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SAMMANFATTNING 

 

Missbruk är ett allvarligt hälsoproblem och World Health Organization rapporterar att det 

finns omkring 15,3 miljoner drabbade världen över. För den som missbrukar kan detta 

medföra känslor av kaos, ensamhet, skuld, skam och stigmatisering. Dessa människor har 

komplexa behov av vård och sociala insatser vilket kan skapa svårigheter för 

sjukvårdspersonal. Otillräcklig smärtlindring inom vården är ett stort och väldokumenterat 

problem som kan bli än mer komplext när patienten har ett pågående eller tidigare 

missbruk. Både adekvat bedömning av smärtproblematik samt förmåga att upptäcka 

drogmissbruk måste ske för att en effektiv smärtbehandling ska kunna ges. Det är vanligt 

förekommande att sjuksköterskor inom akutsjukvården gör dessa bedömningar, vilket kan 

upplevas problematiskt varav dessa sjuksköterskor är i behov av stöd och konsultationer 

från specialistutbildad personal samt evidensbaserade riktlinjer. 

 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med 

smärta och samtidigt pågående missbruk, inom akutsjukvården i Sverige.  

 

En kvalitativ ansats användes med individuella semistrukturerade intervjuer som design. 

En semistrukturerad intervjuguide framställdes med sju övergripande frågor för att 

strukturera intervjuns förlopp. Som val av analysform användes en kvalitativ 

innehållsanalys i enlighet med Graneheim och Lundman. Totalt nio sjuksköterskor med 

erfarenhet av arbete inom akutsjukvård från två olika delar av Sverige deltog i studien. 

 

Analysen av den insamlade informationen resulterade i fyra huvudkategorier vilka var 

“känsloladdat möte”, “praktiska faktorer”, “Organisatoriskt stöd” och “generell 

värdegrund”. Deltagarna beskrev att mötet med patienter med missbruk kunde ge upphov 

till starka och varierande känslor samt att flertalet yttre såväl som inre faktorer påverkade 

mötet och vården. Möjlighet att kommunicera med patienten, tillit, arbetsmiljön och 

riktlinjer var exempel på yttre faktorer vilka kunde hindra eller hjälpa i vården av dessa 

patienter. Även brist på kunskap hos vårdpersonalen eller stigman och fördomar upplevdes 

påverka omvårdnad och behandling.  

 

Akutsjuksköterskor upplever frekvent ett glapp mellan de krav som ställs på deras 

profession och tillgängliga resurser i form av organisatoriskt stöd, kompetens och 

möjlighet till kommunikation. Det har visats i flertalet studier genom ett brett spektrum av 

situationer och patientkategorier. Denna studie har visat på ytterligare ett område där det 

saknas tillgängliga resurser för att kunna utöva korrekt, säker och god vård. 
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ABSTRACT 

 

Addiction is a serious health problem and the World Health Organization reports about 

15,3 million affected people worldwide. For the person with an addiction, this often 

involves feelings of chaos, loneliness, guilt, disgrace and stigmatization. These people 

have complex needs of care and social interventions, which might pose difficulties to the 

health care staff. Insufficient pain treatment within the health care system is a major and 

well documented problem, which might become even more complex when the patient has 

an ongoing or previous addiction. An adequate assessment of pain and ability to discover 

addiction is needed to deliver effective pain treatment. Nurses working in the emergency 

care are usually the ones to conduct these assessments, which can be experienced as 

problematic and the nurses may need support and consultations from trained specialists and 

evidenced based guidelines. 

 

The aim of the study was to describe nurses’ experiences of giving care to patients with 

pain and an ongoing addiction, within the emergency care context in Sweden. 

 

A qualitative approach was chosen, with individual in-depth interviews as design. A semi-

structured topic-guide with seven main questions was created to give structure to the 

interviews. A qualitative content analysis according to Graneheim and Lundman was used 

as analyzing method. Totally nine nurses with experience of working within the emergency 

care from two different parts of Sweden, participated in the study. 

 

The analysis of the collected data resulted in four main categories; “emotional meeting”, 

“practical factors”, “organizational support” and “general values”. The participants 

described that the meeting with patients with addiction might cause strong and varying 

feelings, and that many external as well as internal factors affected the meeting and the 

caregiving. The ability to communicate with the patient, trust, work-environment and 

guidelines were examples of external factors that could either inhibit or support the care of 

these patients. Lack of knowledge amongst health care staff, stigma or preconceptions 

were perceived to influence care and treatment as well. 

 

As conclusion, nurses within the emergency care context frequently experience a 

deficiency between the demands of their profession and available resources such as 

organizational support, competence and adequate means of communication. This has been 

shown in several studies through a broad spectrum of situations and patient categories. 

This study has shown yet another domain where sufficient resources are lacking in order to 

practice safe and good quality care. 
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INLEDNING 

Det finns ett stort och väldokumenterat problem med otillräcklig smärtlindring av patienter 

inom vården och problemet kan bli än mer komplext när patienten har ett pågående eller 

tidigare missbruk. Enligt Oliver et al. (2012) måste både adekvat bedömning av 

smärtproblematik samt förmåga att upptäcka drogmissbruk ske för att en effektiv 

smärtbehandling ska kunna ges. De menar även på att det oftast är just sjuksköterskor som 

gör dessa bedömningar. Ford, Bammer och Becker (2007) belyser dessutom att det för 

sjuksköterskor är komplext och krävande att vårda patienter med ett pågående eller tidigare 

missbruk, och att dessa sjuksköterskor är i behov av stöd och konsultationer från utbildad 

personal samt evidensbaserade riktlinjer. 

 

BAKGRUND 

Missbruk 

Definition 

Enligt American Society of Addiction Medicine [ASAM] (2011) är missbruk en primär, 

kronisk sjukdom som drabbar hjärnans belönings-, minnes- och motivationssystem. 

Dysfunktion inom dessa system leder till karakteristiska biologiska, psykologiska, sociala 

och spirituella manifestationer som reflekteras genom en patologisk jakt efter belöning 

eller lättnad genom bruk av substanser eller andra beteenden (ASAM, 2011). 

  

Socialstyrelsen (2015) har tagit fram nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk 

och beroende. I dessa riktlinjer beskrivs svårigheten med terminologi och definitioner, att 

det inom olika verksamheter och yrkesgrupper skiljer sig i innebörd och användning. Inom 

det medicinska området används i Sverige främst International Statistical Classification of 

Diseases [ICD-10] för diagnostisering (Socialstyrelsen, 2015). Franck (2017) skriver att 

termen missbruk inte längre används inom ICD-10, istället används begreppen riskbruk, 

skadligt bruk eller beroende (Franck, 2017). Enligt ICD-10 innebär riskbruk ett 

användande av någon form av psykoaktiva substanser som skulle kunna leda till skador för 

hälsan och skadligt bruk ett användande som redan har lett till fysisk eller mental skada på 

hälsan. Beroende innebär ett användande av någon form av substans där detta får en högre 

prioritet i livet än något annat. Detta beteende orsakas av olika faktorer såsom fysiologiska, 

kognitiva och beteendemässiga (World Health Organization [WHO], n.d.1; [WHO], n.d.2). 

I forskningssammanhang och psykiatrisk vård är det mest vanligt att använda Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders [DSM]. I den senaste versionen, DSM-V från 

år 2013, frångås orden missbruk och beroende för att istället ersättas av den samlade 

termen substansbrukssyndrom (Socialstyrelsen, 2015; Statens offentliga utredningar 

[SOU], 2011). På grund av att termen “missbruk” kan användas i negativ betoning, även 

gentemot generell användning av illegala preparat, har WHO (1994) valt att använda 

termerna “riskabelt bruk” och “skadligt bruk” som ersättning, vilka mer syftar till de 

medicinska konsekvenserna. I Socialtjänstlagen [SoL] (2001:453) används begreppet 

missbruk och missbrukare, dock utan vidare definition. Socialstyrelsen (2017) har i sin 

statistik om insatser till personer med missbruk, valt att inkludera personer som har 

problem med någon form av substansmissbruk. Det handlar om alkohol, narkotika, 

läkemedel eller lösningsmedel (Socialstyrelsen, 2017). 
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Konsekvenser av missbruk 

Ungefär sex procent av befolkningen beräknas vara beroende av eller missbruka alkohol 

(Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning [CAN], 2017). I trafiken har, 

under de senaste tio åren, ungefär 19 procent av avlidna motorfordonsförare konstaterats 

ha en otillåten alkoholhalt i blodet. Antalet anmälda fall av alkoholrelaterat våld ökade 

mellan 2000 till 2007, men har efter det minskat. Tillgängligheten till alkohol har ökat i 

samhället över tid och det tunga missbruket och antalet patienter som vårdats på sjukhus 

har ökat de senaste tio åren (CAN, 2017). Antalet vårdade med alkoholrelaterade 

sjukdomar har ökat med 31 procent sedan 1998 och år 2007 vårdades 7 000 personer i 

slutenvård för alkoholrelaterade sjukdomar (Stockholms läns landsting [SLL] & 

Kommunförbundet Stockholms län [KFS], 2015). 

  

Personer med missbruks- och beroendeproblem kommer frekvent i kontakt med hälso- och 

sjukvården. Även personer som råkat ut för exempelvis olyckor, bränder och våldsbrott där 

narkotika eller alkohol varit en bakomliggande faktor, söker upp hälso- och sjukvården. 

Landstingets kostnader för vård i dessa fall finns inte specificerade. Uppskattningsvis 

beräknades dock kostnaderna för alkohol och narkotika till omkring 4516 miljoner kronor 

år 2003, vilket presenterades i en sammanställning av socialstyrelsen år 2010. Detta 

innebär omkring 3,3 procent av landstingets totala hälso- och sjukvårdskostnader som 

uppskattas vara relaterade till alkohol och narkotika (Socialstyrelsen, 2010). 

  

För personer med missbruk är det vanligt förekommande med samsjuklighet, vilket betyder 

att personen är drabbad av två eller fler hälsoproblem samtidigt. Missbruk eller beroende 

kan förekomma i kombination med psykisk såväl som fysisk ohälsa (Socialstyrelsen, 

2014). Nedsatt mental hälsa i form av depression, ångest och oro kan ses bland patienter 

med missbruk och det är oklart om missbruk lättare utvecklas hos personer med nedsatt 

mental hälsa, eller om den nedsatta mentala hälsan uppstår till följd av missbruk (Hensing, 

2012). Socialstyrelsen (2014) framhåller att missbruk och beroende även kan leda till andra 

sjukdomar såsom högt blodtryck, kardiovaskulära sjukdomar, cancer, leversjukdomar, 

hjärnskador och infektioner. För sjukvården är det komplext att diagnostisera och behandla 

vid samsjuklighet och stor vikt bör läggas vid att bedöma patientens hela sjukdomsbild 

samt vårdbehov och tillsammans med patienten identifiera problem (Socialstyrelsen, 

2014). 

 

Smärta 

Definition 

International Association for the Study of Pain [IASP] (2012) definierar smärta som en 

obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller 

beskriven i termer av sådan skada. Vidare menar de att smärta alltid är en personlig 

upplevelse, som inte kan påvisas eller uteslutas med objektiva metoder. Därmed skall inte 

en individs smärta ifrågasättas (IASP, 2012). 
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Smärtfysiologi och tolerans 

Årligen drabbas miljontals människor världen över av akut smärta, som ett resultat av 

trauma, sjukdom eller operation. Smärta är den vanligaste anledningen till att människor 

söker hjälp inom akutsjukvården världen över (Sinatra, 2010). Trots en ökad medvetenhet 

under de senaste åren om vikten av adekvat smärtbehandling, finns fortfarande brister vid 

behandling av akut smärta. Underbehandlad smärta medför konsekvenser för patienten på 

olika nivåer, exempelvis försämrad livskvalitet, sämre sömnkvalitet och nedsatt fysisk och 

psykisk förmåga. Förutom detta finns ett bevisat samband mellan nivån av akut smärta och 

risken att utveckla kronisk smärta (Sinatra, 2010). 

Smärta kan delas in i olika kategorier utifrån dess ursprung. Nociceptiv smärta är signaler 

som går via smärtreceptorer i kroppens vävnad och signalerar vid skador såsom 

inflammationsreaktioner eller frakturer. Perifer neuropatisk smärta uppkommer vid skada 

på en nervrot eller nervbana i en perifer nerv. Den centrala neuropatiska smärtan har sitt 

ursprung i det centrala nervsystemet och kan orsakas av exempelvis stroke eller Multipel 

skleros (MS). Centralt störd smärtstimulering innebär störd smärthämning eller 

sensitisering i den centrala smärttransmissionen och förekommer vid fibromyalgi eller 

kronisk smärtproblematik. Slutligen är det de två sista kategorierna psykogen och 

idiopatisk smärta. Den psykogena smärtan kan orsakas av psykiska besvär såsom 

depression och den idiopatiska smärtan kan ej beskrivas utifrån någon av de tidigare 

nämnda kategorierna (Fredenberg, Vinge & Karling, 2015). 

 

Smärta är en samlad upplevelse av nociception, tidigare erfarenheter och existentiella 

element, samt psykiska och sociala faktorer. Enligt grindteorin har hjärnan ett 

regleringssystem som styrs av kognitiv och emotionell påverkan som inverkar på 

smärtimpulsers överföring. Kroppen har system för både hämmande och förstärkande 

mekanismer mot smärta vilka kan påverkas av psykiska faktorer. Detta gör att smärtan kan 

variera från person till person och även hos samma person beroende på situation 

(Gulbrandsen, 2009).  

  

Coluzzi et al. (2017) uttrycker vikten av att all vårdpersonal som behandlar patienter för 

smärta bör ha kunskap om vad begreppen tolerans och fysiskt beroende kan innebära. 

Tolerans och fysiskt beroende är fenomen som kan förekomma vid långvarigt intag av 

olika sorters droger, exempelvis opiater. Vid tolerans har kroppen börjat vänja sig vid 

ämnet och den farmakologiska effekten minskar. Detta innebär att en ökning av dosen 

måste ske för att kunna uppnå effekt. Det är denna förändring i kroppen som sedan kan 

leda till ett fysiskt beroende där nervsystemet anpassar sig till ett konstant stimuli och där 

abstinens uppkommer då stimuli abrupt avbryts. Vidare menar Coluzzi et al. att tolerans 

för psykoaktiva substanser påverkar doseringen av exempelvis opiater vid smärtlindring. 

Därmed skall behandlande sjukvårdspersonal alltid försöka kartlägga vilken typ av 

substans patienten brukar, samt när senaste intag var, för att bättre kunna justera dosering 

av smärtbehandling (Coluzzi et al., 2017). 

 

Akutsjukvård 

Akutsjukvård definieras av Riksföreningen för akutsjuksköterskor och svensk 

sjuksköterskeförening (2017) som den vård en akutsjuksköterska erbjuder till den som 

drabbats av plötslig ohälsa. Vården som ges bedrivs under dygnets alla timmar, oberoende 

av plats eller verksamhet. Det är ett verksamhetsområde som står inför omfattande 

förändringar för att tillgodose samhällets förväntan på en god, säker och åtkomlig vård. 

Syftet är också att förbättra det individuella vårdmötet samt att tillgodose den enskildes 

vårdbehov (Riksföreningen för akutsjuksköterskor & svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
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Sjukhusens akutmottagningar spelar enligt Kirk och Nielsen (2015) en viktig roll i 

sjukvårdssystemet genom att erbjuda vård till personer som drabbats av akut skada eller 

sjukdom. Kirk och Nielsen (2015) samt Franklin et al. (2011) beskriver akutmottagningar 

som komplexa arbetsplatser med hög belastning, låg förutsägbarhet, mycket stress, 

tidspress och ibland även informationsbrist. Franklin et al. (2011) menar att dessa 

förutsättningar gör det svårt och ibland till och med omöjligt att kunna fatta optimala 

beslut. Flertalet europeiska länder har på sista tiden fått erfara en ökning av antalet 

patienter som söker sig till akutmottagningarna. Detta har i kombination med ett minskat 

antal vårdplatser på sjukhusets avdelningar, i många fall lett till överbelastningar (over-

crowding) på akutmottagningarna (Kirk & Nielsen, 2015).  

