att inte peka ut patienterna som udda 

och avvikande samt att framhålla sig själv som otillräcklig inför patientens behov bekräftar 

tidigare resonemang om stigmatisering av patienten. Att känna sig otillräcklig skulle kunna 

avhjälpas av en tydlig arbetsbeskrivning för sjuksköterskor inom beroendevård, när en vet vad 

en förväntas göra är det mindre troligt att en känner sig otillräcklig. Däremot är det tveksamt 

om det skulle avhjälpa helt och hållet. Jag tror att otillräckligheten bottnar i synen på personer 

med missbruk och beroende i stort och detta är svårt att komma tillrätta med. Men återigen 

skulle en ökad medvetenhet bidra. Ett alternativ skulle kunna vara ett obligatoriskt moment på 

arbetsplatsmöten eller liknande där personalens syn på missbrukande patienter ventileras på 

ett sätt utan pekpinnar.  

 

 8.2.1.3 Att vilja  gå patienten till mötes 

Informanterna i studien uttrycker en strävan att göra något extra för patienten. Satt i relation 

till Orlandos (1990) interaktionsteori kan denna strävan ses som sjuksköterskornas reaktion på 

patienternas beteende eller på deras sätt att se på patienten. Enligt Orlando är det av vikt att 

vara medveten om sin reaktion på vad patienten förmedlar. Det är tveksamt om informanterna 
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i studien reflekterar över vad deras reaktioner resulterar i. Så varför denna önskan om att göra 

det lilla extra trots att det står i motsats till?  Unni Lindström (1994) beskriver vårdhandlingar 

och vårdaktiviteter i en psykiatrisk kontext. Vårdhandlingar har en teoretisk ansats och 

vårdaktiviteterna en konkret. En av vårdhandlingarna är omsorg, något som sjuksköterskan 

ska förmedla samt praktiskt utföra och centralt är att patienten ska bekräftas för att i 

förlängningen kunna må bättre.  Att som informanterna beskriver, vilja göra något extra t.ex. 

hämta kaffe eller ringa ett extra samtal skulle kunna sättas i relation till Lindströms 

definierade omsorg, att genom vårdaktiviteter visa omsorg om patienten. Men det kan tolkas 

som att det får motsatt effekt eftersom den extra omsorgen signalerar att det är synd om 

patienten som enligt informanterna är så skör. Att informanterna tycker synd om patienterna 

de möter bekräftar det utanförskap de säger sig måna om att inte skapa.  

 Ytterligare en anledning till varför informanterna strävar efter att göra det lilla extra för 

patienterna kan vara ett sätt för informanterna att kompensera för det i deras arbete som de 

inte är helt bekväma med. De beskriver vikten av tydlighet, ramar och rutiner vilket ofta 

innebär att säga nej till patientens önskemål. Att kunna gå patienten till mötes i mindre och 

kanske inte så viktiga saker kan vara ett kompensatoriskt beteende från informanternas sida.  

 Sammanfattningsvis leder de olika förhållningssätt som framkommer i resultatet, på olika 

sätt, fram till att patienterna som informanterna möter ses som olika andra patienter och 

behandlas därefter. Att som informanterna beskriver, vilja göra mer, bekräftar inställningen 

att det är synd om patienter med missbruk eller beroende vilket även det gör att patienterna 

särskiljs från andra patienter. 

 

8.2.2 Bekräftelse och tillfredställelse 

Informanterna beskriver även att de får bekräftelse i att vårda patienterna, det ger en personlig 

tillfredställelse att få tacksamhet och bekräftelse. Utifrån Orlandos interaktionsteori kan detta 

tolkas som ett hinder i vårdrelationen (1990). Sjuksköterskan beskrivs vara ansvarig för hur 

hen hanterar sina reaktioner och om sjuksköterskan sänder ut att hen vill ha tacksamhet och 

bekräftelse kan detta ha en negativ påverkan på vårdrelationen om patienten får krav på sig att 

visa tacksamhet gentemot sjuksköterskan.      

 I resultatet framkommer en vilja hos informanterna att göra gott men det framgår inte av 

vilken anledning de strävar efter att vara goda. Det finns ett flertal olika filosofiska teorier 

som erbjuder förklaringsmodeller kring detta.  En av dessa är rationell eller etisk egoism som 

bl.a. har beskrivits av författaren och filosofen Ayn Rand (Heberlein, 2014). I teorin framhålls 

att människan alltid handlar av egenintresse, oavsett intention. Teorin förkastar altruismen och 
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menar att den strider mot människans natur. Männniskan är således inte kapabel till 

handlingar utan att få egen vinning av handlingarna (Heberlein, 2014). Med utgångspunkt i 

teorin om etisk egoism kan det antas att informanterna i studien drivs av att göra gott för egen 

vinnings skull. Samtliga informanter uttrycker även konkret att en del i det som driver dem i 

deras arbete är det bekräftelse och tacksamhet de får från patienterna. Detta kan 

problematiseras utifrån teorin om etisk egoism. Att som sjuksköterska vilja ha bekräftelse och 

tacksamhet för sin egen tillfredställelses skull anser författaren kan antas påverka den 

omvårdnad som ges. Det framkommer således en konflikt mellan att få bekräftelse både 

yrkesmässigt och personligt och att agera professionellt.  

