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Abstrakt 

  
Bakgrund: Försäljningen av receptbelagda opioider fyrdubblades mellan 1999–2014 i USA. 

Opioidberoende klassificerades som en kronisk medicinsk störning och ett missbruk 

utvecklades när dosen på läkemedlet inte längre kontrollerades av en läkare. Sjuksköterskan 

spelade en viktig roll i kontroll, uppföljning och utvärdering av opioidadministreringen. 

Syfte: Syftet var att belysa upplevelser hos patienter med kronisk smärta som utvecklat 

beroendeproblematik efter långvarig opioidbehandling. Metod: Detta var en 

litteraturöversikt med induktiv ansats. Kvalitativ och kvantitativ forskning användes för att 

sammanställa resultatet. Artiklarna analyserades via Graneheim och Lundmans 

innehållsanalys samt enligt Friberg. I resultatet inkluderades en artikel med mixad metod 

som analyserades enligt båda metoderna. Resultatet skrevs utifrån nio kvalitativa resultat 

och åtta kvantitativa resultat. Resultat: Patienter med kronisk smärta och långvarig 

opioidbehandling upplevde både en förbättrad och försämrad livskvalité. Patienterna kände 

sig beroende av opioiderna. Patienterna var oroliga för förutfattade meningar samt 

diskriminering för sitt opioidanvändande. Bristande stöd från sjukvården beskrevs och det 

upplevdes svårt att hantera sitt beroende. Psykiska konsekvenser framkom samt orsaker och 

samband till opioidberoende återfanns. Diskussion: En känsla av sammanhang var viktig 

för patienter med beroendeproblematik. De behövde få förslag på olika 

behandlingsalternativ för att bli delaktig i vården samt för att öka deras autonomi. 

Sjuksköterskan behövde stötta dessa patienter genom ett personcentrerat förhållningssätt. 

Slutsats: Denna forskning var viktig för att minska eventuella patientskador. Vårdpersonal 

behöver kunskap om patienters upplevelse för att kunna bedriva en god personcentrerad 

omvårdnad. 

 

Nyckelord: Beroendeproblematik, Kronisk smärta, Litteraturöversikt, Opioider, Personcentrerad 

omvårdnad och Upplevelser. 
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1.0 Introduktion 

 

Patienter med kronisk smärta som utvecklat ett beroende på grund av deras långvariga 

opioidbehandling upplever psykiska och fysiska påfrestningar i vardagen (World Health 

Organization [WHO], 2009). Därför är det av vikt att som sjuksköterska ha en ökad förståelse 

och kunskap inom ämnet för att kunna bedriva en god personcentrerad omvårdnad. 

2.0 Bakgrund 
 

2.1 Kronisk smärta 

På 80- och 90-talet blev sjukvården anklagad för att inte behandla smärtan hos patienter 

tillräckligt bra. Efter dessa anklagelser ökade alla typer av smärtlindring, däribland opioider, 

vilket ledde till att sjukvården istället överbehandlade patienterna och gjorde mer skada än 

nytta (Hurstak et al., 2017). Kronisk smärta hade lika många psykiska konsekvenser som 

fysiska. Smärtan kunde leda till bland annat depression, ångest, självmordstankar och 

försämrad ekonomi (Hylands-White, Duarte & Raphael, 2017; Tsang et al., 2008). Kronisk 

smärta var ett globalt problem där både individuella och sociala konsekvenser spelade in. I 

Europa uppskattades 20–40% av befolkningen lida av tillståndet (Breivik, Collett, 

Ventafridda, Cohend & Gallacherd, 2006). I USA led 25,5 miljoner människor av kronisk 

smärta (Nahin, 2015). Kronisk smärta definierades som smärta som varat i tre månader eller 

längre (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, [ICD-

11], 2019). Patienter definierades som personer med kronisk smärta som varit i kontakt med 

sjukvården och fått långvarig opioidbehandling i längre än tre månader. Deras upplevelser 

definierades som levda erfarenheter som både kunde innefatta psykiska och fysiska 

upplevelser. 