 

Akutsjuksköterskans roll 

En legitimerad sjuksköterska med examen på avancerad nivå med inriktning akutsjukvård 

ska, enligt Riksföreningen för akutsjukvård och svensk sjuksköterskeförening (2017), 

inneha förmåga att kunna hantera det oväntade och oförutsägbara. Avancerad och 

evidensbaserad omvårdnad skall kunna ges till den som plötsligt drabbas av ohälsa, oavsett 

allvarlighetsgrad. Vidare bör akutsjuksköterskan kunna identifiera potentiella allvarliga 

tillstånd, ibland påbörja medicinsk utredning samt inleda farmakologisk behandling. 

Utifrån uppgiven anamnes, subjektiva och objektiva tecken ska akutsjuksköterskan kunna 

utföra en korrekt medicinsk bedömning gällande prioritering och övervakning 

(Riksföreningen för akutsjukvård & Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Enligt Bagley (2018) har akutsjuksköterskans roll, i Skottland, under de senaste åren 

utvecklats och omformats i varierande grad och har under de senaste 30 åren blivit en 

etablerad yrkesroll. Bagley menar dock att många fortsatt känner sig osäkra i sin roll och 

över de förväntningar som finns på deras profession, att den utbildning som erbjuds inte 

stämmer överens med de krav som ställs på deras kompetens. För att kunna utföra rätt 

bedömningar och god vård krävs ett starkare stöd från ledning och organisation samt 

kontinuerlig utbildning (Bagley, 2018). 

  

Kärnkompetenser 

För att en god och säker vård ska kunna erbjudas samhällsmedborgarna, krävs att alla 

vårdprofessioner bemästrar de sex kärnkompetenserna som Svensk sjuksköterskeförening 

et al. (2016) angivit. Dessa är förutom säker vård i sig, även personcentrerad vård, 

teamarbete, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och informatik, vilka är ömsesidigt 

beroende av varandra (Svensk sjuksköterskeförening et al., 2016). Quality and Safety 

Education for Nurses [QSEN] (n.d.) rekommenderar att all vårdutbildning ska genomsyras 

av kärnkompetenserna samt hur de kompletterar varandra. Detta för att utgöra en röd tråd 

genom vårdutbildningssystemet (QSEN, n.d.). 
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Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård innebär en eftersträvan att synliggöra hela människan, samt att 

tillgodose andliga, existentiella, sociala och psykiska behov i samma utsträckning som 

fysiska. Det innebär vidare att bekräfta och respektera den enskildes upplevelse och 

tolkning av ohälsa och sjukdom, och att utifrån denna tolkning främja hälsa. 

Sjuksköterskan som arbetar på en akutmottagning ska alltid se till varje patients unika och 

individuella behov och ska vid omhändertagandet visa empati samt sträva efter att inge 

hopp och lugn i vårdmiljön. Sjuksköterskan skall dessutom ge varje patient en stärkt känsla 

av trygghet och säkerhet (Riksföreningen för akutsjuksköterskor och svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Genom den personcentrerade vården skiftas fokus från 

personalen till patienten och ger därmed individen en starkare kontroll över sin vård och 

hälsa. Kommunikation och förståelse mellan patient och vårdgivare påverkar kvaliteten på 

vården och målet är att skapa en mellanmänsklig relation (Morgan & Yoder, 2012). 

McCormack och McCance (2006) har kommit fram till att vissa specifika förutsättningar 

måste finnas för möjligheten till en personcentrerad omvårdnad, dessa är att sjuksköterskan 

innehar en förståelse för sina egna värderingar och hur de kan påverka relationen samt 

innehar god kompetens i att kommunicera. Ytterligare förutsättningar innebär att 

vårdmiljön är sådan att den skapar möjlighet för sjuksköterskor att utöva personcentrerad 

omvårdnad, såsom en engagerad och stöttande organisation som ger vårdpersonalen del i 

beslutsfattande (McCormack & McCance, 2006). På grund av stigman i samhället menar 

Oliver et al. (2012) att personer med missbruk skäms och även saknar tillit till 

vårdpersonal, vilket leder till att de inte vågar öppna upp sig. Vidare menar Coluzzi et al. 

(2017) att missbedömningar och fördomar hos vårdpersonal ofta kan orsaka att patienter 

med missbruk inte får en fullgod smärtbehandling. Dessa delar skapar tillsammans, enligt 

Morgan (2014), barriärer för att ge bra vård samt att säkerställa en personcentrerad vård. 

 

Evidensbaserad vård 

Svensk sjuksköterskeförening (2016a) beskriver evidensbaserad vård som att 

sjuksköterskan väger samman bästa tillgängliga vetenskapliga bevis för nyttan av olika 

åtgärder, med patientens unika förutsättningar. Att arbeta evidensbaserat innebär att utifrån 

en problemformulering systematiskt genomsöka litteratur, sammanställa och granska den 

och utvärdera dess tillämplighet. Detta är en tids- och resurskrävande process som med 

fördel tas fram på nationell eller internationell nivå. Denna kan sedan omvandlas till 

vårdprogram eller riktlinjer (Svensk sjuksköterskeförening, 2016a). Rycroft-Malone et al. 

(2004) menar att evidens och kunskap inte enbart kommer från forskning, att klinisk 

erfarenhet, den lokala miljön och varje enskild individs upplevelser ger viktig kunskap som 

inte bör uteslutas. De påtalar risken för att dessa värden förminskas i vissa starkt 

evidensbaserade vårdkulturer där forskning anses vara den enda riktiga källan till evidens 

och vägen till att uppnå god vård. Rycroft-Malone et al. (2004) anser dock att vårdprogram 

som baseras på en bredare evidensbas bör utvecklas för att uppnå en bättre vård. Även 

Mazurek Melnyk, Fineout-Overholt, Stillwell och Williamson (2010) anser att forskning 

bör integreras med klinisk erfarenhet och enskilda patienters önskemål och värderingar. De 

menar att det inte finns något svar på hur dessa värden bör vägas mot varandra men att 

resurser och ledningsstöd påverkar hur väl evidensbaserad vård kan implementeras i 

verksamheten (Mazurek Melnyk et al., 2010). 
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Utmaningar inom vårdkontexten 

Morgan (2014) belyser ett stort och väldokumenterat problem med otillräcklig 

smärtlindring av patienter på sjukhus. Vidare menar Morgan att problemet kan bli än mer 

komplext när patienten har ett pågående eller tidigare missbruk och att patienter med 

missbruk kan ha somatisk samsjuklighet samt ofta även lider av smärtor som en följd av 

detta. Krokmyrdal och Andernaes (2015) visar även på att patienter som missbrukar 

opiater oftare drabbas av allvarliga infektioner, skador och trauman. Dessa tillstånd som är 

smärtsamma och kräver smärtlindring, riskerar att bli underbehandlade. Obehandlad 

smärta orsakar onödigt lidande samt försämrad förmåga till egenvård. Detta kan i längden 

medföra en sänkt livskvalitet och en ökad stress, som i sin tur kan förvärra en redan 

existerande missbruksproblematik (Krokmyrdal & Andernaes, 2015). 

  

Enligt Oliver et al. (2012) måste både adekvat bedömning av smärtproblematik samt 

förmåga att upptäcka drogmissbruk ske för att en effektiv smärtbehandling ska kunna ges. 

De menar även på att det oftast är sjuksköterskor som gör dessa bedömningar. Ford, 

Bammer och Becker (2007) visar på att det för sjuksköterskor kan vara svåröverskådligt 

och krävande att vårda patienter med missbruk eller tidigare missbruk, och att det finns 

behov av stöd och konsultationer från utbildad personal samt evidensbaserade riktlinjer att 

arbeta efter. Krokmyrdal och Andernaes (2015) samt Morgan (2014)  lyfter fram att 

sjuksköterskor kan uppleva brist på kompetens i att bedöma och utvärdera smärtor samt låg 

kunskap om lämplig smärtbehandling, hos patienter med tidigare missbruk. Morgan (2014) 

menar även att sjuksköterskor kan ha en negativ attityd mot denna patientgrupp.  

 

Missbruk är ett allvarligt hälsoproblem och WHO rapporterar att det finns omkring 15,3 

miljoner drabbade världen över (WHO, n.d.3). För den som missbrukar kan detta, enligt 

Thorkildsen, Eriksson och Råholm (2014), medföra känslor av kaos, ensamhet, skuld, 

skam och stigmatisering. Peckover och Chidlaw (2007) belyser dessa människors 

komplexa behov av vård och sociala insatser samt deras upplevelse av svårigheter att 

erhålla den bedömning, vård och behandling de behöver. Trots missbrukares sårbara och 

svåra situation kan de mötas av fördomar och diskriminering från vårdpersonal, vilka kan 

uppleva missbrukare som störande och farliga (Peckover & Chidlaw, 2007). Enligt 

International Council of Nurses (2012) är detta inte förenligt med den etiska kod som 

sjuksköterskor arbetar efter, som säger att sjuksköterskans fyra grundläggande 

ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra 

lidande. Dessa ansvarsområden inkluderar respekt för mänskliga rättigheter, rätten till liv 

och egna val, till värdighet och att bli bemött med respekt. Omvårdnad ska ges med respekt 

oavsett ålder, kön, hudfärg, sexuell läggning, etnisk bakgrund, funktionsnedsättning, 

sjukdom eller åsikter (International Council of Nurses, 2012). 

 

Problemformulering 

Identifiering, bedömning, behandling, samt utvärdering av smärta, är en central del av 

arbetet för akutsjuksköterskor idag. Detta kan skapa olika utmaningar och svårigheter och 

kompliceras ytterligare då patienten samtidigt har ett missbruk. Vård av patienter med 

missbruk kan upplevas som komplext och att det saknas kunskap och kompetens att 

hantera alla aspekter av smärtbehandling hos denna patientkategori. Även fördomar och 

stigman kan skapa hinder för en god omvårdnad och behandling av patienter med 

missbruk. Det kan konstateras att det finns forskning och bred kunskap inom ämnet 

missbruk och smärta, dock saknas en belysning av hur det upplevs av sjuksköterskor i 

akutsjukvårdens kontext i Sverige idag.  
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SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med smärta och 

samtidigt pågående missbruk, inom akutsjukvården i Sverige. 

 

METOD 

Ansats och design 

Vid val av forskningsdesign hävdar Forsberg och Wengström (2013) att forskningsfrågan 

styr valet. Kvalitativa forskningsmetoder kan vara passande att använda sig av när syftet är 

att beskriva eller tolka ett fenomen samt dess egenskaper. Syftet kan även vara att försöka 

förstå och förklara den enskilde individens olika erfarenheter och upplevelser (Forsberg & 

Wengström, 2013). Enligt Polit och Beck (2017) är karakteristiska drag för kvalitativ 

design att den är flexibel och holistisk med målet att förstå helheten. Den kräver att 

forskaren är involverad i processen. Då denna studies syfte var att belysa upplevelser och 

erfarenheter, användes en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som design 

(Polit & Beck, 2017). Krippendorff (2013) menar att resultatet blir en produkt av och är 

direkt beroende av den valda metoden. Alla de sammanlagda steg en forskare tar för att 

utföra ett forskningsprojekt kallas för forskningsdesign (Krippendorff, 2013). 

 

Urval och deltagare 

Inledningsvis användes ett bekvämlighetsurval för att underlätta processen och möjligheten 

att få med tillräckligt antal intervjuer i studien, författarna valde att fråga utvalda kollegor 

på sina respektive arbetsplatser. Därmed användes även ett strategiskt urval, detta för att få 

en bra spridning och ökad chans till variationsrika svar. Ett strategiskt urval innebär, enligt 

Polit och Beck (2017), att deltagare som kan ge riklig information om frågan väljs ut. 

Forsberg och Wengström (2013) menar att det är av stor vikt att hitta informanter som 

skiljer sig åt ur olika perspektiv, om syftet är att undersöka ett ämnes hela bredd. Med ett 

urval med maximal variation, beskriver Polit och Beck (2017) att deltagare medvetet väljs 

ut för att täcka in så varierande dimensioner som möjligt av det studerade fenomenet. 

Informanter av olika kön, ålder, varierande erfarenhet samt geografisk tillhörighet har 

därmed tillfrågats om deltagande. Detta för att få en bred variation på urvalet.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Urvalskriterierna för deltagande var sjuksköterskor med erfarenhet av arbete inom 

akutsjukvård i minst sex månader, samt med erfarenhet av att möta patienter med 

smärtproblematik och ett samtidigt pågående missbruk. Exklusionskriterier var 

sjuksköterskor med mindre än sex månaders erfarenhet av arbete inom akutsjukvård samt 

avsaknad av erfarenhet av arbete med patienter med smärta och missbruk. Även 

vårdpersonal med annan titel än sjuksköterska exkluderades. 
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Forskningspersoner 

Nio sjuksköterskor intervjuades, varav fyra från norra Sverige och fem från mellersta 

Sverige. Åldern varierade mellan 29–57 år och både män och kvinnor deltog. Även år som 

verksam sjuksköterska och erfarenhet av arbete inom akutsjukvård varierade. Av alla 

deltagare var det fyra sjuksköterskor med specialistutbildning inom akutsjukvård eller 

prehospital vård. Två av deltagarna har mestadels erfarenhet från arbete i prehospital vård 

och de andra på akutmottagningar (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Demografisk data 

Kön  2 män, 7 kvinnor 

Ålder, år (medelvärde) 43,3 

Antal år som sjuksköterska 

(medelvärde) 

16,4 

Antal års erfarenhet i akutsjukvård 

(medelvärde) 

10,3 

 

Genomförande 

Information till verksamhetschefen 

Verksamhetschefer på vardera arbetsplats kontaktades muntligen med en förfrågan om att 

få utföra studien inom dennes verksamhet. Informationsbrev (bilaga 1) skickades till 

vederbörande innehållandes information om bland annat studiens syfte och metod. Efter att 

verksamhetscheferna fått möjlighet att läsa igenom den skriftliga informationen fanns 

författarna tillgängliga för ytterligare frågor. Skriftligt samtycke (bilaga 1) samlades 

därefter in från båda verksamhetscheferna i december 2017. 

 

Rekrytering av informanter 

Utvalda informanter fick en muntlig förfrågan om deltagande samt muntlig och skriftlig 

information (bilaga 2, 3 & 4) om studiens syfte och design. Därefter ombads dem kontakta 

författarna för deltagande i studien. Samtliga personer som tillfrågades valde att delta i 

studien. 
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Intervjuguide 

Inför starten av datainsamling utarbetades en intervjuguide (bilaga 2) med sju övergripande 

frågor och ett antal alternativa följdfrågor. Kvale och Brinkman (2014) menar att en 

intervjuguide kan ses som ett manus som strukturerar intervjuns förlopp. Guiden innehåller 

en översikt av ämnen som ska täckas, samt frågor vars ordningsföljd antingen kan vara 

avgjorda på förhand eller beslutas under intervjuns gång (Kvale & Brinkman, 2014). I 

föreliggande studie ställdes frågorna i en förutbestämd, logisk ordning. På detta sätt hölls 

intervjuerna, enligt Polit och Beck (2017), strukturerade samtidigt som deltagarna 

uppmanades att berätta fritt. Avslutningsvis ställdes en öppen fråga om informanterna hade 

något ytterligare att tillägga. Intervjufrågorna formulerades med fokus på den dynamiska 

dimensionen där, enligt Kvale och Brinkman (2014), målet är att fånga upp det 

mellanmänskliga förhållandet i intervjun. Frågor av dynamisk art syftar till att uppmuntra 

intervjupersonen att tala fritt om sina upplevelser och känslor, hålla samtalet flytande samt 

skapa en god interaktion med intervjuaren. Dessa frågor bör vara korta, lättförståeliga samt 

befriade från akademisk jargong (Kvale & Brinkman, 2014). 