 

8.3 Kliniska implikationer  

För att ge patienter inom missbruks och beroendevård en god omvårdnad och för att ge ett 

gott bemötande och främja en god vårdrelation krävs att sjuksköterskan är medveten om sin 

egen påverkan på vårdrelationen. Sjuksköterskorna måste även medvetandegöras om sina 

attityder till patienter med missbruk eller beroende. Att medvetandegöra hur sjuksköterskans 

uppfattningar av att vårda patienter med missbruk eller beroende och vilka konsekvenser detta 

kan få är avgörande för en fungerande vårdrelation.  Ett led i denna process kan vara 

omvårdnadhandledning med syfte att stödja sjuksköterskors professionella identitet och 

kompetens (Barbosa da Silva, Berggren & Nunstedt, 2009). Omvårdnadshandledning för 

sjuksköterskor inom beroendevård kan bidra till att diskussioner kring vårdrelationer och vad 

som påverkar, kan komma till stånd. Att skapa ett forum för känsliga ämnen som attityder, 

förutsätter en arbetsplats och en arbetsgrupp med ett tillåtande klimat samt även en ledning 

som inser vikten av och vinsterna med en personalgrupp som kan arbeta utifrån en 

medvetenhet om sina attityder och eventuella tillkortakommanden. 

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning  

Studiens resultat visar på att sjuksköterskornas förhållningssätt leder till hinder i 

vårdrelationen samt att de strävar efter att inte utsätta patienterna för någon stigmatisering. 

Sjuksköterskorna behöver dock göras medvetna om hur deras förhållningssätt påverkar 

vårdrelationen.  Att medvetandegöra sjuksköterskans roll och påverkan på vårdrelationen 

samt tydliggöra hur reproducering av rådande diskurser uppstår hade kunnat motverka fortsatt 

stigmatisering av patientkategorin. Det vore därför av intresse att utföra en studie där fokus 

ligger på hur stigmatiseringen av patienter inom beroendevård kan minskas.  
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 Med anledning av att det finns en diskrepans mellan otydlighet i arbetsbeskrivning och 

tydlighet från patienterna med vad de önskar, anser författaren att ett led i denna process kan 

vara att utveckla och tydliggöra arbetsbeskrivningen för sjuksköterskor inom beroendevård 

samt att utgå från vad patienterna beskriver att de önskar.  

  

9 Slutsats 

Studien har haft som syfte att beskriva sjuksköterskors uppfattningar av att vårda patienter 

med missbruk och beroende med fokus på bemötandet i vårdrelationen. Resultatet har visat att 

de förhållningssätt som sjuksköterskorna beskriver att de har gentemot patienterna genererar 

hinder i vårdrelationen. Resultatet har även visat en vilja bland informanterna att motverka 

särbehandling och stigmatisering av patienterna men att deras strävan tenderar att få motsatt 

effekt och att resultatet istället blir att de bidrar till fortsatt stigmatisering. I resultatet har 

också framkommit att sjuksköterskor inom missbruks och beroendevård lägger stor vikt vid 

bekräftelse dels i yrkesrollen men även personlig bekräftelse.   
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Bilaga 1. 

 

                                                              

 

Hej!   

Jag kontaktar dig med anledning av att jag under hösten 2014 och våren 2015 kommer att 

skriva en uppsats inom ramen för specialistsjuksköterskeutbildning i psykiatri på Ersta 

Sköndal Högskola.  

Jag vill i min studie söka svar på beroendesjuksköterskors uppfattningar av att vårda 

patienter med missbruk eller beroende med fokus på uppfattningarnas påverkan på 

vårdrelationen. 

Jag vill härmed efterhöra om jag kan få möjlighet att intervjua sjuksköterskor i arbetet med 

denna uppsats. Mitt önskemål är att kunna avsätta 1 timme till varje intervju samt att den går 

att göra på informantens arbetsplats. När studien är klar kommer deltagare och klinik att få 

möjlighet att ta del av den.  

Deltagande i studien bygger på frivillighet och deltagarna kan när som helst under studiens 

gång välja att dra tillbaka sin medverkan. Studien kommer att presenteras i form av en uppsats 

vid Ersta Sköndal Högskola, Institutionen för vårdvetenskap. 

Tacksam om jag kan få samtycke till att sprida information om studien via 

utbildningssamordnare eller chefssjuksköterskor för att rekrytera informanter. 