 

2.2 Beroendeproblematik 

Tramadol introducerades år 1977 som ett säkert smärtstillande läkemedel med låg risk för 

beroende (Osterloh et al., 1978, refererad i Birke et al., 2018). Birke et al. (2018) kom dock 

fram till att 39,8 procent (n=64 792) av tidigare opioidanvändare blev återkommande 

användare av opioider. Studier från Centers for Disease Control and Prevention (2017) 

påvisade att försäljningen av receptbelagda läkemedel fyrdubblades från år 1999 till år 2014 i 
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USA. Ett opioidberoende kunde starta genom att en person fick opioider utskrivet mot 

smärta och redan efter några månader kände en längtan efter ännu mer läkemedel än vad 

som var ordinerat. Känslan efter att vilja ha mer kunde då leda till att personen letade efter 

opioider genom att låna av vänner eller genom olagliga sätt och kunde då öka sitt 

användande (Juurlink & Dhalla, 2012). Opioidberoende klassificerades som en kronisk 

medicinsk störning som utmärkte sig genom olika somatiska-, psykologiska- och 

beteendesymtom. Risken för att utveckla ett beroende var relaterad till olika faktorer såsom 

läkemedlet i sig, genetik, personlighet och familjeförhållanden (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders, [DSM-V], 2013). Ett opioidberoende innebar en ansamling av 

olika symtom. Bland annat en försämrad kontroll över användning av opioider, att 

opioidanvändning var en stor del av personens liv, samt fysiologiska symtom som till 

exempel en ökad tolerans mot läkemedlet (WHO, 2009). Konsekvenser som hade visat sig i 

samband med opioidberoende var bland annat en försämrad livskvalité (De Maeyer, 

Vanderplasschen & Broekaert, 2010), ökade risker för hälsoproblematik (Lake & Kennedy, 

2016) samt en ökad kriminell aktivitet (Hayhurst et al., 2017). Ett pågående beroende kan i 

sin tur leda till ett missbruk. Begreppet läkemedelsmissbruk definierades som ett missbruk 

av läkemedel som inte kontrollerades av en läkare om hur mycket som togs eller på vilket 

sätt läkemedlet administrerades. Likt beroende involverade ett missbruk en persons fysiska, 

psykiska, ekonomiska och sociala liv (Juurlink & Dhalla, 2012). 

 

2.3 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskor spelade en viktig roll i administreringen av opioider till patienter med smärta 

(Hurstak et al., 2017). Deras första utvärdering, kontroll och uppföljning av smärtstillande 

behandling var viktig eftersom sjuksköterskor tillbringade mycket tid med patienter och 

kunde därefter värdera och behandla deras smärta effektivt (Jho et al., 2014). Dock visade det 

sig att en smärtbedömning av patienten endast gjordes sju procent (n=182) av gångerna när 

ett smärtstillande läkemedel administrerades (Smyth, Toombes & Usher, 2011). Ett sätt att 

bedöma smärta hos patienter var genom att observera patienten. Sjuksköterskor förklarade 

hur de i huvudsak fokuserade på patientens ansiktsuttryck, kroppsrörelse, vitala tecken som 

blodtryck, puls och andningsfrekvens för att bedöma patientens grad av smärta. 

Sjuksköterskor använde även VAS-skalan före och efter administrering av läkemedlet för att 
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uppskatta patientens grad av smärta. De förklarade att även de fysiska symtomen vägde in i 

bedömningen av smärta (Klopper, Andersson, Minkkinen, Ohlsson & Sjöström, 2006). 

Sjuksköterskans färdighet att administrera opioider till patienterna var en handling som 

påverkades av sjuksköterskans självförtroende (Taylor et al., 2017). Risken för överdosering 

orsakade stor oro hos sjukvårdspersonalen. De kände ett personligt ansvar för att förhindra 

överdosering hos patienterna då de kände sig ansvariga för de risker som kunde medföras 

av opioider (Hurstak et al., 2017). De beskrev att en färdighet som sjuksköterska är att de ska 

kunna hålla koll på alla runt omkring och ha en ständig vaksamhet kring bedömningen av 

patienter med opioidbehandling (Dunwoody, Jungquist, Chang & Dickerson, 2018). Alla 

patienter hade olika uppfattningar kring smärta (Yorkgitis & Brat, 2018) och varje påfyllning 

av läkemedlet samt varje vecka av opioidanvändning ökade riskerna med att utveckla ett 

opioidmissbruk (Brat et al., 2018).  