 

Datainsamling 

Målet med datainsamling inom kvalitativ forskning är att nå en djupare förståelse för det 

fenomen som studeras. Den vanligaste metoden för insamling av kvalitativa data är genom 

djupgående intervjuer av studiedeltagare (Forsberg & Wengström, 2013). Enligt Kvale och 

Brinkman (2014) är syftet med den kvalitativa forskningsintervjun att förstå ämnen från 

den levda vardagen ur den intervjuades eget perspektiv. Den syftar inte till kvantifiering 

utan har som mål att ge nyanserade beskrivningar av kvalitativa aspekter av 

intervjupersonens livsvärld (Kvale & Brinkman, 2014). 

 

Pilotintervju 

En pilotintervju utfördes och intervjuguiden (bilaga 2) diskuterades därefter mellan 

författarna. Det framkom under diskussionen att begreppen identifiering och bedömning 

inte var helt klara för varken författarna eller den första informanten. Efter diskussion och 

klargörande om vardera begreppet beslöts trots allt att den ursprungliga guiden kunde 

behållas utan ändring men att ge begreppsförklaring för informanterna då behov uppstod. 

Pilotintervjun granskades i sitt innehåll och beslutades att inkluderas i studien då den 

innehöll en tillfredsställande mängd information som kunde svara på syftet. 

 

Genomförande av intervjuer 

I de flesta artiklar och andra referenser som används i denna studie har begreppet missbruk 

varit mest använt och upplevs av författarna vara det vedertagna uttrycket på respektive 

arbetsplats. Därav har ordet missbruk använts i denna studie och då utifrån den 

diagnostiska termens betydelse. Samtliga informanter fick själva välja tid och plats för 

intervju. Alla deltagare valde att mötas under eller i anslutning till sina arbetspass och ett 

avskilt rum i verksamhetens lokaler användes. Intervjuerna utfördes under december 2017 

och januari 2018. Inför varje intervju gavs en kort muntlig redovisning av begreppet 

missbruk, som författarna valt att använda sig av i denna studie. Intervjuguiden (bilaga 2) 

hade lämnats ut till deltagarna i förväg för möjlighet till förberedelse och funderingar kring 

kommande frågor. Intervjuerna tog mellan 15–35 minuter vardera. I Enlighet med Kvale 

och Brinkman (2014) inleddes intervjun med att definiera situationen för intervjupersonen 

genom att berätta kort om syftet med intervjun, användandet av ljudinspelning via 

mobiltelefon, samt ge utrymme för eventuella frågor från intervjupersonen. Även 

information om konfidentialitet, samtycke och rätten att avbryta intervjun närhelst 

deltagaren önskar, diskuterades innan intervjun genomfördes. 
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Malterud, Siersma och Guassora (2016) menar att kvalitativa studier kan dra nytta av att 

skifta fokus från antalet deltagare till själva bidragandet av ny kunskap under analysens 

gång. De menar vidare att om ett material är innehållsrikt och svarar mot studiens syfte kan 

ett mindre antal deltagare behövas. Initialt är det nödvändigt med en planering av 

ungefärligt antal studiedeltagare, för att sedan utvärdera det slutgiltiga antalet kontinuerligt 

under studiens gång (Malterud, Siersma & Guassora, 2016). Planerat antal intervjuer var 

fem till tio stycken beroende på hur många deltagare som kunde inkluderas. Fem stycken 

som minimum för att erhålla tillräckligt mycket material för analys och tio stycken som 

maximum relaterat till resurs- och tidsbegränsningar. Efter att nio intervjuer genomförts 

ansågs tillräckligt med information ha införskaffats för att påbörja analys av materialet.  

 

Databearbetning 

Transkribering 

Genomförda intervjuer transkriberades verbatimt, i nära anslutning till intervjutillfället. 

Enligt Polit och Beck (2017) är verbatim transkribering av intervjuer ett kritiskt moment 

inför förberedandet av dataanalysen. Det innebär att forskaren behöver försäkra sig om att 

transkriptionerna är exakta och reflekterar den genomförda intervjun. Det görs bland annat 

genom att lyssna igenom ljudinspelningen flertalet gånger för att göra sig bekant med 

innehållet samt att utföra transkriberingen så nära inpå intervjutillfället som möjligt då 

minnet av den icke verbala kommunikationen är som starkast (Polit & Beck, 2017).  

 

Transkriberingarna utfördes individuellt, respektive författare transkriberade de intervjuer 

som de själva hade utfört. Under transkriberingen har ljudfilerna spelats upp flertalet 

gånger för att kunna lyssna på det sagda ordet från informanten och samtidigt läsa den text 

som skrivits ner. Därmed har transkriberingens exakthet löpande kontrollerats. Slutligen 

har ljudfilerna spelats upp i sin helhet för att kunna jämföra med den skrivna texten. 

Justeringar i den transkriberade texten gjordes där fel uppstått. 

 

Kvalitativ innehållsanalys 

Som val av analysform användes en kvalitativ innehållsanalys, med fokus på det manifesta 

innehållet i enlighet med Graneheim och Lundman (2004). Det manifesta budskapet 

innebär komponenter i texten som är synliga och direkt uppenbara, till skillnad från det 

latenta innehållet som beskriver textens underliggande mening eller budskap (Graneheim 

& Lundman, 2004). Detta innebär enligt Graneheim och Lundman (2004) att intervjuerna 

analyseras textnära. Manifest och latent budskap innefattar båda tolkning men på olika 

nivåer och i alla texter förekommer både manifest och latent budskap. Hällgren Graneheim 

och Lundman (2017) menar även att fokus i den kvalitativa innehållsanalysen ligger på att 

identifiera likheter och skillnader och på så vis belysa variation i en text. Bengtsson (2016) 

poängterar att innehållsanalysen inte tillhör någon specifik kvalitativ forskningsmetod, att 

den kan användas både inom den kvalitativa såväl som den kvantitativa forskningen. 

Krippendorff (2004) beskriver vidare innehållsanalysen som en forskningsteknik som 

används för att kunna dra slutsatser utifrån text eller annan form av information. 
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Till en början lästes de transkriberade texterna igenom ett flertal gånger av vardera 

författaren. Den första delen av analysen, där de meningsbärande enheterna togs ut, 

utfördes enskilt. Därefter jämfördes dessa mellan författarna och de slutligt valda 

meningsenheterna diskuterades fram gemensamt. Meningsenheterna kondenserades med 

en strävan att bibehålla kärnan i budskapet, detta i enlighet med Graneheim och Lundman 

(2004). Meningsenheterna kortades ner och i vissa delar omformulerades dem för att göra 

enheterna mer lätthanterliga och begripliga. Delar av processen att kondensera och koda de 

meningsbärande enheterna utfördes gemensamt, fyra intervjuer. Meningsenheterna från de 

resterande fem intervjuerna kondenserades och kodades enskilt, för att efter det diskutera 

fram en gemensam kodning. Polit och Beck (2017) menar att två eller fler personer bör 

genomföra första stadiet av kodning för att stärka tillförlitligheten i analysen. 

 

Meningsenheterna och dess koder lades in i en tabell för att ge en bättre överblick, därefter 

markerades varje rad, med de tre kolumnerna meningsenhet, kondenserad meningsenhet 

och kod, efter vilken intervju de tillhörde. Efter det skrevs tabellen ut på papper för att 

klippa ut raderna och fördela de i olika grupper som bildade underkategorier. Denna del av 

analysen utförde författarna på olika håll men diskuterade via telefon. Då författarna enats 

om ett antal gemensamma underkategorier, grupperades dessa ihop utefter fyra kategorier 

som växte fram ur underkategorierna likheter och skillnader. För att sedan återkoppla 

kategorierna till de meningsbärande enheterna, granskades de olika grupperna inom 

respektive kategori och vissa underkategorier ändrades och slogs samman (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Analysmatris 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Men de e väl nån känsla av att 

jag vill inte bli, va ett medel för, 

för missbruk, liksom. 

En känsla av att inte 

vilja vara ett medel för 

missbruk. 

vill inte bli 

utnyttjad 

Ej vilja bli 

manipulerad 

Känsloladdat 

möte 

(bedömning av smärta) 

…det beror ju på hur pass bra 

patienten kan redogöra för sig. 

Antagligen kan man ju fråga på 

VAS-skalan men ibland så är det 

ju att man kanske inte riktigt får 

så adekvat svar… 

Beror på hur patienten 

kan redogöra för sig. 

Inte alltid adekvata 

svar med VAS-skalan. 

Beror på 

patientens 

förmåga att 

redogöra för 

sig. 

Kommunikation Praktiska faktorer 

Och sen påverkas det ju av, ja 

vilket stöd man har runtomkring 

av och vilken läkare det blir som 

kommer att handlägga den här 

patienten, om man har samma 

syn, samma tankesätt. 

Stödet runtomkring 

påverkar och vilken 

läkare som handlägger 

patienten, om man har 

samma syn och 

tankesätt. 

Stöd av 

kollegor samt 

synsätt 

påverkar. 

Samarbete mellan 

kollegor 

Organisatoriskt 

stöd 

Sen e de så tråkigt att man har i 

bakhuvudet, nånstans… från en 

början av ens karriär där man fick 

höra mycket, eh, att man inte 

skulle va.. man skulle inte låta sig 

manipuleras… Av den här 

patientgruppen. Att, va på din 

vakt, till exempel. Ehm….de gör 

ju att jag granskar ju orden, 

egentligen. Kanske mer än en 

annan patientgrupp. 

Det är tråkigt att man 

har i bakhuvudet, från 

början av karriären att 

inte låta sig 

manipuleras av den här 

patientgruppen, att 

vara på sin vakt. Det 

gör att jag granskar 

orden mer än en annan 

patientgrupp. 

Fått med sig 

tidigt i 

karriären att 

vara på sin 

vakt, granskar 

deras ord mer. 

Fördomar och 

värderingar 

Generell 

värdegrund 
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Studiens trovärdighet och tillförlitlighet 

En studies tillförlitlighet kan enligt Krippendorff (2004) variera beroende på dess tilltänkta 

användningsområde, exempelvis när människors liv är beroende av resultatet bör gränsen 

sättas högre än då resultatet är tänkt att användas för en akademisk grund. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) beror en studiens trovärdighet på flertalet faktorer såsom 

val av metod, utförandet av datainsamling och tydlig beskrivning av alla delar av 

datainsamling och innehållsanalys. Augustinsson (2017) menar på att vår förförståelse 

påverkar och lägger grunden till våra val av metoder samt utformningen av dessa. Vidare 

menar han att antaganden och ansatser kan dölja delar av aspekter hos ett fenomen eller 

rentav påverkar vilka företeelser vi ser hos det betraktade fenomenet. 

 

För att öka denna studies tillförlitlighet och trovärdighet har deltagare med varierande 

erfarenhet, kön, ålder och geografisk tillhörighet valts ut i syfte att få med en så bred 

variation av aspekter som möjligt för att bättre kunna spegla sjuksköterskors upplevelser av 

det studerade fenomenet. Metoden har noggrant beskrivits steg för steg. Vid användande 

av denna studie bör dock hänsyn tas till att författarna var oerfarna i att utföra intervjuer 

samt kvalitativ innehållsanalys, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) kan påverka 

resultatet genom att kvaliteten på data kan variera. De menar även att förfarandet vid 

uttagning av meningsbärande enheter är en kritisk del för att uppnå tillförlitlighet. 

Svårigheten, enligt Krippendorff (2004), ligger i att ta ut så korta och lätthanterliga 

meningsenheter som möjligt utan att tappa helheten och kärnan i innehållet, vilket kräver 

en del övning och erfarenhet då många svar i en intervju kan vara utdragna och 

osammanhängande. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Med stöd av lagen om etikprövning av forskning som avser människor [LEF](SFS, 

2003:460, 2§) kan det konstateras att ett arbete som faller inom ramen för en 

högskoleutbildning på avancerad nivå inte definieras som forskning och därmed inte heller 

omfattas av lagen. Med hänsyn till att en empirisk studie planerades, som behandlar ett 

känsloladdat ämne och att kollegor valdes som deltagare, skickades en förfrågan in till 

Sophiahemmets etikråd för bedömning. Studien har godkänts (Bilaga 5) för utförande, utan 

behov att genomföra en etikprövning. 

 

Enligt Helsingforsdeklarationen, utformad av World Medical Association [WMA] (2013), 

skall forskningsdeltagares hälsa och rättigheter alltid ges företräde framför forskningens 

ändamål. Då kollegor, eller för författarna kända informanter, tillfrågats om deltagande har 

stor vikt lagts vid att tydliggöra frivillighet och konfidentialitet, samt att deltagande ej skall 

påverka deras arbetssituation. En utförlig forskningspersonsinformation (Bilaga 2) 

utformades och gavs till tillfrågade personer och ett skriftligt samtycke undertecknades 

innan personen kunde delta i studien. Kvale och Brinkmann (2014) menar på att 

intervjuforskning genomsyras av olika etiska frågor. För att kunna frambringa så mycket 

information som möjligt är det av stor vikt att den som intervjuar kan skapa en trygg och 

säker miljö där intervjupersonen vågar öppna sig och prata om privata händelser. För att 

möjliggöra detta krävs en fin balansgång mellan intervjuarens intresse av att tillägna sig 

information och respekt för intervjupersonens integritet (Kvale & Brinkmann, 2014).  
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Informationskravet 

Forskaren har enligt Vetenskapsrådet (2002) ett ansvar för att informera 

undersökningsdeltagare om essentiella delar av studien. I de flesta fall fordras att 

informationen utlämnas på förhand. Informationen bör innehålla uppgifter om deltagarnas 

funktion i studien, samt vilka specifika villkor som gäller för deltagande. Utlämnad 

förhandsinformation bör innehålla uppgifter om projektansvariges namn och tillhörande 

institution med tydliga kontaktuppgifter för deltagarna att enkelt kunna komma i kontakt 

med forskaren. Deltagaren skall även få information om studiens syfte, tillvägagångssätt, 

eventuella risker, fysiska såväl som psykiska, samt rätten till frivillighet (Vetenskapsrådet, 

2002). 

 

Samtyckeskravet 

Samtycke från deltagare skall inhämtas av forskaren före påbörjad informationsinsamling. 

Detta samtycke måste vara informerat, vilket kopplas ihop med informationskravet. Det är 

av största vikt att de personer som samtycker till att delta, inte gör detta på grund av en 

rädsla för konsekvenser vid nekande till deltagande. Det är tillåtet av forskaren att motivera 

till medverkan, eller fortsatt medverkan i fall då deltagare önskar avbryta, men aldrig så att 

berörd person påverkas till den grad att ett självständigt beslut inte längre kan fattas. 

Beroendeförhållande mellan forskare och undersökningsdeltagare bör i möjligaste mån 

undvikas. I fall då en person önskar avsluta sitt deltagande, har denne all rätt att göra så 

närhelst under processen. Ett samtycke till medverkan innebär alltid att berörd 

undersökningsdeltagare självständigt styr villkoren för deltagandet, och att samtycket inte 

är bindande (Vetenskapsrådet, 2002). I lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor [LEF](SFS, 2003:460, 17§) stadgas att ett samtycke ej är giltigt om 

forskningspersonen inte innan har fått information i enlighet med informationskravet. I 

enlighet med LEF (SFS, 2003:460, 17§) skall även samtycket dokumenteras. 