Med vänlig hälsning, Ida Stensson  

 

 

 

 

Student: Ida Stensson, leg sjuksköterska, 

studerande vid 

specialistsjuksköterskeprogrammet 

inriktning psykiatri, Ersta Sköndal 

högskola 

Tel: XXXX-XXXXXX 

e-post: ida.stensson@student.esh.se  

Handledare: Anette Erdner, lektor, med.dr 

Ersta Sköndal Högskola Institutionen för 

vårdvetenskap 

Tel: XXXX-XXXXXX 

e-post: anette.erdner@esh.se 
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Bilaga 2     

 

                                                          

Till dig som är sjuksköterska inom beroendevård 

Denna undersökning vänder sig till sjuksköterskor inom beroendevård och avser undersöka 

sjuksköterskors uppfattningar av att arbeta med patienter med ett missbruk eller beroende. 

 

Med denna information tillfrågas Du om Du kan tänka Dig delta i undersökningen. 

 

Om Du vill medverka kommer Du få vara med om en intervju. Intervjun är som ett vanligt 

samtal under ca en timme, och kommer med Ditt medgivande att spelas in. Intervjuerna 

kommer sedan skrivas ut, för att underlätta bearbetningen. Det skrivs inga namn eller andra 

personuppgifter som visar vem som har blivit intervjuad. Det är Ida Stensson som kommer att 

intervjua. Intervjuupptagningen kommer att sparas på ett dataminne (USB). Insamlat material 

kommer att förvaras inlåst. En rapport kommer att skrivas när alla intervjuer är genomförda 

och då förstörs dataminnet. Rapporten kommer att finnas tillgänglig såväl i pappersformat 

som elektroniskt via Ersta Sköndal högskolas bibliotek. 

 

 

Ditt deltagande i denna undersökning är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din 

medverkan, utan förklaring. Om Du har några frågor om studien, kontakta någon av 

nedanstående personer. 

 

Är Du intresserad att delta så kommer vi att kontakta Dig inom en vecka  

 

 

Student: Ida Stensson, leg sjuksköterska, 

studerande vid 

specialistsjuksköterskeprogrammet 

inriktning psykiatri, Ersta Sköndal 

högskola 

Tel: XXXX-XXXXXX 

e-post: ida.stensson@student.esh.se  

 

 

 

Handledare: Anette Erdner, lektor, med.dr 

Ersta Sköndal Högskola Institutionen för 

vårdvetenskap 

Tel: XXXX-XXXXXX 

e-post: anette.erdner@esh.se 
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Bilaga 3    

 

 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Så kan man vara 

lite mer rättfram, 

och vara lite mer 

såhär, inte hård 

men man kan 

liksom säga som 

det är 

Rättfram, säga 

som det är 

Tydlighet Hantering av 

patienten 

Sjuksköterskors 

beskrivningar av 

hur de förhåller 

sig gentemot 

patienter med 

missbruk eller 

beroende 

Det är ju viktigt att 

uttala det tydligt 

vad det är för 

ramar och sådär 

som gäller 

Tydlig med vad 

som gäller 

Tydlighet Hantering av 

patienten 

Som ovan 

Alltså man ska 

inte linda in saker, 

utan säga som det 

är 

Säga som det är Ärlighet Hantering av 

patienten 

Som ovan 

Här kanske man 

anpassar och 

underlättar för 

dom 

Anpassa och 

underlätta 

Underlätta Att göra det lilla 

extra 

Som ovan 

Man tar ett steg till 

liksom, än om 

man hade en 

patient som, ehh, 

hade brutit benet 

eller nåt 

Ta ett steg till Underlätta Att göra det lilla 

extra 

Som ovan 

Här försöker jag 

hjälpa patienterna 

med det lilla jag 

kan göra här 

Hjälpa med det 

lilla jag kan 

Att hjälpa Att göra det man 

kan 

Som ovan 

Ehh, alltså, det 

innebär att man 

försöker göra det 

man kan för 

människor 

Göra det man 

kan 

Att hjälpa Att göra det man 

kan 

Som ovan 

När man lyckas att 

skapa nån form av 

förtroende 

Skapa 

förtroende 

Förtroende Alliansbyggande Som ovan 

Jag tror att det är 

viktigt att inte gå 

på för hårt utan att 

ge dom tid 

Ge dom tid Förtroende Alliansbyggande Som ovan 

Nej, alltså jag ser 

dom som 

patienter, som 

Ser dom som 

alla andra 

Som andra Normaliserande Som ovan 
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vilka patienter 

som helst, som 

alla andra 

Det är ingen 

skillnad att vårda 

dom här 

patienterna och att 

vårda andra 

patienter, alla har 

ett bekymmer 

Ingen skillnad, 

alla har 

bekymmer 

Som andra Normaliserande Som ovan 

Dom är liksom 

mer lättsamma när 

dom går därifrån, 

dom tackar och så 

Lättsamma och 

tackar 

Tacksamhet Bekräftelse i 

yrkesroll 

Sjuksköterskornas 

önskan att göra 

gott 

Jag får ju 

bekräftelse i och 

med att dom är 

nöjda och 

tacksamma 

Jag får 

bekräftelse 

Tacksamhet Personlig 

tillfredställelse 

 

Sjuksköterskornas 

önskan att göra 

gott 

 

 

 