 

Opioidberoende och opioidmissbruk beskrevs som faktorer som båda kunde leda till 

potentiella patientskador (Hurstak et al., 2017). För varje dos av opioider sjuksköterskan gav 

ökade sannolikheten att patienten skulle bli sederad eller drabbas av en andningsdepression 

(Dunwoody et al., 2018). Sjuksköterskorna var oroliga att ett avbrott i opioidbehandlingen 

kunde öka risken för överdosering, att det istället kunde leda till att patienten fick tag på 

olagliga opioider som i sin tur kunde leda till dödsfall (Hurstak et al., 2017). Sjuksköterskor 

behövde därför vara medvetna om patienternas individualitet och hur de svarade på 

opioidläkemedel för att kunna tillgodose behovet av läkemedel. De behövde vara väl 

medveten om att alla kan uppleva smärta olika och att smärtbehandling generellt fungerar 

olika på olika individer (Dunwoody et al., 2018). Personcentrerad omvårdnad förklaras med 

att som vårdare kunna se personen bakom sjukdomen. Att inte identifiera personen som sin 

sjukdom, utan att kunna se och tillgodogöra personens känslor och vilja för att kunna 

involvera personen i sin egen vård (Ekman et al., 2011). Som sjuksköterska finns det lagar att 

förhålla sig till. En av dessa lagar är patientlagen. Den finns till för att främja patientens 

integritet, självbestämmande och delaktighet i vården. Vården ska så långt som möjligt 

gestaltas och genomföras i samråd med patienten (Patientlag, 2014:821). 
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2.4 Teorier för omvårdnad 

Antonovsky, (2005, s. 56) har utvecklat teorin KASAM - Känsla av sammanhang. KASAM 

består av tre delar; hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet. Personer som hade hög 

KASAM hade höga värden av dessa komponenter (Antonovsky, 2005, s. 43). Antonovsky 

(2005, s. 45–46) förklarade begriplighet som hur en person upplevde inre och yttre stimuli. 

Personer som hade hög känsla av begriplighet förväntade sig att han eller hon skulle stöta på 

överraskningar i framtiden och var då beredd att hantera detta. Upplevdes en hög känsla av 

hanterbarhet skulle personen inte känna sig som ett offer för olika omständigheter eller att 

livet kändes orättvist. Hög meningsfullhet beskrevs som att en person kände att livet hade en 

känslomässig innebörd. Känslan talade för att det var värt att lägga energi på en del krav och 

problem i livet och detta sågs som utmaningar istället för bördor.  

 

Neumans omvårdnadsteori (1980, refererad i Pearson Vaughan, FitzGerald, 2005) beskrev 

människan som en helhet med psykologiska, fysiologiska, sociokulturella och emotionella 

komponenter. Hon beskrev att välbefinnande var en reaktion på hur stabil människan var 

(Neuman, 1989, refererad i Pearson et al., 2005). Enligt Neuman (1972, refererad i Pearson et 

al., 2005) krävdes en bra omvårdnadsbedömning och kunskap om allt som påverkade 

patientens sinnesintryck. Människor var i behov av omvårdnad när de inte längre kunde 

hantera stressorer och målet som eftersträvades i Neumans modell var att upprätthålla en 

balans i hela personen. Om sjuksköterskan misstänkte att stressorer hos en patient skulle 

utlösas, blev då målet med vården att minska risken för att patienten skulle möta dessa 

stressorer. Alternativt att minska risken att en stressor uppstod genom att stärka en persons 

självkänsla. Detta kopplades till miljöhälsa, förebyggande vård och hälsoutbildning. Det 

inkluderade utbildning inom avslappningstekniker och hantering av personens egna hälsa. 