 

Konfidentialitetskravet 

Deltagare som ingår i en undersökning har rätt att ges största möjliga konfidentialitet. 

Detta innebär att deras identiteter inte på något sätt ska gå att röjas av utomstående. Alla 

uppgifter måste lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att konfidentialitetskravet kan 

upprätthållas (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Dokument och ljudfiler från intervjuerna i denna studie har förvarats på låsta datorer och ej 

skickas med mail eller dylikt mellan författarna. Dokument med transkriptioner har 

avidentifierats för att inte riskera att någon identitet röjs och den specifika information som 

samlats in såsom kön, ålder och erfarenhet har inte kopplats ihop med citat eller delar av 

intervjun i arbetets resultat. 

 

Enligt personuppgiftslagen [PUL](SFS, 1998:204, 9§) skall inte mer personuppgifter 

inhämtas än det som är relevant för ändamålet och uppgifterna får inte sparas längre än 

nödvändigt. Därav kasseras alla insamlade uppgifter inklusive intervjumaterial efter 

godkänd och avslutad studie. 

 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter från eller om deltagarna i studien, enbart 

får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Insamlad information för 

denna studie kommer ej tillåtas att användas i något annat sammanhang än denna studie. 
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RESULTAT 

Efter att innehållsanalysen genomarbetats framkom fyra huvudkategorier, Känsloladdat 

möte, Praktiska faktorer, Organisatoriskt stöd och Generell värdegrund (Tabell 3). 

Resultatet visar på att sjuksköterskorna upplever mötet med missbrukare som komplext 

med många varierande faktorer som påverkar hur upplevelsen blir. Samhällets syn på 

denna patientgrupp speglas i vården och påverkar bemötandet och behandlingen vid 

smärta. 

 

Tabell 3. Underkategorier och Kategorier 

Underkategori Kategori 

Patienternas beteende 

Känsloladdat möte 

Rädsla och oro för hot och våld från patienten 

Ej vilja bli manipulerad 

Hur de som patientgrupp påverkar personalen 

Oro att förvärra missbruk 

Osäkerhet och tvivel 

Frustration 

Kommunikation 

Praktiska faktorer 

Förtroende och tillit 

Skillnad mellan olika missbruk 

Interaktioner mellan läkemedel och substans 

Bristande kunskap och kompetens 

Synlig skada eller diagnos 

Bekant patient eller känt missbruk 

Riktlinjer och hjälpmedel 

Organisatoriskt stöd Arbetsmiljö 

Samarbete mellan kollegor 

Misstro 

Generell värdegrund 
Fördomar och värderingar 

Underbehandlade 

Strävan efter neutralitet 
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Känsloladdat möte 

De deltagande sjuksköterskorna beskrev att mötet med missbrukare kunde utlösa ett brett 

spektrum av känslor. Oro och rädsla för hot och våld, osäkerhet och tvivel och frustration 

beskrevs i samband med omvårdnad av patienter med smärta och samtidigt pågående 

missbruk. Vissa aspekter beskrevs utifrån patientens beteende, andra utifrån hur de som 

patientgrupp kunde påverka personalen.  

 

Patienternas beteende 

Missbruks patienterna beskrevs i vissa fall precis som andra patienter, olika beroende på 

individ, krävande eller undfallande, trevliga eller aggressiva, men att mötet med dessa 

människor ändå inte riktigt lämnade någon oberörd. De som grupp kunde upplevas mer 

vårdkrävande än andra och att det tar mer energi att vårda dessa personer. Patienterna 

upplevdes ibland som oberäkneliga och provocerande, vilket beskrevs röra upp många 

känslor hos personalen. Någon av deltagarna menade att de även kan vara öppna och 

ärliga, med en avskalad bild av sig själva. Dessa patienters brist på tillit, både till vården 

och till andra människor var något som återkom i intervjuerna med deltagarna. 

 

Man blir ju påverkad av mötet med en annan människa och oftast kan du 

ju mötas utav.. hårda ord å fula uttryck å, jaa.. spott å slag, som jag sa 

å, dom kan va ganska provocerande också i sitt sätt att vara. Eh, å det 

ska man förhålla sig till å försöka.. det kan va svårt, det är en utmaning, 

definitivt, tror jag.. att hålla sig neutral ändå… (Intervju 2C) 

 

...Ehm.. så och, d, å dom kan ju va fantastiskt.. eh.. trevliga och roliga så 

de e ju, en.. de e väl de som kan va liksom d..det lätta.. med dom 

patienterna, tycker jag, att det blir okonstlat och enkelt, många gånger, 

ärligt (Intervju 2C). 

 
Rädsla och oro för hot och våld från patienten 

Sjuksköterskorna kunde ibland känna sig hotade då patienter med missbruk upplevdes 

aggressiva eller agiterade, vilket ledde till att personalen fick backa undan i vissa 

situationer. En del upplevde det svårt att föra en dialog med patienten på grund av rädsla 

för våld. Andra upplevde patienterna som oberäkneliga och lynniga, vilket kunde skapa 

obehag i mötet och en svårighet att bedöma patienternas signaler. Sjuksköterskorna 

uttryckte också att det vid agitation och aggressivitet var lätt att negligera patientens smärta 

och att sympati och empati minskade vid dessa tillfällen. 

 

Asså man har ju varit med om möten där det har blivit så att patienten 

har blivit så agiterad, att man, man nästan känt sig hotad å att man 

känner, okej, det här är en diskussion man inte kan fortsätta utan de e 

bara å backa.. Å komma tillbaka senare, kanske. Eehhm.. å de e ju 

ganska dåliga möten (Intervju 4C). 
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Ej vilja bli manipulerad 

Gemensamt för sjuksköterskorna i studien var att de upplevde oro och rädsla för att bli 

manipulerade och lurade. De ville inte bli ett medel för patientens missbruk. De upplevde 

det kränkande att bli lurad för att de litat på patientens ord. Det medförde att de i 

nästkommande, liknande situation var mer restriktiv och eftertänksam. En sjuksköterska 

uttryckte att hen inte arbetade inom vården för att hjälpa någon med sitt missbruk utan för 

att hjälpa dem som är sjuka. De flesta uttryckte också att de hade ett kritiskt tankesätt och 

försökte bedöma om det var så att patienten hade ont på riktigt eller om det var spelat. 

Erfarenhetsmässigt upplevde de att missbrukarna kunde hävda att deras smärta var värre än 

den var i verkligheten. Samtidigt poängterade de vikten av att inte bara tänka på rädslan att 

bli manipulerad.  

 

Jaa, man blir ju restriktivare, helt klart. Dels...för att man inte vill bli 

lurad, för det känns ju rätt sådär kränkande efteråt… Eh.. då blir man 

ju rätt, så här, kränkt efteråt. Att, vad fan, den här… han har ju som 

lurat mig (Intervju 5C). 

 

 

Hur de som patientgrupp påverkar personalen 

Att bemöta missbrukare upplevdes av flertalet som svårt och känsloladdat, det påverkade 

sjuksköterskorna på flera olika sätt. Vissa uttryckte en rädsla att drabbas av blodsmitta och 

att denna rädsla påverkade dem i mötet med patienterna, de beskrev hur det kunde påverka 

val av undersökningar eller behandlingen. Exempelvis kunde de välja att inte sätta en 

perifer venkateter om det inte var absolut nödvändigt. Samtidigt upplevde de en viss skam 

över dessa känslor.  

 

..känns ju fånigt att säga det men att man är på nåt vis… smittsamma 

blodsjukdomar… eh… är man ju trots allt, i den här moderna tiden, 

liksom rädd för…. nej men på nåt vis så här, det påverkar mig… kan 

påverka mig i mitt bemötande å mitt, liksom, möte  

(Intervju 3C). 

 

Mötet med vissa personer i denna patientgrupp beskrevs även kunna väcka känslor av 

äckel samt en upplevelse av att ha svårt att värja sig mot patienterna då de kunde vara 

kramiga och för närgångna. Ilska, maktlöshet och ångest upplevdes även vanligt 

förekommande. Att bemötas med spott, slag och fula ord kunde ta fram hela 

känsloregistret men framförallt ilska och en känsla av minskad empati och vilja att hjälpa. 

En del av studiedeltagarna pratade om risken för manipulation och hur det påverkade deras 

bemötande, att det kändes kränkande när en patient lyckats lura eller manipulera 

vårdpersonalen vilket också ledde till ilska och ett mer vaksamt beteende. 

 

...Så den värdegrunden kanske speglar också den här ångesten hos oss 

som jobbar med dom. Och rädsla liksom, förtvivlan (Intervju 1C). 
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Deltagarna i studien uttryckte känslor av maktlöshet och uppgivenhet när de vårdade 

patienter med smärta och samtidig missbruksproblematik. De upplevde sig maktlösa när de 

efter genomförd behandling åter skickade ut patienten till en osäker framtid. Samtidigt 

hade de inga andra alternativ. Skilda åsikter vid bedömning av patienten medförde ångest 

för sjuksköterskan, ångest och hjälplöshet kunde upplevas de gånger de gjorde en 

bedömning att patienten var i behov av smärtlindring men läkaren inte ansåg det vara 

relevant. 

 

...det blir ju ångest för… för alla inblandade liksom, om jag gör en 

bedömning att nån har ont på riktigt å jag inte kan göra nånting så e de 

ju jobbigt såklart (Intervju 3C). 

 

Sjuksköterskorna upplevde även att patientgruppen kunde väcka känslor av sorg då det är 

en trasig grupp människor som kan utsätta sig själva för hemska situationer. Trots att det 

beskrevs varierande situationer och tillfällen då dessa personers beteende eller uttryck 

kunde minska personalens empati, upplevde flertalet ändå att patienterna som grupp väckte 

empati och sympati. 

 

Oro att förvärra missbruk 

Sjuksköterskor i studien uttryckte oro och rädsla att förvärra patientens missbruk vid 

administrering av kraftigt smärtstillande preparat, såsom opioider. En deltagare beskrev 

situationer då hon gjort bedömningar att patienten varit i behov av smärtlindring, men 

däremot inte vågat ge opioider eller liknande preparat på grund av patientens missbruk. Det 

beskrevs som etiska dilemman då en smärtbehandling försvårades av oron för ett förvärrat 

missbruk, att det orsakade svårigheter i att fatta beslut. Denna känsla upplevdes extra stark 

vid vård av patienter som kommit ur ett missbruk, sjuksköterskorna kunde då känna rädsla 

för att bidra till ett återfall hos patienten. Deltagarna beskrev också en känsla av ovärdighet 

och inhumanitet i att avstå smärtlindring när de egentligen ansåg det vara nödvändigt.  

 

Det är ju jättesvårt… det är ju verkligen etiska överväganden… att ge 

dom eller att inte ge dom.. försöka ge dom smärtstillande som inte ska 

trigga igång ett missbruk på dom igen (Intervju 3A). 

 

Osäkerhet och tvivel 

Något alla sjuksköterskor i studien upplevde var tvivel och osäkerhet på många olika sätt 

när de vårdade patienter med missbruk. Vissa beskrev en generell känsla av osäkerhet inför 

patienternas reaktion och beteende, att patienterna kunde upplevas oberäkneliga och 

svårbedömda. Några sjuksköterskor kände osäkerhet över hur de skulle tackla situationer 

när de upplevde att patienten försökte spela ut och lura dem. Vissa upplevde att 

bedömningarna blev lättare att göra med åren men att det ändå var svårt många gånger och 

de kände sig osäkra hur de skulle göra. En sjuksköterska berättade också om sin upplevda 

osäkerhet kring patienter som gick på metadonprogram, och kom in till akuten på grund av 

skada och då behövde smärtlindring. Hur skulle de hantera sådana situationer?  

 

I samband med att sjuksköterskorna behandlade patienterna med stora doser smärtstillande 

utan att det hade effekt på patientens smärta, kände de tvivel. De funderade över om det 

verkligen var smärta situationen handlade om eller om det var beroende? 
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Men en del kan du ju ge ganska mycket, ehh, och.. dom skriker 

fortfarande och då tror jag att tvivlet kommer, att är det för att den 

är så tillvand och faktiskt har ont? Eller är det ruset som den faktiskt 

är ute efter, för att skadan kanske inte upplevs som så, så stor (Intervju 

2C). 

 

Frustration 

Sjuksköterskorna upplevde mötet med missbrukarna många gånger som frustrerande, men 

i olika hänseenden. Vissa upplevde det frustrerande att möta missbrukare just för att det 

ofta fanns en hel del aggressivitet runtomkring. Andra upplevde det frustrerande för att 

mötet kunde ta väldigt mycket energi och tid och ändå inte bli riktigt bra. En sjuksköterska 

upplevde det frustrerande att missbrukarna efter genomförd behandling, ofta skickades ut 

på gatan igen, trots att man visste att de inte hade någonstans att bo. 

 

Praktiska faktorer 

Denna kategori gav uttryck åt en rad faktorer som påverkar mötet med missbrukare samt 

hur bedömning och behandling av smärta kan variera. Informanterna uttryckte situationer, 

beteenden eller känslor som kunde upplevas som hindrande eller underlättande både 

utifrån patientens och vårdpersonalens perspektiv. 

 

Kommunikation 

Kommunikationen mellan patient och vårdpersonal upplevdes avgörande för hur både 

bedömning, smärtbehandling och omvårdnad blev i olika situationer. Informanterna 

beskrev i generella drag missbrukare som speciella eller svåra att bemöta, samt att de 

kommunicerar på ett annorlunda sätt. Mer specifikt upplevdes påtända patienter mer svåra 

att kommunicera med, att de ibland inte gick att prata med eller få adekvata svar från. 

Även en rädsla för våld kunde uppstå vilket upplevdes försvåra både bedömning och 

behandling. En av informanterna uttryckte: 

 

Men å sen är det ju väldigt beroende av vad, vilket missbruk och om 

dom är påverkade just då, de e extremt stort hinder att ha att göra 

med någon som är påtänd på nåt, där och då liksom. Det kanske inte ens 

går å prata och man kan känna, eh, rädsla för liksom, våld (Intervju 3C). 

 

En av informanterna beskrev även svårigheter med att resonera eller diskutera kring smärta 

med dessa patienter, att det kunde vara svårt att nå fram eller komma överens och samtidigt 

svårt att uppfatta hur mycket information de får till sig eller förstår. Då patienterna 

upplevdes av personalen som trevliga och tillmötesgående beskrev informanterna 

missbrukare som vilken patient som helst. En rak och ärlig kommunikation från 

personalens sida upplevdes som underlättande i mötet. 

 

Förtroende och tillit 

Informanterna pratade om förtroende och tillit ur två olika perspektiv. För det första att det 

är en viktig faktor för att på bästa sätt kunna vårda alla patienter, men speciellt 

missbrukare. För det andra att missbrukspatienter karaktäriseras av stor brist på tillit för all 

vårdpersonal.  
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Det allra viktigaste är att dom blir bemötta med respekt.. får dom det 

så.. när dom kommer hit till oss så har dom en föreställning om att vi 

ska negligera dom.. men om vi inte gör det utan verkligen tar oss tiden 

till dom.. och att prata med dom.. så får du oftast en lugnare patient 
(Intervju 3A). 

 

Informanterna menade på att respekt och vänligt bemötande var viktiga faktorer för att 

bygga upp ett förtroende och att skapa en plattform för vidare behandling och vård. 