Det huvudsakliga syftet med vården var att förhindra missanpassning (Neuman, 1989, 

refererad i Pearson et al., 2005). 

 

2.5 Problemformulering  

Opioidadministrering till personer med kronisk smärta är något som sker dagligen i 

sjukvården. Sjuksköterskan spelar en viktig roll i denna administrering. Allt fler människor 

blir beroende av dessa läkemedel efter långvariga opioidbehandlingar. Ett beroende av 

opioider kan leda till ineffektivitet av smärtstillande, överdoseringar samt utvecklande av 
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missbruksproblematik. Denna litteraturöversikt vill öka förståelsen för patienter som 

utvecklat ett beroende på grund av långvarig opioidbehandling. Detta för att kunna ge en 

optimal omvårdnad till patienten, samt öka kunskaperna hos sjuksköterskan kring riskerna 

vid administreringen. 

3.0 Syfte 
 

Syftet var att belysa upplevelser hos patienter med kronisk smärta som utvecklat 

beroendeproblematik efter långvarig opioidbehandling. 

4.0 Metod 
 

4.1 Design 

Arbetet är en litteraturöversikt med kvalitativ och kvantitativ design och utgick från en 

induktiv ansats. Med induktiv ansats menades att vissa mönster eller fenomen observerades 

och sedan drogs slutsatser utifrån observationerna (Polit & Beck, 2017, s. 81). Genom att göra 

en litteraturöversikt innebar det att tidigare forskning samlades in och sammanställdes till 

ett nytt resultat. Det innebar inte att söka evidens, utan att kartlägga ett område. Detta gjorde 

att resultatet av en litteraturöversikt både visade vad som lett till framgång i forskningen 

men även resultat som inte kom fram till något (Segesten, 2017, s. 108). Kvalitativ forskning 

har använts i litteraturöversikten för att skapa förståelse för en person och dennes 

livssituation, till exempel upplevelser och erfarenheter. Kvantitativ forskning har använts för 

att söka “bevis” inom den kvalitativa forskningen för att få mer trovärdighet i det 

sammansatta resultatet (Segesten, 2017, s. 107). 

 

4.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Kriterierna för att artiklarna skulle inkluderas i litteraturöversiktens resultat var att endast 

originalartiklar fick användas, de skulle vara skrivna inom de senaste tio åren samt skrivna 

på engelska eftersom det är det vetenskapliga språket (Segesten, 2017, s. 51). För inkludering 

krävdes det även att artiklarnas resultat svarade mot litteraturöversiktens valda syfte och 

fokuserade på patienter som genomgått långvariga opioidbehandlingar för kronisk smärta, 

samt hade utvecklat ett opioidberoende till följd av detta. Artiklarna som ingick i resultatet 

skulle påvisa ett etiskt resonemang och bedömas vara av hög alternativt medelhög kvalité. 
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Artiklar som exkluderades var artiklar innehållande deltagare med opioidberoende utan 

tidigare sjukvårdsbehandling, artiklar som inte fokuserade på patientens egna upplevelse av 

situationen samt artiklar innehållande deltagare med cancersmärta eller palliativ vård. 

 

4.3 Litteratursökning 

Nyckelbegrepp för litteraturöversikten lyftes fram utifrån det valda syftet. Dessa begrepp 

lades in i en söktermstabell där de översattes till engelska ord med hjälp av Svensk-MeSH. 

Begreppen blev således chronic pain (fritextord), dependence (MeSH), experience 

(fritextord), opioid (MeSH) och patient (MeSH). Sökning av artiklar användbara i resultatet 

gjordes under två veckors tid och utmynnade i 199 träffar med orden dependence, opioid 

och experience, samt 372 träffar med orden opioid treatment, chronic pain och experience i 

databasen Pubmed. I databasen CINAHL återfanns 124 träffar med sökorden dependence, 

addiction, dependency, opioid, experiences, perceptions, attitudes, views, feelings, chronic 

pain, persistent pain, long term pain och long-term pain (se bilaga 1; tabell 1; Översikt av 

sökningar). I sökningarna användes booleska operatorer “OR” och “AND” (Östlundh, 2017, s. 

72). En artikel i resultatet framkom genom en manuell sökning och två dubbletter av de 

använda artiklarna hittades i både CINAHL och i Pubmed.  

 

4.4 Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

För att välja ut de artiklar som skulle inkluderas i resultatet, lästes först alla rubriker på de 

artiklar som uppstod efter sökningen. Om rubrikerna överensstämde med 

litteraturöversiktens syfte lästes abstraktet. I nästa urval lästes hela artikeln (se bilaga 1; tabell 

1; Översikt av sökningar). Sedan gjordes en bedömning av relevans enligt Statens beredning 

för medicinsk utvärdering (SBU, 2014a). För att anses som relevant krävdes det att minst sju 

av tolv frågor i mallen besvarades positivt, alternativt att artikeln inte kunde besvara 

frågorna med sju positiva svar men fortfarande ansågs relevant för att besvara 

litteraturöversiktens syfte. Artiklarna som därefter ansågs som relevanta gick vidare till 

kvalitetsgranskning. De kvalitativa artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av 

granskningsmall för kvalitativa artiklar (SBU, 2014b). De kvantitativa artiklarna 

kvalitetsgranskades enligt Friberg (2017, s. 187–188). Artiklar med mixad metod 

kvalitetsgranskades enligt både SBU (2014b) samt Friberg (2017, s. 187–188). För att 

artiklarna skulle hålla hög kvalité krävdes det att 90% av frågorna i mallen besvarades 
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positivt. För medelhög kvalité krävdes det att resultatet var relevant, logiskt och begripligt 

till artikelns syfte, datainsamlingen samt analysen skulle vara tydligt beskrivna och 

problemformuleringen samt syftet väldefinierat, alternativt att en av dessa punkter ansågs 

som oklar. Ett etiskt resonemang krävdes i artiklarna och resultatet skulle svara mot 

litteraturöversiktens syfte. Artiklarna som slutligen inkluderades i litteraturöversiktens 

resultat var åtta kvalitativa, åtta kvantitativa samt en artikel med mixad metod. Tio artiklar 

hade medelhög kvalité och sex artiklar hög kvalité. Artikeln med mixad metod hade enligt 

den kvantitativa granskningen hög kvalité och enligt den kvalitativa granskningen 

medelhög kvalité. Relevansbedömning samt kvalitetsgranskning på samtliga artiklar 

utfördes av litteraturöversiktens författare både enskilt och sedan tillsammans för att 

säkerställa enighet. I de artiklar som inkluderades till resultatet var de flesta som deltagit i 

studierna kvinnor. Studierna kom från USA, Kanada och Storbritannien och medelåldern på 

de som deltagit var mellan 38–68 år.  

 

4.5 Analys 

Analysen gjordes genom en manifest innehållsanalys. En manifest innehållsanalys innebar 

att analysen har fokuserat på vad texten sa, en textnära tolkning (Polit & Beck, 2017, s. 538). 

Först lästes samtliga kvalitativa och kvantitativa artiklar igenom flertalet gånger både enskilt 

och sedan gemensamt. Enstaka engelska ord översattes i en svensk-engelsk ordbok för att 

undvika misstolkning av texten. Därefter utformades en översiktstabell enligt Friberg (2017, 

s. 148) på samtliga artiklar för att få en större klarhet samt en strukturerad och bred översikt 

på artiklarna inför den fortsatta analysen. Där kunde likheter och skillnader mellan de olika 

studierna identifieras (se bilaga 2; tabell 2; Översikt av inkluderade artiklar). De kvantitativa 

artiklarna som användes i litteraturöversiktens resultat analyserades enligt Friberg (2017, s. 