 

Skillnad mellan olika missbruk 

Ur analysen framkom att missbruk är ett brett begrepp och att alla studiedeltagare menade 

på att det är stora skillnader mellan att vårda alkoholmissbrukare, narkotikamissbrukare 

och opiatmissbrukare. Informanterna beskrev skillnader både i patienternas beteende och 

hur de själva tänker kring smärtlindring. Det framkom en upplevelse av att det inte är något 

problem att smärtbehandla alkoholmissbrukare men att narkotika- och opiatmissbruk kan 

påverka doseringen på grund av tolerans eller oväntade reaktioner på läkemedlen. Även 

bemötandet kunde informanterna uppleva som varierande, de beskrev 

narkotikamissbrukare som mer lynniga och aggressiva och opiatmissbrukare mer de som 

kräver smärtlindring.  

 

Interaktioner mellan läkemedel och substans 

Informanterna upplevde en oro över att inte ha kontroll över hur smärtlindringen skulle 

påverka patienten. De beskrev att det kunde kännas obehagligt att ge starkare 

smärtlindrande preparat utan att veta vad patienten hade för substanser i kroppen och att 

patienterna kunde reagera kraftigare än beräknat och därmed sluta andas. De uttryckte en 

svårighet i att beräkna rätt dosering utifrån detta och deras oro för oväntade reaktioner 

påverkade deras beslut kring smärtlindring. 

 

…dels så har dom redan bedövat sig själva, dels så kan det interagera 

tillsammans om du har tagit… eller druckit mycket alkohol, då kan du 

inte ta alla läkemedel på grund av att då kan dom ju förlora 

andningsvägarna.... (Intervju 1A). 

 

Bristande kunskap och kompetens 

En tydlig upplevelse från deltagarna i studien var att de någon gång eller ofta kände 

osäkerhet vid vård av missbrukare. Denna osäkerhet grundade sig i bristande kunskaper 

om smärtbehandling vid missbruk samt dålig kompetens i att bemöta och vårda dessa 

patienter. Flera deltagare uttryckte en önskan om ökad kunskap och mer utbildning:  

 

Men jag tror att man skulle behöva ha lite mer kunskap om just den 

patientgruppen.. Hur toleranta är dom? Vad finns det för alternativ till 

smärtlindring till exempel? Finns det nåt annat än morfin man kan ge? 

(Intervju 4C). 

 

Framförallt ansåg sig deltagarna ha bristande kunskap om tolerans, interaktioner och 

alternativa behandlingsmetoder. 
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Synlig skada eller diagnos 

I denna underkategori beskrevs av deltagarna en svårighet att bedöma och behandla smärta 

om det var en oklar orsak. Ej synliga skador upplevdes skapa osäkerhet och tveksamhet till 

om patienten talade sanning. Informanterna menade på att det blir lättare att bedöma 

smärtan och att tro på den om patienten har synliga skador såsom frakturer. Även en 

diagnos upplevdes som underlättande då det kunde ses som ett kvitto på smärtan var sann. 

 

Det blir ju lättare sen när man har en, en diagnos.. Den här personen 

har rätt att ha ont, och har antagligen ont, liksom eller man, men det är 

solklart att, att dom har ont.. en öppen fraktur liksom, nä men de e ju 

liksom, då e de ju inget snack om saken, då har man ett.. ja då har, då 

har man ju ett liksom ett, ett kvitto på att det här gör ont; nu kan vi ge 

smärtstillande (Intervju 3C). 

 

Bekant patient eller känt missbruk 

Informanterna beskrev att missbruket kunde vara svårupptäckt ibland, en faktor som 

påverkade deras möte med patienten. Någon uttryckte att det kan göra att 

smärtbehandlingen inte blir lika restriktiv eller att bedömningen blir en annan. I andra fall 

upplevde vissa informanter att det kunde underlätta bemötandet och vården om de kände 

till patienten sedan tidigare, de kände en viss trygghet i att kunna förutse patientens 

reaktioner lite bättre men även att bedöma trovärdigheten i det patienten berättar och 

förmedlar. 

 

Organisatoriskt stöd 

Riktlinjer och hjälpmedel 

Deltagare i studien beskrev att de använde VAS-skalan, vitalparametrar och anamnes som 

hjälpmedel för bedömning av smärta och poängterade att det är samma oavsett missbruk 

eller inte. Av de nio informanterna var det ingen som hade vetskap om några existerande 

hjälpmedel vid smärtbedömning hos patienter med missbruk. Ingen av dem upplevde heller 

att det fanns några specifika riktlinjer att följa vid smärtbehandling, att det var upp till var 

och en att ta beslut i varje enskilt fall. 

 

...det finns ju liksom inget program för så.. för att smärtstilla 

narkotikamissbrukare utan de e helt godto..tyckligt till vii..doktor 

(Intervju 1C). 

 

Informanterna uttryckte även svårigheter med att använda sig av vitalparametrar då dessa 

kan vara påverkade av andra faktorer, exempelvis att en hög puls kan tyda både på smärta 

och på abstinens. Även VAS-skalan uppfattades som svår eller otillräcklig i flertalet 

situationer. Om en patient skulle uppge 10 på en 10-gradig skala och inte visa några andra 

symtom på smärta kunde vissa informanter känna stor tveksamhet till patientens 

trovärdighet. 
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..Ibland kan man tycka..tro.. att att dom inte har så ont som dom 

egentligen har.. patienterna.. för dom… dom kanske inte.. det syns 

kanske inte på dom.. eller rättare sagt, dom säger att dom har jätteont, 

men dom ser egentligen ganska opåverkade ut.. och är inte nå snabb i 

pulsen och ingenting så.. så att det är..jaa..svårt att alltid definiera hur 

ont dom egentligen har (Intervju 4A). 

 

Två av studiedeltagarna kände att det inte finns någon styrning eller ledning från cheferna, 

att ingen vill ta något riktigt grepp om denna patientgrupp. De som hade erfarenhet av 

prehospital sjukvård uppgav att alla hanterar denna situation olika. Vissa upplevde att det 

ibland togs upp diskussioner om specifika patientfall för att kunna skapa rutiner kring 

vården av dem, medan en del med erfarenhet av arbete på akutmottagning upplevde att det 

aldrig pratas om detta på arbetsplatserna.  

 

Arbetsmiljö 

Faktorer som påverkar mötet och vården visade sig även vara arbetsmiljön. 

Studiedeltagarna beskrev denna patientkategori som mer tids- och vårdkrävande än andra 

patienter vilket leder till att, vid hög arbetsbelastning och andra akut sjuka patienter att 

ansvara för, minskar vårdpersonalens tålamod och ork att bemöta dessa patienter så som de 

känner behövs för att ge en god vård. 

 

I den prehospitala vården kan yttre faktorer innebära stökiga eller hotfulla anhöriga, misär 

eller ohållbara arbetsställningar som påverkar omvårdnaden. En av sjuksköterskorna 

menade att det ofta kan vara annat som måste prioriteras, som är mer allvarligt än smärtan. 

 

Det kan, som jag sa, rent.. va rent praktiskt så att, att smärtstillande å 

det kommer mycket senare för att det är så mycket praktiskt runt dom 

här patienterna som måste åtgärdas, de e en massa andra faktorer som 

e långt mycket värre än deras smärta, som e de man måste åtgärda 

först (Intervju 2C). 

 

En annan sjuksköterska reflekterade över akutmottagningens generella miljö, att det är ett 

konstant flöde av människor med hög ljudnivå och flertalet olika möten under 

vårdprocessens gång både för patienterna och personalen, vilket kan dra energi och 

försvåra kommunikationen. 

 

Samarbete mellan kollegor 

När det kom till smärtlindring talade majoriteten av deltagarna om samarbetet främst med 

läkare, och även med andra sjuksköterskekollegor. Gemensam värdegrund och liknande 

bedömning ansågs vara underlättande faktorer. I fall då läkaren bedömde patientens smärta 

annorlunda än den ansvariga sjuksköterskan kunde krävande diskussioner uppstå och även 

en känsla av att fastna mellan patient och läkare. Ett positivt samarbete beskrevs som när 

alla parter gemensamt kom fram till en behandlingsplan. Att minska risken för 

missförstånd eller diskussion genom att visa enad front mot patienten. 

 

Ibland kunde en av deltagarna känna sig dömd av vårdpersonalen på akutmottagningen då 

de kom in med patienter: 
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Eh, men de e ju också, där har man upplevt problematiken i att när man 

kommer in med en patient som är välkänd så kan man också få negativa 

kommentarer från akutmottagningen, om man har smärtstillat att, inom 

citationstecken, har du gått på den? (Intervju 2C). 

 

Generell värdegrund 

I denna kategori framkom upplevelser av fördomar och värderingar, både hos sig själva 

och i allmänhet i arbetslaget. Deltagarna reflekterade över att de kunde känna misstro mot 

denna patientgrupp samt att patienterna i många fall blev underbehandlade. Samtidigt 

försökte de gå in i mötet med patienten med en neutral grundinställning. Många upplevde 

också att det talades för lite om gemensamma värdegrunder på arbetsplatserna. 

 

Misstro 

En deltagare berättade om att i början av sin karriär ha fått lära sig av äldre kollegor att 

vara på sin vakt, och att denna tanke senare fanns kvar i bakhuvudet. Detta gav en 

grundinställning av misstänksamhet mot patienter med missbruk. En skepsis mot patienters 

intentioner fanns också bland deltagarna i studien, vilket initierade en extra tankevända 

innan exempelvis smärtlindring gavs. De berättade att de lättare misstrodde patienter med 

missbruk och även kunde vara hårdare i bedömningen av smärta mot den patientgruppen. 

Studiedeltagarna uttryckte att patienter med missbruk hade en svår sits då de regelbundet 

blir misstrodda av vårdpersonal, att de ville tro deras smärta men att det kunde upplevas 

komplicerat och svårt. 

 

..alltså dom har det inte lätt, missbrukarna, på det viset att…. mer eller 

mindre så är det att man funderar om det stämmer eller om det inte 

stämmer… om dom har verkligt ont eller om de inte har ont… utan bara 

vill åt nån smärtlindring… så dom har ju en svår sits… (Intervju 4A) 

 

Fördomar och värderingar 

Deltagarna i studien upplevde att det fanns fördomar och negativa värderingar i mötet med 

missbrukare. En sjuksköterska berättade att patienter med missbruk stod längst ned på 

skalan i samhället tillsammans med de psykiskt sjuka, och att dessa patienter hade ett 

stigma med sig och därmed kunde diskrimineras. Gemensam värdegrund och värderingar 

saknades enligt vissa och deras upplevelse var att detta inte diskuterades, utan att all 

personal hade sitt eget förhållningssätt. 

 

...men däremot så tycker jag att det är viktigt att man pratar om 

värdegrunder på akutmottagningen, för det gör man inte! ...men nu 

pratar vi inte om…. utan bara hanterar liksom.. (Intervju 1C). 

 
Vidare berättade deltagarna om vikten av att kunna lägga fördomar bakom sig och skapa 

ett nytt möte med patienten. De menade att fördomar inte fick påverka och styra utan att 

alla hade rätt till vård och att det inte är sjuksköterskornas sak att döma. De poängterade 

vikten av ett vänligt bemötande och att visa respekt samt att ge patienterna en känsla av att 

bli sedda som individer. En deltagare menade att ödmjukheten blev större med 

erfarenheten samt att fördomar ofta hörde ihop med rädslor. 
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Däremot så tror jag att man blir mer ödmjuk ju längre man har jobbat… 

ehmm… att man har en större ödmjukhet mot människan… (Intervju 1C). 

 
Underbehandlade 

Gemensamt för informanterna var deras upplevelse av att patienter med tidigare missbruk 

inte hade samma rättigheter som andra i vården samt att de inte alltid behandlades korrekt. 

Deras upplevelse var att denna patientgrupp blev undermåligt behandlade för sin smärta, 

och att de inte fick nödvändig och relevant behandling på grund av sin bakgrund. Detta 

upplevdes av deltagarna som inhumant och oetiskt. En deltagare berättade att följden av 

detta kunde bli att patienterna då sökte rätt på smärtstillande preparat på egen hand och att 

detta kändes fel. 

 

Men jag upplever ju det som...ehm, problematisk att man liksom inte, 

ska man...om man har ett missbruk så blir det på nåt vis att man har 

inte rätt till samma, samma smärtstillande behandling… (Intervju 1C). 

 

...jag upplever att dom blir negligerade...dom får inte den behandling 

dom behöver på grund av sitt missbruk… (Intervju 1C). 

 

Strävan efter neutralitet 

Det beskrevs en upplevd utmaning i att hålla sig neutral i mötet med patienten. De hade 

intentionen att vara neutrala och att inte låta patientens bakgrund spela roll i mötet, dock 

var detta inte alltid lätt, framförallt inte om patienten i fråga uppvisade ett provokativt 

beteende. Två av deltagarna berättade att det inte skulle få spela någon roll om patienten 

var missbrukare eller inte; patienten skulle ha samma rättigheter som andra. Deltagarna 

poängterade att de inte gjorde på något annorlunda sätt och att en rättvis bedömning var 

viktig. Ingen skulle avfärdas på grund av sitt missbruk. 

 

Alltså jag tycker att det är jätteviktigt att faktiskt ta de här 

patienterna på allvar… att verkligen göra en rättvis bedömning… och 

inte bara avfärda dem på en gång för att de har ett missbruk… (Intervju 

1A). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Ansats 

Då syftet med studien var att undersöka upplevelser ansågs en kvalitativ ansats vara 

relevant för att ge rätt information samt att kunna ge svar på syftet. Detta bekräftas av både 

Polit och Beck (2017) och Forsberg och Wengström (2013), vilka båda beskriver den 

kvalitativa ansatsen som en utgångspunkt för att beskriva, tolka eller förstå upplevelser, 

erfarenheter eller okända fenomen. Med tanke på en begränsad tidsram och resurser kunde 

en litteraturöversikt varit aktuell för att, som Forsberg och Wengström (2013) menar, göra 

en sammanställning av aktuell forskning inom det valda ämnet, men det hade förändrat 

studiens syfte eftersom att författarna ville ta reda på hur sjuksköterskor i Sverige upplever 

det att vårda patienter med smärta och samtidigt pågående missbruk. Med ett sådant 

specifikt syfte kan det vara svårt att hitta tillräckligt många artiklar till en litteraturöversikt. 

 

Design 

Som design valdes semistrukturerade individuella intervjuer. Enligt Kallio, Pietilä, Johnson 

och Kangasniemi (2016) kan en semistrukturerad intervju vara lämplig då ämnet är 

komplext eller känslomässigt engagerande och känsligt, för att kunna styra fokus och att 

även öppna upp för deltagaren att uttrycka en bred variation av upplevelser. Kallio et al. 

menar även att viss kunskap om fenomenet bör finnas som grund för att kunna välja ut 

viktiga områden att fokusera på i sin datainsamling. Då författarna sedan tidigare har egna 

erfarenheter av att arbeta med patienter med smärta och samtidig missbruksproblematik 

kunde val av nyckelområden väljas utifrån den egna erfarenheten samt insamlad kunskap i 

ämnet. Enligt Oliver et al. (2012) innefattar vård av patienter med missbruk barriärer i 

form av stigma och fördomar, vilket kan göra att detta ämne anses vara känsloladdat och 

känsligt för deltagare i studien. Alternativt diskuterades att använda fokusgrupper som 

datainsamlingsmetod, Webb (2002) menar att det är en metod som kan öppna upp 

deltagarna mer än vid en individuell intervju och forma djupare åsikter än annars, men som 

Polit och Beck (2017) beskriver har diskussionsledaren en kritisk roll för att denna 

insamlingsmetod skall bli lyckad och generera en djup och speglande information. Som 

oerfarna intervjuare upplevdes detta kunna bli för tidskrävande och utmanande med risk 

för att behöva göra flertalet intervjuer för att uppnå en tillräckligt tillförlitlig mängd 

information. Polit och Beck (2017) rekommenderar även att vara två för att utföra 

fokusgruppsintervjuer, en som sköter ljudinspelning och anteckningar och den andra som 

ledare för diskussionen. Då författarna bor många mil isär var detta inte praktiskt 

genomförbart. För att istället dra nytta av att detta togs beslut om att göra individuella 

intervjuer på de två olika platserna i landet, detta i enlighet med hur Polit och Beck (2017) 

beskriver ett maximalt variationsurval, för att ge ytterligare spridning i urvalet av deltagare 

och därmed bredda perspektivet i det insamlade materialet. 
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Urvalskriterier 

Studiens begränsning i storlek och tidsram påverkade valet av urvalsmetod. För att 

underlätta sökandet efter deltagare valdes först att använda ett bekvämlighetsurval, dock 

inte så till vida att en allmän information gick ut med en förfrågan om deltagande för att 

hitta frivilliga. Däremot valdes att enbart tillfråga personer från respektive författares 

arbetsplatser. Enligt Polit och Beck (2017) börjar oftast kvalitativa studier med ett frivillig-

urval då detta är enkelt och effektivt, men är ändå inte att föredra då det inte alltid leder till 

den rikaste och största möjliga informationskällan. Sandelowski (2000) menar att det 

slutgiltiga målet alltid är att få så rik och bred information som möjligt, vilket var 

anledningen till att maximalt variationsurval användes i denna studie. Detta ledde till att 

två av nio deltagare var män, åldern varierade från 29-57 år och fyra deltagare arbetade i 

norra delen av Sverige och fem deltagare i mellersta delen, samt två deltagare med 

erfarenhet från prehospital vård. Detta kan anses ha ökat möjligheterna till att belysa 

fenomenet ur ett varierande perspektiv. Enligt Malterud et al. (2016) bör storleken på 

urvalet styras av styrkan i informationen, det vill säga ju större styrka den insamlade 

informationen har desto mindre mängd data krävs. När en studie planeras måste dock 

beräkningar göras för hur mycket tid datainsamlingen kommer att ta och hur mycket tid 

som finns till förfogande (Malterud et al. 2016). Maximalt tio stycken intervjuer planerades 

att utföras relaterat till den tid som fanns till förfogande, fler intervjuer än så beräknades 

kunna generera för mycket material att hinna bearbeta. Författarna ansåg att styrkan i 

informationen som insamlats var stark nog för att räcka med nio intervjuer. O’Reilly och 

Parker (2013) menar även att en tillräckligt stor urvalsmängd uppfylls då den insamlade 

informationen på ett adekvat sätt svarar på forskningsfrågan, vilket ansågs gälla för denna 

studie. Det innebär dock enligt O’Reilly och Parker (2013) att forskningen inte strävar efter 

generaliserbarhet utan istället lägger fokus mer på att uppnå djup och bredd på 

informationen. Enligt Malterud et al. (2016) föreligger fem delar vilka påverkar 

informationens styrka i en kvalitativ studie, bredden på studiens syfte, urvalets specificitet 

(utifall deltagarna har rätt erfarenhet och kan ge rikligt med information), användning av 

en etablerad teori, kvaliteten på dialogen under intervjun samt val av analysmetod 

(Malterud et al., 2016). Syftet i denna studie kan anses vara relativt brett vilket ställer 

högre krav på mängden insamlat material och kvaliteten på dialogen i intervjuerna kan 

anses låg relaterat till brist på erfarenhet. Dessa två faktorer har troligtvis minskat styrkan i 

informationen i denna studie, enligt Malterud et al. (2016). Däremot kan urvalets 

specificitet och valet av analysmetod anses höja styrkan då en bred variation av deltagare 

med stor erfarenhet inom ämnet deltog i studien och en väl anpassad analysmetod 

användes. 
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Datainsamling  

Intervjuguiden påverkar genomförandet av intervjuerna och blir därmed avgörande för 

kvaliteten och styrkan i den information som samlas in, trots detta är den vetenskapliga 

forskningen sparsam kring hur en intervjuguide på bästa sätt bör formuleras (Kallio et al., 

2016). Polit och Beck (2017) skriver att det är av stor vikt vid framställning av 

intervjuguiden att denna ger deltagarna möjlighet att ge så informativa och detaljrika svar 

som möjligt. De påpekar även vikten av att forskarna använder sig av vokabulär som är 

bekant för informanterna samt speglar deras livsvärld (Polit & Beck, 2017). Ursprungligen 

formulerades tre grundteman utifrån begreppen identifiering, bedömning och behandling 

för att få en struktur i de olika faserna i vården av patienter med smärta. Svårigheter 

uppstod dock med att särskilja begreppen identifiering och bedömning, varken 

informanterna eller författarna kunde helt dela upp dessa utan att tappa helheten i 

upplevelsen av att vårda patienter med smärta, begreppen flätades samman och återkom i 

flertalet svar. Intervjuguiden bestod av sju huvudfrågor utifrån de tre begreppen, dessa var 

öppet ställda med alternativa följdfrågor till. Trots svårigheterna upplevde författarna att 

frågorna gav en bra struktur till intervjun och ringade in de viktigaste delarna av problemet 

och syftet, varav intervjuguiden, efter en pilotintervju, beslutades att användas i sin 

originalform. DiCicco-Bloom och Crabtree (2006) anser att intervjuguiden bör starta med 

en fråga som liknar syftet och därefter använda mer specifika frågor för att fördjupa sig i 

bredare aspekter av forskningsfrågan, första frågan i denna studies intervjuguide var dock 

mer övergripande än syftet, men gav riktigt med information. Efter avslutad analys av 

materialet framkom att resultatet upplevdes inte helt stämma överens med syftet varav 

begreppen identifiering, bedömning och behandling ersattes av begreppet vårda, vilket 

slutligen visade sig stämma bättre överens även med den inledande frågan i intervjuguiden. 

 

Förutbestämda följdfrågor kan enligt Kallio et al. (2016) hjälpa att hålla förfarandet mer 

konsekvent i fall då varierande personer utför intervjuerna. Däremot menar DiCicco-

Bloom och Crabtree (2006) att intervjuledaren bör vara beredd att frångå intervjuguiden 

och följa informantens tankegång för att inte gå miste om relevant information. Viktigt är 

även enligt DiCicco-Bloom och Crabtree (2006) att inte ställa ledande frågor som kan ge 

missvisande svar, att leda samtalet framåt genom påtryckande följdfrågor utan att lägga 

orden i munnen eller att anta hur informanten menar eller känner. Dessa delar kan ha 

påverkat materialet i denna studie då författarna är oerfarna i att leda samtal som dessa. 

Detta ledde till att en av författarna följde intervjuguiden mer utförligt utan spontana 

följdfrågor och den andra författaren följde mer informanternas samtalsflöde med flertalet 

spontana frågor. I och med detta kan viss information från den förste författarens intervjuer 

gått förlorad medan i den andre författarens intervjuer kan innebära att frågorna ställts för 

ledande och därmed härlett till missvisande svar. Detta upplevdes av författarna som en 

svår balansgång. Polit och Beck (2017) skriver att den viktigaste egenskapen vid 

djupgående intervjuer är att vara en god lyssnare och att inte avbryta informanten. 

Intervjuarens jobb är att lyssna intensivt till deltagarnas berättelser samt ställa lämpliga 

följdfrågor. Det är ytterligare av stor vikt att deltagarna känner sig avslappnade vid 

intervjutillfället samt att de känner förtroende för intervjuaren. Studiedeltagare som inte 

känner sig trygga med intervjuaren kommer enligt Polit och Beck (2017) inte delge 

personlig och detaljrik information.  
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Intervjuerna genomfördes på respektive klinik, under eller i anslutning till informanternas 

arbetspass. Detta var informanternas egna val efter information om huruvida intervjun 

skulle gå till och att alternativet fanns att utföra intervjun på annan plats. Avskilda rum 

användes men enstaka intervjuer blev dock avbrutna på grund av knackningar på dörren. 

Detta kan skapa en stress hos både intervjuare och informant. Följden av detta kan ha lett 

till mindre djupgående svar från informanterna samt nedsatt uppmärksamhet från 

intervjuledaren och därmed möjligheten att uppfatta nyanser i samtalet och med det 

eventuellt lägen att ställa följdfrågor. Enligt Polit och Beck (2017) är det essentiellt att 

intervjuledaren är ständigt uppmärksam och fokuserad på ämnet för att inte riskera 

osammanhängande eller irrelevanta svar. McConnell-Henry, James, Chapman och Francis 

(2014) menar att miljön spelar stor roll i huruvida informanten vågar öppna sig. Miljön bör 

kännas bekväm och lugn och intervjuledaren bör inge förtroende och respekt för 

informantens berättelser. 

 

Enligt McDermid, Peters, Jackson och Daly (2014) finns svårigheter kring att intervjua 

informanter författaren har en pågående relation med. Rekrytering av informanter kan 

hindras av deltagarnas rädsla för att yttra sina åsikter, samt eventuella efterdyningar av det. 

De kan även känna oro inför att identifieras när det slutgiltiga resultatet presenteras och 

därför begränsa sina svar för att undvika ett negativt resultat. Oro kan lindras genom att 

deltagarna uppmuntras att uttrycka sina åsikter samt att de försäkras om att deras bidrag 

kommer att förbli helt anonymt (McDermid et al., 2014). Diskussion om intervjuer av 

kollegor har förts med författarnas handledare som tagit frågan vidare till ansvarig 

professor. Denna har gett sitt godkännande (Bilaga 5) att intervju av kollegor får äga rum. 

Dock med ovanstående i beaktande. McConnell-Henry et al. (2014) anser att det kan vara 

en fördel att intervjua personer författaren har en relation med, de menar att det innebär att 

samtalet tidigare kan gå in i en fas av djupare insamling av information. Då ingen relation 

sedan tidigare existerar mellan intervjuledare och informant krävs en period i 

intervjusamtalet av ytligare och lättare frågor för att skapa tillit och gemensam förståelse 

(McConnell-Henry et al., 2014).  

 

DiCicco-Bloom och Crabtree (2006) belyser vikten av att fastställa en säker och bekväm 

intervjumiljö för att informanten ska våga eller vilja dela med sig av personliga 

erfarenheter och attityder. För att säkerställa trygghet och tillit fick deltagare i denna studie 

rikligt med information, både skriftligt och muntligt, om studiens syfte, tillvägagångssätt 

och etiska överväganden. Mycket vikt lades vid frivillighet och rätten att avbryta 

delaktighet närhelst en informant skulle önska. Författarens och informantens sociala status 

och maktförhållande sinsemellan påverkar enligt DiCicco-Bloom och Crabtree (2006) 

utförandet av en intervju och bör tas med i beaktande. Vid för stor skillnad i 

maktförhållandet mellan forskare och deltagare kan miljön kännas otrygg och pressande, 

varav det är av vikt att intervjuledaren är flexibel i sin intervjuteknik och samtidigt 

medveten om dessa värden, att eventuellt både ge och ta information i syfte att balansera 

förhållandena (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006). 
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Analysmetod 

Polit och Beck (2017) menar att verbatim transkribering av inspelade intervjuer är ett 

kritisk steg i förberedandet av dataanalysen. Inspelade intervjuer är en stor och betydande 

datakälla i kvalitativa studier och det är väsentligt att transkriberingarna blir korrekta och 

återspeglar intervjuupplevelsen. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) innebär transkribering 

att transformera, ändra från en form till en annan. Intervjun är en levande social interaktion 

där tidsförlopp, ansiktsuttryck och tonfall är tillgängligt för dem som deltar, men inte för 

den som sedan läser utskriften. Inspelningen av intervjun innebär en första abstraktion och 

utskriften en andra, där röst, intonation och andning går förlorade. Viktigt är att författarna 

enas om huruvida uttalanden från intervjuerna ska återges ordagrant eller inte, inklusive 

förekommande upprepningar så som “mm” och liknande, samt om pauser ska anges. Detta 

för att de ska bli så lika som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta steg i processen 

utfördes inte i denna studie och vid gemensam genomgång av de transkriberade 

intervjuerna noterades därför att författarna haft något varierande förfaringssätt vid 

utskrivandet av upprepningar, pauser, uttryck och liknande. Anledningen till detta kan ha 

varit författarnas begränsade erfarenhet i att utföra intervjuer och transkribering samt viss 

tidsbrist för att tillräckligt noga i förväg studera och lära in rätt teknik och viktiga steg i 

processen. Bättre förberedelser och planering mellan författarna hade eventuellt skapat mer 

lika förutsättningar och ökad tillförlitlighet. 
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Enligt Elo och Kyngäs (2007) innebär starten den svåraste delen av en innehållsanalys. 

Kategoriseringsfasen kan till en början kännas kaotisk när stor mängd information, till 

synes utan samband, skall fogas samman. Forskarna bör ta sig tid att läsa igenom varje 

intervju upprepade gånger för att uppfatta det mest essentiella samt att inte gå miste om 

viktiga nyanser. Vidare saknas tydliga riktlinjer för exakt hur varje del av analysen bör tas 

ut, varje forskning är unik och beroende av forskarens kunskaper och analytiska förmåga. 

Essentiellt är att forskaren hela tiden går tillbaka till syftet och forskningsfrågan när 

textenheter identifieras, för att hålla sig konsekvent till ämnet (Elo & Kyngäs, 2007). Att 

identifiera meningsenheter som svarade direkt mot syftet upplevdes av författarna svårt. 

Det visade sig under innehållsanalysens process att informationen var svår att dela in de 

ursprungliga teman identifiering, bedömning och behandling som använts både i syftet och 

intervjuguiden. Dessa begrepp var så pass sammanflätade att författarna valde att istället 

sammanfoga dessa till begreppet vårda och därmed formulera om syftet. Detta behöver 

dock inte vara till en nackdel för studien. Enligt Polit och Beck (2017) är karakteristiskt för 

kvalitativ forskning att designen utvecklas och förändras under studiens gång i och med att 

författarna kontinuerligt fattar nya beslut. Det är en flexibel design som kan anpassas till 

ny information som framkommer under hela datainsamlingen (Polit & Beck, 2017). Vidare 

uppfattade författarna att det vissa gånger var svårt att begränsa storleken på 

meningsenheterna. En del meningsenheter innehöll flera budskap men förlorade sin helhet 

vid uppdelning. Krippendorff (2013) belyser problematiken kring innehållsanalys, att i 

flertalet texter som skall analyseras går det inte att avdela tydliga textenheter i mindre 

delar, när exempelvis en informant berättar om en upplevelse kan budskapet spridas ut och 

bli fragmenterat i många sidor text. Detta gör det svårt att använda och avgränsa 

meningsenheterna, därför är det viktigt att forskaren ser på helheten. Här har även 

förförståelse en viktig roll. Om förförståelse inom ämnet saknas kan viktig innebörd eller 

information gå förlorad i analysen (Krippendorff, 2013). En stor utmaning vid kvalitativ 

forskning är att forskaren inte är nog medveten om betydelsen av sin förförståelse i ämnet 

och att denne därmed inte är tillräckligt öppen vid intervju samt senare analys av texten. 

Detta kan medföra att författarna drar förhastade slutsatser vilket i sin tur kan leda till ett 

annat slutgiltigt resultat. En risk finns också att författarna styr intervjuerna i en större 

utsträckning mot det resultat de förväntar sig istället för att låta deltagarna prata helt fritt 

(Thorkildsen, Eriksson & Råholm, 2015). För att undvika detta i så stor mån som möjligt 

har författarna försökt vara medvetna om vikten av sin förförståelse i ämnet. En 

intervjuguide skapades för att hålla sig till ämnet och samtidigt låta deltagarna tala fritt. I 

nästa steg lästes de transkriberade texterna igenom flertalet gånger för att författarna skulle 

försäkra sig om att de fångat kärnan i det deltagarna ville förmedla. 