148–151). Det kvantitativa innehållet som svarade mot litteraturöversiktens syfte valdes ut 

och sorterades. Texterna analyserades genom en datareduktion (Se bilaga 3; tabell 3; 

Datareduktion) där relevanta variabler valdes ut från de kvantitativa studierna. Där kunde 

ytterligare jämförelser göras vilket ledde till att slutsatser drogs, verifierades och bildade två 

subkategorier. En sammanhängande kategori utifrån dessa subkategorier verifierades 

därefter som Opioidens påverkan på patienten. De kvalitativa resultaten analyserades enligt 

Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys. Efter att artiklarna lästes igenom flertalet 

gånger valdes meningsbärande enheter som var framträdande utifrån syftet i 
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litteraturöversikten ut från artiklarna. Enheterna sammanfattades, översattes till svenska och 

utformades därmed till kondenserade meningsenheter. Dessa meningar kodades för att 

kunna urskilja likheter och skillnader mellan dem och delades därefter upp i olika färgkoder. 

Utifrån detta sorterades koderna och bildade sju subkategorier. Subkategorierna bildade 

sedan tre sammanhängande kategorier: Beroendets konsekvenser, Sjukvårdens påverkan samt 

Vägen till levnadsglädje. Kategorierna sammanfattades till ett och samma tema som svarade 

mot litteraturöversiktens syfte, Upplevelser av opioider. Exempel på analys ser ni enligt Figur 1; 

Exempel på analys. 

 

Figur 1; Exempel på analys 
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Kondensering av 

meningsbärande 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

Participants related 

that opioids were the 

first line or 

treatment and the 

only treatment 

prescribed or 

suggested.  

Opioider var den 

första och enda 

behandlingen som 

föreslogs av 

läkaren.  

Enda 

behandlingsalternativet.  

Upplevelse av 

sjukvården. 

Sjukvårdens 

påverkan. 

 

4.6 Etiska överväganden 
För att det vetenskapliga värdet på litteraturöversikten skulle öka, användes endast artiklar 

som påvisade noggranna etiska resonemang. Enligt denna litteraturöversikt ansågs etiska 

resonemang vara att artiklarna var godkända av en etisk kommitté, personerna som deltog i 

studien skulle bli informerade om studien, deltagarna kunde när som helst under studien 

välja att inte längre delta, eller att deltagarna kunde välja att inte svara på alla frågor som 

ställdes (Polit & Beck, 2017, s. 154). Om det saknades etiska resonemang undersöktes det om 

tidskriften accepterade artiklar utan någon form av etisk hänsyn. Egna åsikter eller 

resonemang användes inte i litteraturöversiktens resultat för att undvika risk för feltolkning. 

Sammanställningen bestod endast av text utifrån de valda artiklarnas resultat.  
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5.0 Resultat 
 

Resultatet delades in i ett kvalitativt resultat och ett kvantitativt. Det kvalitativa resultatet 

redovisades i tre kategorier för att besvara litteraturöversiktens syfte. Dessa blev således: 

Beroendets konsekvenser (subkategorier: upplevelse av beroende och känslan av oro); 

Sjukvårdens påverkan (subkategorier: upplevelse av sjukvården, upplevelse av förutfattade 

meningar och upplevelse av diskriminering); Vägen till livsglädje (subkategorier: hanterbarhet 

och livskvalité). Det kvantitativa resultatet delades in i kategorin Opioidens påverkan på 

patienten (subkategorier: orsaker till opioidberoende och psykiska konsekvenser av 

opioidbehandling). I resultatet framgick det att patienterna kände sig beroende av 

opioiderna och upplevde en oro kring detta. Ett bristande stöd från sjukvården, 

diskriminering och förutfattade meningar var återkommande upplevelser från patienter med 

långvarig opioidbehandling. De upplevde både en förbättrad och försämrad livskvalité med 

behandlingen mot sin kroniska smärta, dock upplevdes det som svårt att hantera sitt 

beroende. Orsaker och samband till opioidberoende presenteras samt de psykiska 

konsekvenser opioiderna tillförde. 