 

Vidare valde författarna att använda sig av en innehållsanalys med fokus på det manifesta 

innehållet, det uppenbara och textnära. Dock upplevdes det bitvis svårt att avgöra om det 

vid kondensering och kodning av vissa textenheter förekommit en högre grad av tolkning. 

Graneheim, Lindgren och Lundman (2016) beskriver svårigheten med att förhålla sig till 

rätt abstraktions- och tolkningsnivå konsekvent genom arbetets gång. Det manifesta 

innehållet ska beskrivas och det latenta tolkas, dock krävs en viss grad av tolkning i båda 

fallen men på olika nivå (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2016). Under analysens 

process har detta frekvent diskuterats mellan författarna för att konsekvent hålla tolkningen 

inom rätt nivå. 
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Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie mynnade ut i fyra huvudkategorier; Känsloladdat möte, praktiska 

faktorer, organisatoriskt stöd och generell värdegrund. Mötet med patienter som upplever 

smärta och samtidigt har ett pågående missbruk beskrevs som komplext och känsloladdat. 

Men deltagarna i studien upplevde att det fanns många omgivande delar som påverkade 

mötet med och vården av dessa individer, såsom arbetsmiljön och samarbetet med 

kollegorna vilket kan påverkas av samhällets värderingar kring missbruk. 

 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) skall den legitimerade sjuksköterskan inneha 

kompetens att med skicklighet utföra omvårdnad samt kunna skapa en förtroendefull 

relation med både patient och dess anhöriga. Sjuksköterskan skall även klara av att se 

patientens situation ur ett helhetsperspektiv, vilket kan innefatta kunskap om problem eller 

komplexa behov såsom kommunikation, kognition, psykosociala-, andliga- och kulturella 

faktorer (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Detta kan vara svårt och utmanande i akuta 

situationer då sjuksköterskan måste ta snabba beslut. Deltagarna i denna studie menade 

även att exempelvis hög arbetsbelastning på akutmottagningarna eller hotfulla situationer i 

den prehospitala miljön kunde försvåra detta ytterligare, att det skapade hinder för en god 

relation och kommunikation med patienten. Då kraven på professionen överstiger de 

individuella och organisatoriska resurserna skapas en känsla av maktlöshet och frustration 

hos vårdpersonalen, vilket kan riskera att påverka patientsäkerheten och den goda vården. 

Deltagarna i denna studie har beskrivit olika delar i vården av patienter med smärta och 

samtidigt pågående missbruk som påverkar mötet och omsorgen, vilket knyter an till de 

sex kärnkompetenserna som Svensk Sjuksköterskeförening et al. (2016) menar att alla 

vårdprofessioner bör bemästra.  

 

Organisatoriskt stöd 

Upplevelsen av att vårda patienter med smärta och samtidigt pågående missbruk beskrevs 

bland annat bero på kollegor och arbetsmiljö. Akutmottagningen skildrades som en 

miniatyr av samhället, där samma normer, stigman och fördomar existerar som överallt 

annars. Samarbetet mellan kollegor upplevdes avgörande för hur behandlingen och 

omvårdnaden blev och hur kommunikationen med patienten fungerade, frustration och 

ångest beskrevs då samarbetet inte fungerade med kollegorna. Eisenmann et al. (2017) har 

påvisat att interprofessionella träningssessioner för studenter förbättrar deras förståelse för 

varandras professioner samt kommunikationen vid samarbete, vilket de senare tar med sig 

in sin yrkesroll. Eisenmann et al. menar även att liknande simulationsövningar bör 

användas kontinuerligt på arbetsplatser för att förbättra kommunikation och samarbete 

mellan både kollegor och patient. Enligt Suter et al. (2009) krävs, att all sjukvårdspersonal 

innehar kompetens i kommunikation, förståelse för gruppnormer, förmåga till 

konflikthantering, förståelse för andra professioners roller samt en vilja att samarbeta med 

ömsesidig tillit och respekt. De menar att dessa egenskaper är kärnkompetenser och att de 

är förutsättningar för att en personcentrerad vård ska vara möjlig (Suter et al., 2009). Dessa 

delar var alltså något som ansågs bristande av deltagarna i denna studie, speciellt i 

förhållande till vård av patienter med smärta och missbruk. Westfelt, Hedsköld, Pukk-

Härenstam, Svensson och Wallin (2010) har undersökt fördelarna med att utföra 

interprofessionell simuleringsträning och orsakerna till att samarbetet mellan yrkesgrupper 

brister. De menar på att olika yrkesgrupper inom vården inte ställer samma krav eller 

innehar samma förväntningar på samarbete och kommunikation, vilket kan skapa 

spänningar i arbetsklimatet. Det kan även riskera patientsäkerheten i akuta situationer. För 

ett förbättrat samarbetsklimat krävs ett stort engagemang från chefer och hela 
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verksamheten och att dessa är delaktiga i implementering och utvärdering (Westfelt et al., 

2010). 

 

Rycroft-Malone et al. (2004) menar att den personliga kunskapen och erfarenheten om 

enskilda patienter bör ses som en källa för evidens, att “god vård” inte enbart kan utgå från 

en generaliserad bild som förmedlas genom forskningsstudier. Med detta menar de att 

individens erfarenheter bör ha en central roll inom evidensbaserad vård (Rycroft-Malone et 

al., 2004). I denna studie framkom att många av sjuksköterskorna upplevde en brist på 

riktlinjer och hjälpmedel för beslutsfattande. Svårigheten med generella riktlinjer och 

hjälpmedel kan enligt Rycroft-Malone et al. (2004) vara att de inte stämmer överens med 

verkligheten, att evidens från forskning inte alltid kan passa ihop med individens 

upplevelser, vilket gör att nyckeln till en bra vård då ligger i den enskilde vårdarens 

skicklighet och förmåga att se lösningar och kompromisser. Detta visar sig tydligt i denna 

studie där deltagarna uttryckt att det för det mesta blir en ny bedömning för varje tillfälle 

och patient, att det inte riktigt går att följa generella ordinationer eller riktlinjer i 

smärtbehandlingen av missbrukare. Samtidigt har det framkommit att det finns en önskan 

om fler och bättre hjälpmedel och riktlinjer att kunna basera sina beslut på. Barker (2000) 

diskuterar vård i en evidensbaserad kultur och menar att denna kultur påverkar vårt sätt att 

arbeta och kan ta bort tanken kring den unika komplexiteten kring individen. Samtidigt 

menar Ford et al. (2007) att vårdpersonal är i behov av evidensbaserade riktlinjer, konkreta 

arbetssystem samt stöd från verksamhet och kollegor för att kunna omvandla ny kunskap 

till praktiska färdigheter. Detta stämmer överens med vad Kelleher och Cotter (2008) 

skriver, att sjuksköterskor arbetandes på akutmottagningar har vana vid att vårda patienter 

med missbruk men att utbildning och träning saknas.  

 

Enligt Ford, Bammer och Becker (2007) kan det för sjuksköterskor vara svåröverskådligt 

och krävande att vårda patienter med missbruk eller tidigare missbruk, sjuksköterskor kan 

uppleva att de får kämpa för att upprätthålla ett professionellt förhållningssätt till patienter 

med missbruk och att sjuksköterskor är i behov av bättre stöd och möjlighet till 

konsultationer från specialistutbildad personal samt evidensbaserade riktlinjer att arbeta 

efter. Ford et al. skriver även att utbildning i ämnet, både inom grundutbildning samt 

fortbildning på arbetsplatser är för liten (Ford et al., 2007). Detta stämmer överens med 

resultatet från denna studie där sjuksköterskorna upplevde brist på adekvata hjälpmedel 

och riktlinjer och en osäkerhet kring omvårdnad och behandling av patienter med 

missbruk. Ford et al. (2007) och Gonzalez et al. (2017) menar att interventioner på 

arbetsplatser i form av utbildning, handledning och ökat organisatoriskt stöd kan förbättra 

den vård och behandling patienterna får då personalen känner sig mer kompetenta i sin 

bedömning och omvårdnad, samt upplever ett stöd från chefer och kollegor. 

 

  



 

 32 

Generell värdegrund 

Det framkom att deltagarna i denna studie kände empati för patienter med missbruk och 

beskrev möten och situationer som kunde vara positiva. Deltagarna hade även en god insikt 

om hur deras egen förförståelse påverkar mötet med och omvårdnaden av dessa patienter. 

Kollegors attityder och värderingar kunde ge känslor av frustration och maktlöshet och av 

vetskapen om att dessa personer av samhället inte anses vara lika värda som andra. 

Deltagarna beskrev fördomar och negativa värderingar hos vårdpersonal, att patienter med 

missbruk står längst ned på skalan i samhället, tillsammans med de psykiskt sjuka. 

Patienter med missbruk upplevdes ha ett stigma med sig och kunde ofta diskrimineras på 

grund av detta. En gemensam värdegrund på arbetsplatsen upplevdes saknas samt att det 

sällan talades om värderingar och synsätt. Ford et al. (2007) och Gonzalez et al. (2017) 

menar att personalens inställningar till att vårda patienter med missbruk är den svåraste 

variabeln att förändra, och Gonzalez skriver att det inte är vetenskapligt bevisat att 

utbildning och handledning ger någon positiv effekt på vårdpersonals attityder, då attityder 

baseras på så varierande orsaker som exempelvis värderingar, erfarenheter, vanor, sociala 

normer och stigman vilket gör det svårt att påverka (Gonzalez et al., 2017). Ford et al. 

(2007) har kommit fram till att flera dimensioner krävs för att en intervention skall 

åstadkomma någon förändring kring specifikt attityder, och anser tvärtemot Gonzalez att 

utbildning på arbetsplatsen, handledning från personal med specialistkompetens och ökad 

erfarenhet av arbete med denna patientgrupp bör kombineras och implementeras 

permanent i verksamheten (Ford et al., 2007). Van Boekela, Brouwersa, van Weeghela och 

Garretsena (2013) skriver att fördomar och negativa attityder hos vårdpersonal gentemot 

patienter med missbruk är regelbundet förekommande och skapar en icke optimal vård för 

dessa människor. Däremot saknas vetenskapliga studier om konsekvenserna av detta (Van 

Boekela, Brouwersa, van Weeghela & Garretsena, 2013). Deltagarna i denna studie visade 

dock till större delen en positiv attityd gentemot patienter med missbruk, trots det faktum 

att deltagarna upplevde mötet och omvårdnaden av denna patientgrupp som problematisk 

och utmanande. Vikten av att lägga fördomar och tidigare erfarenheter bakom sig 

poängterades för att kunna skapa ett nytt möte med varje patient, att alla har rätt till vård 

och att det inte är sjuksköterskornas sak att döma patienterna på grund av deras bakgrund. 

Deltagarna ansåg det väsentligt med ett respektfullt och vänligt bemötande och att 

patienterna blev sedda som individer. Detta tyder på att de strävar efter att arbeta i enlighet 

med Svensk sjuksköterskeförenings (2017) beskrivning av en personcentrerad vård. 

Samtidigt menar Morgan och Yoder (2012) att det krävs mer än så för att vården ska kunna 

utföras på en individuell nivå för varje enskild patient. Att kulturen på arbetsplatsen styr 

möjligheterna till att arbeta efter en personcentrerad vård genom att antingen ge näring åt 

den eller att kväva den (Morgan & Yoder, 2012). 

 

Deltagarnas upplevelse var att patienter med missbruk blev undermåligt behandlade när det 

kom till smärta, och att patienterna inte fick den behandling som var nödvändig och 

relevant på grund av sin bakgrund. Detta stöds i flertalet andra studier (Kelleher & Cotter, 

2008; Morgan, 2014; Krokmyrdal & Andenaes, 2015; Peckover & Chidlaw, 2007), vilka 

menar att varierande orsaker finns till att denna patientgrupp erhåller otillräcklig 

smärtbehandling, blanda annat rädslor, fördomar och stigman. 
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Känsloladdat möte 

Kategorin ”känsloladdat möte” beskrevs av deltagarna genom patientens beteende, hur de 

som patientgrupp påverkar personalen, ej vilja bli manipulerad, en rädsla för hot och våld 

från patienten, oro att förvärra missbruk, osäkerhet och tvivel samt frustration. Deltagarna 

menade på att mötet med missbrukare oftast rörde upp mycket känslor och att dessa möten 

sällan lämnade dem oberörda. 

 

Patienter med missbruk upplevdes kunna vara mer vårdkrävande än andra patienter och att 

de genom sitt beteende kunde skapa en del frustration hos vårdpersonalen. Deltagarna i 

denna studie menade att de kunde känna sig dränerade på energi efter mötet med 

missbrukare och att det många gånger kändes svårt att hålla sina känslor i styr, då 

missbrukare kunde upplevas provocerande i sitt sätt. Johnson och Wiklund-Gustin (2016) 

fick fram liknande svar vid intervjuer av sjuksköterskor arbetande inom psykiatrin. Dessa 

sjuksköterskor upplevde det stundtals svårt att dölja sina känslor såsom besvikelse eller 

frustration, men strävade efter att bibehålla en god men professionell relation till 

patienterna (Johnson & Wiklund-Gustin, 2016). Vårdpersonal arbetar regelbundet mot en 

risk att patienterna undanhåller information eller ljuger om sin medicinska historia, 

alternativt är ute efter droger, vilket kan påverka bedömningen (Henderson, Stacey & 

Dohan, 2008). Att inte vilja bli manipulerad kan färga bemötandet gentemot patienter med 

missbruk, enligt deltagare i denna studie. De beskrev en känsla av att ständigt vara på sin 

vakt, vilket kunde försämra kommunikationen mellan patient och vårdgivare, något som 

Johnson och Wiklund-Gustin (2016) också beskrivit. 

 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016b) innebär en personcentrerad vård att 

sjuksköterskan ser en person och inte en patient, att personen sätts i centrum och ses som 

en jämbördig och värdefull partner i vården. Att personens berättelse och upplevelser har 

lika stor betydelse som de professionellas bedömning i planering och utförande av vården 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016b). Detta kan skapa konflikter i vårdandet av patienter 

med missbruk, deltagarna i denna studie upplevde empati och en vilja att hjälpa dessa 

människor men kände samtidigt viss misstro och osäkerhet. Denna situation kunde skapa 

känslor av maktlöshet, ångest och frustration då yttre förhållanden förhindrade möjligheter 

att utföra en personcentrerad vård i den utsträckning som de själva strävade efter. Rädsla 

för att bli manipulerad samt osäkerhet och tvivel skapar barriärer mellan vårdpersonal och 

patient vilket i längden påverkar mötet och omsorgen. Detta är något deltagarna i denna 

studie poängterade och menade på att patienter med missbruk tog med sig vidare i nästa 

möte, vilket kunde leda vidare till att de inte förväntade sig förståelse eller empati och 

därmed kunde bete sig aggressivt eller provocerande. 
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Praktiska faktorer 

Deltagarna i denna studie beskrev återkommande en rädsla för interaktioner eller 

förvärrande av missbruk vid smärtbehandling av patienter med missbruk. Detta stämmer 

överens med resultat från studier av Kelleher och Cotter (2008); Morgan (2014); 

Krokmyrdal och Andenaes (2015) samt Peckover och Chidlaw (2007), där deltagarna 

också beskrev rädsla att förvärra patientens missbruk samt för interaktioner som kunde 

förvärra patientens tillstånd. Vidare beskrev sjuksköterskorna i föreliggande studie 

bristande kunskaper inom ämnet smärtbehandling och läkemedelsadministrering till dessa 

patienter. De beskrev en tydlig önskan om utbildning i ämnet. Krokmyrdal och Andernaes 

(2015) har kommit fram till liknande resultat. De beskrev sjuksköterskors upplevelse av 

brist på kompetens i bedömning och utvärdering av smärtor hos patienter med tidigare 

missbruk och avsaknad av kunskap om lämplig smärtbehandling hos dessa patienter, samt 

att behandlingen överlag kunde anses vara en komplex uppgift vilket krävde en hög 

kompetens hos den enskilde sjuksköterskan, vilket många inte ansåg sig ha (Krokmyrdal & 

Andernaes, 2015).  

 

Kelleher och Cotter (2008) visade på att sjuksköterskor och läkare arbetande på 

akutmottagningar tog hand om dessa patienter dagligen, men att de saknade adekvat 

utbildning gällande alkohol och droger. Framförallt upplevde deltagarna att de saknade 

kunskap vid omvårdnad av patienter med substansmissbruk så som bensodiazepiner, 

amfetamin samt metadon. Vid vård av patienter med alkoholmissbruk kände sig 

sjuksköterskorna tryggare (Kelleher & Cotter, 2008). Detta stämmer överens med resultat i 

föreliggande studie, där sjuksköterskorna beskrev att de inte upplevde det svårt att 

smärtbehandla patienter med alkoholmissbruk. Henderson, Stacey och Dohan (2008) 

undersökte vårdpersonal, regelbundet arbetandes med socialt utsatta patienter såsom 

missbrukare, för att se om kunskap och kompetens förändrade bemötandet och vården av 

dessa patienter. Trots en generellt mer öppen inställning hos vårdpersonalen samt högre 

grad av kunskap och erfarenhet upplevde dessa sjuksköterskor samma problematik och 

känslor som deltagarna i denna studie, vilket visar vilken komplex och multidimensionell 

situation detta är. (Henderson, Stacey & Dohan, 2008). 

 

Ett behov av utarbetade riktlinjer och vårdprogram till denna patientgrupp kan tydligt ses 

utifrån vad deltagarna i denna studie har beskrivit. Svensk sjuksköterskeförening (2016) 

beskriver att evidensbaserad vård innebär att man utifrån klinisk expertis väger samman 

patientens unika förutsättningar och preferenser med bästa tillgängliga vetenskapliga bevis 

för nyttan av olika åtgärder. Man har en vilja att tillämpa bästa tillgängliga vetenskapliga 

kunskap vid vårdbeslut och väger samman denna med den kliniska erfarenheten. Processen 

att bedriva evidensbaserad vård är omfattande och lång. Den innebär att söka litteratur, 

sammanställa och kritiskt granska forskningsresultat. Svensk Sjuksköterskeförening (2016) 

rekommenderar därför att evidensbaserad kunskap, i så stor utsträckning som möjligt, tas 

fram på nationell respektive internationell nivå. Vidare bör denna kunskap sedan 

omvandlas till riktlinjer och vårdprogram för specifika patientgrupper eller vårdproblem 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2016).  
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Sjuksköterskans sex kompetenser 

Sjuksköterskans sex kärnkompetenser har genomsyrat vad deltagarna i denna studie 

beskrivit i sina upplevelser av att vårda patienter med smärta och samtidigt pågående 

missbruk, antingen genom vad de själva strävar efter att uppnå i sina möten eller genom 

brister i egna och arbetsmiljöns förmåga. Utan att kärnkompetenserna nämnts under 

intervjuerna har svaren till stor del handlat om säker, personcentrerad och evidensbaserad 

vård, teamarbete, förbättringskunskap och informatik. Vilket visar på att dessa faktorer i 

stor omfattning ligger till grund för sjuksköterskornas agerande och reflekterande kring 

vård och omsorg. Enligt Svensk sjuksköterskeförening et al. (2016) är de sex 

kärnkompetenserna något vårdprofessioner bör bemästra för att kunna ge en fullgod vård. 

Men såsom denna studie tillsammans med flertalet andra (Ford et al., 2007; Krokmyrdal & 

Andernaes, 2015; Morgan, 2014) har påvisat finns yttre faktorer som påverkar förmågan 

att arbeta utefter de sex kärnkompetensernas krav. Resultatet i denna studie pekar på att 

många delar av de viktigaste förutsättningar för att kunna utöva en personcentrerad vård 

saknas inom akutsjukvården i delar av Sverige idag. Flertalet sjuksköterskor upplever brist 

på kunskap och erfarenhet, dåligt stöd från verksamheten, tidsbrist och stress vilket leder 

till minskad empati, missnöje över arbetssituationen och försämrad kommunikation med 

patienter och kollegor. 

 

Slutsats 

Akutsjuksköterskor upplever frekvent ett glapp mellan de krav som ställs på deras 

profession och de resurser som finns tillgängliga i form av organisatoriskt stöd, kompetens 

och möjlighet till kommunikation. Det har visats i flertalet studier genom ett brett spektrum 

av situationer och patientkategorier. Denna studie har visat på ytterligare ett område där det 

saknas tillgängliga resurser för att kunna utöva korrekt, säker och god vård. Deltagande 

sjuksköterskor i denna studie belyste vikten av att arbeta kring smärta och missbruk på en 

organisatorisk nivå samt att skapa en arbetsmiljö som ger möjlighet till en personcentrerad 

vård även till de patientgrupper som kräver mer tid och engagemang än vanligt. Även brist 

på känslomässigt stöd och utbildning lyftes fram som avgörande delar i den problematik 

som uppstår vid vårdande av patienter med smärta och samtidigt pågående missbruk. 

 

Klinisk tillämpbarhet och överförbarhet 

Denna studie hade som mål att undersöka sjuksköterskors upplevelser och därmed 

fokusera på att ge en djupare bild av aspekter kring att vårda patienter med smärta och 

missbruk. Detta fokus och storleken på studien gör att överförbarheten till exempelvis 

riktlinjer eller rutiner på arbetsplatser ej kan anses möjlig. Resultatet visar dock på flertalet 

faktorer och områden inom akutsjukvården som kan behöva förändras i syfte att förbättra 

missbrukspatienters bemötanden och behandling. Sjuksköterskor upplever brist på kunskap 

och kompetens samt att arbetsmiljön inte skapar förutsättningar till att utöva en 

personcentrerad vård. Denna kunskap kan ligga till grund för vidare forskning om 

exempelvis interventioner och utarbetande av riktlinjer för akutsjukvårdens verksamheter. 
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Bilaga 1 

 

 

Till verksamhetschef              

XXXXXXX,  

Akutmottagningen, XXX 

Närakut XXX 

 

Vi heter Anna Eriksson och Caroline Hultgren och studerar 

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning akutsjukvård vid Sophiahemmets 

Högskola. I vårt självständiga arbete, omfattande 15 poäng, har vi valt att studera: 

Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med smärta och samtidigt pågående 

missbruk. Vi är intresserade av att få genomföra denna studie vid XXX Sjukhus samt vid 

XXX Närakut. 

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid din klinik, är vi tacksamma för Din 

underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du har 

förbehåll vill vi gärna att Du anger detta.  

  

Har Du frågor rörande själva undersökningen är Du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare. 

 

Efter att studien är genomförd och godkänd, kommer den att publiceras på internet på 

DIVA som är en gemensam portal för publicering av forskningsrapporter och 

studentarbeten. Forskningsetiska principer kommer att följas strikt, vilket bland annat 

innebär att namn i studien (inklusive namn på arbetsplatser) kommer att vara 

avidentifierade. 

 

Efter godkänd studie kommer vi gärna och presenterar våra resultat på arbetsplatsen om 

Du så önskar. 

 

XXX och XXX 201X-XX-XX 

Med vänlig hälsning   

 

____________________________________ 

Student 

 

____________________________________ 

Namnförtydligande 

tel: 

e-post: 

 

____________________________________ 

Handledare 

 

____________________________________ 

Namnförtydligande, hemvist 

tel: 

e-post: 

 

____________________________________ 

Examinator 

 

____________________________________ 

Namnförtydligande, hemvist  

tel: 

e-post: 

 

Studiens preliminära titel: Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med smärta 

och samtidig missbruksproblematik. 



 

 

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

smärta och samtidigt pågående missbruk, inom akutsjukvården i Sverige. Problem: 

Identifiering, bedömning, behandling, samt utvärdering av smärta, är en central del av 

arbetet för akutsjuksköterskor idag. Detta kan skapa olika utmaningar och svårigheter. En 

patientkategori som författarna till denna studie har upplevt som extra svår att hantera i 

förhållande till smärta, är den med pågående eller tidigare missbruk. Tidigare studier har 

visat att det för sjuksköterskor är komplext och krävande att vårda patienter med missbruk 

eller tidigare missbruk, och att sjuksköterskor är i behov av stöd och konsultationer från 

utbildad personal samt evidensbaserade riktlinjer att arbeta efter. Författarna anser att det 

saknas studier i ämnet, särskilt från svenska akutmottagningar. Metoden för det planerade 

arbete är intervjuer av sjuksköterskor. 

 

Önskemål från Din verksamhet: Vi önskar kunna intervjua 4-5 sjuksköterskor på Din 

enhet. Intervjuerna, som beräknas ta 30-40 minuter, önskar vi genomföra i lokaler på Din 

klinik och i anslutning till de intervjuades arbetspass. Intervjuerna kommer att ljudupptas. 

Vi planerar att genomföra intervjuerna under december 2017 samt januari 2018. Alla 

personer som ska intervjuas kommer att få skriftlig information och deltagande kommer att 

vara frivilligt. Forskningsetiska principer kommer att följas. 

 

Samtycke:  

  Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument 

 

  Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

  Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet 

 

Datum: ……………………………. Namn: …………………………………………... 

 

Namnförtydligande: 

…………………………………………………………………………… 

 

Enhet: 

………………………………………………………………………………………….. 
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INTERVJUGUIDE 

 

Inledning: 

− Kön 

− Ålder 

− Tid som verksam sjuksköterska 

− Tid som verksam sjuksköterska inom akutsjukvården 

 

● Hur upplever du att mötet med missbrukare kan vara och kännas? 

- Vad upplever du lätt? Vad upplever du svårt? 

 

● Berätta om dina erfarenheter av smärta hos och smärtbehandling av patienter 

med missbruk? 

 

● Hur upplever du identifiering av smärta hos patienter med pågående 

missbruk? 

- Vad upplever du lätt? Vad upplever du svårt? 

 

  

● Hur upplever du bedömning av smärta hos patienter med pågående 

missbruk? 

- Vilka hjälpmedel används för bedömning av smärta?  

- Vad upplever du lätt? Vad upplever du svårt? 

 

 

● Hur upplever du behandling av smärta hos patienter med pågående 

missbruk? 

- Används specifika riktlinjer för smärtbehandling? 

- Vad upplever du lätt? Vad upplever du svårt? 

 

 

● Vilka faktorer, upplever du, påverkar hur mötet (identifiering, bedömning, 

behandling) med dessa patienter blir?  

 

 

Förslag till eventuella följdfrågor: 

-Skulle du kunna utveckla det/ berätta mer om? 

-Hur upplevde du det? 

-Varför tror du att du känner så? 

-Vad tänkte du då? 

-Vad hände sedan? 

-Vad menar du? 

 

Till sist: 

-Har du något att tillägga eller fråga mig innan vi avslutar intervjun? 

 

 



 

 

Bilaga 3. Forskningspersonsinformation 
 

Bakgrund  
Det finns ett stort och väldokumenterat problem med otillräcklig smärtlindring av patienter på 

sjukhus och problemet kan bli än mer komplext när patienten har ett pågående eller tidigare 

missbruk. Enligt Oliver et al. (2012) måste både adekvat bedömning av smärtproblematik 

samt förmåga att upptäcka drogmissbruk ske för att en effektiv smärtbehandling ska kunna 

ges. De menar även på att det oftast är just sjuksköterskor som gör dessa bedömningar. Ford, 

Bammer och Becker (2007) belyser dessutom att det för sjuksköterskor är komplext och 

krävande att vårda patienter med ett pågående eller tidigare missbruk, och att dessa 

sjuksköterskor är i behov av stöd och konsultationer från utbildad personal samt 

evidensbaserade riktlinjer. 

 

Syfte 
Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med smärta och 

samtidigt pågående missbruk, inom akutsjukvården i Sverige. 

 

Förfrågan om deltagande 
Din verksamhetschef har gett samtycke till att denna intervjustudie kan genomföras på din 

arbetsplats. Du, som legitimerad sjuksköterska, tillfrågas härmed på grund av din erfarenhet 

av arbete inom akutsjukvården samt att ge omvårdnad till patienter med pågående missbruk.  

 

Hur går studien till? 
Insamling av information sker genom individuella intervjuer. Vi har ett antal frågor 

förberedda men ger gärna utrymme för andra tankar och reflektioner. Intervjun beräknas ta 

30-40 minuter och sker på en av dig utvald plats eller i ett avskilt rum på din arbetsplats, på 

en tid som vi gemensamt kommer överens om. Deltagande sker ej på arbetstid. Samtalet 

kommer att ljudinspelas för senare möjlighet till transkribering. 

 

Risker 
Några fysiska risker förekommer inte under ditt deltagande i studien. Däremot kan det 

berörda ämnet ge obehag eller riva upp andra känslor. Du har då alltid rätt att välja att inte 

svara på någon av frågorna. Du kan även välja att avbryta intervjun när du vill, utan vidare 

förklaring.  

 

Frivillighet 
Deltagande i denna studie är helt frivilligt. Det innebär att ditt samtycke inte är bindande 

på något sätt och att du när som helst under processen kan välja att avbryta ditt deltagande, 

utan att behöva uppge några skäl till varför. Att tacka nej till deltagande eller att avbryta 

sitt deltagande efter att samtycke getts, får under inga omständigheter påverka din 

arbetssituation.  

 

Hantering av data och sekretess 



 

 

Dina uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt, vilket innebär att dina svar kommer att 

behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Dokument och ljudfiler från intervjuerna 

kommer att förvaras på låsta datorer och ej skickas med mail eller dylikt mellan 

författarna. Dokument med transkriptioner kommer att kodas för att inte riskera att någon 

identitet röjs och de specifika personuppgifter du uppger till oss kommer inte att kopplas 

ihop med citat eller delar av intervjun i arbetets resultat. Intervjuerna kommer att omfattas 

av tystnadsplikt så länge inte information framkommer som faller under 

anmälningsplikten. Du har rätt att få ett registerutdrag samt rättelse på felaktiga uppgifter. 

Arbetet kommer att presenteras som ett självständigt arbete på avancerad nivå. 

 

Information om studiens resultat 
Vid önskemål om att få tillgång till resultatet kommer du att, när arbetet är färdigställt, 

kunna få arbetet i handen. 

 

Ersättning 
Ingen ekonomisk ersättning erbjuds för deltagande i studien. 

 

Ansvariga 

 

Leg. sjuksköterska och intervjuare: 
Anna Eriksson 

 

Leg. sjuksköterska och intervjuare: 
Caroline Hultgren 

 

Handledare:  
Taina Sormunen 
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Samtyckesformulär 
 

Jag har tagit del av informationen i ovanstående informationsblankett samt fått möjlighet till 

att ställa kompletterande frågor och fått svar på dessa. Jag samtycker härmed till att delta i 

studien “Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med smärta och samtidigt 

pågående missbruk”. Jag samtycker även till att mina personuppgifter hanteras enligt 

personuppgiftslagen (PUL 1998:204).  

 

 

……………………………………………...       ……………………………………………... 

Ort och Datum                                                    Underskrift forskningsperson 
 

        

                                                                              ……………………………………………... 

                                                                              Namnförtydligande 
 

 

……………………………………………….      ……………………………………………… 

Ort och datum                                                      Underskrift projekt (forsknings-) 

ansvarig 
 

                                                                                

                                                                               ………………………………………………

..     

                                                                               Namnförtydligande 
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Forskningsetiska rådets anteckningar 

Tillståndspliktigt Ja ☐ Nej ☒ 
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