 

5.1 Kvalitativt resultat 
 

5.1.1 Beroendets konsekvenser 

5.1.1.1 Upplevelse av beroende  

Ett missbruk av opioider började oftast genom ett recept på läkemedel för en medicinsk 

skada eller ett smärttillstånd (Antoniou et al., 2019; Brooks, Unruh & Lynch, 2015; Wilson, 

Shaw & Roberts, 2018). Direkt efter en påbörjad opioidbehandling började begäret och en 

ständig önskan av opioider (Wilson et al., 2018). Patienter berättade att de kände sig 

påverkade i sinnet av opioider (Gruß, Firemark, Mayhew, McMullen & DeBar, 2019), de 

kände sig inte som sig själva (Penney, Ritenbaugh, DeBar, Elder, & Deyo, 2016). De hade 

ständigt tankar om hur opioiderna skulle underlätta smärtan och begäret inkluderade både 

fysiska och psykologiska aspekter. Detta gjorde att de kände ett starkt behov till att få ut mer 

opioider och den smärtan som var kvar efter smärtlindringen upplevdes som missbruk. När 

de förstod att de hade svårt att sluta med opioidbehandlingen insåg de att de hade problem, 

vilket ansågs som en övergång till ett beroende (Wilson et al., 2018). Patienter hade en 
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negativ inställning mot opioidbehandling, men begäret var för stort för patienterna att kunna 

trappa ner. De beskrev svårigheterna med att bli fri opioiderna (Penney et al., 2016; Purcell et 

al., 2019) och att det var det enda som fungerade mot deras smärta (Purcell et al., 2019). 

Förhoppningarna om att bli smärtfri dämpades när de negativa effekterna av opioiderna 

framkom, särskilt beroendeeffekten (McCrorie et al., 2015). För att få ut mer opioider kom 

patienter på strategier för att lura systemet (Smith et al., 2018) och när de inte längre fick tag 

på opioider genom sjukvården upplevde de ett begär att skaffa mer på egen hand (Wilson et 

al., 2018). Patienter började leta efter temporära smärtlindringar (Smith et al., 2018) och för 

att kompensera opioiderna började de istället använda olagliga droger som ett preliminärt 

medel för självmedicinering (Antoniou et al., 2019; Wilson et al., 2018).  

 

5.1.1.2 Känslan av oro  

Patienter uttryckte en oro över att fastna vid drogerna (Brooks et al., 2015; Penney et al., 

2016; Smith et al., 2018). De berättade att de hade hört om andra som blivit beroende och var 

oroliga över att hamna där själva (Brooks et al., 2015). Patienter upplevde oro över vad som 

skulle hända när de inte skulle få mer opioider från sjukvården (Gruß et al., 2019). De var 

oroliga över att de skulle bli en börda för sin familj då de inte längre fick opioider utskrivet 

(Antoniou et al., 2019). Patienterna berättade att de var oroliga att hamna i kriminell 

verksamhet på grund av opioiderna (Brooks et al., 2015). Patienter som redan övergått till 

den illegala droghandeln beskrev en oro för överdosering eftersom intaget var 

okontrollerbart (Dassieu, Kaboré, Choiniére, Arruda, & Roy, 2019). 

 

5.1.2 Sjukvårdens påverkan 

5.1.2.1 Upplevelse av sjukvården  

Patienter beskrev att otillräckligt stöd och utbildning vid smärtbehandlingen samt dåligt 

hanterade smärtstressorer upplevdes som ett trauma (Wilson et al., 2018). De upplevde en 

ond cirkel som baserades på smärta, relationen till opioider och samverkan mellan dem och 

deras vårdgivare (Smith et al., 2018). De upplevde att det var sjukvårdens ansvar att de hade 

blivit beroende och att de därför inte kunde ta bort deras opioidbehandling (Antoniou et al., 

2019). Opioider var den första och enda behandlingen som läkaren föreslog vid vårdtillfället 

(Wilson et al., 2018). Läkare skrev ut opioider utan medicinsk granskning. Patienterna kunde 

med ett telefonsamtal få ut mer opioider vilket resulterade i att doserna och styrkan på 
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opioider eskalerade (McCrorie et al., 2015). Patienter beskrev att bristande kontinuitet var ett 

problem i vården. De kände att deras behov av vård inte tillgodosågs på rätt sätt och att 

läkare behövde ta mer ansvar och etablera kontinuitet med patienterna (McCrorie et al., 

2015). Patienterna kände sig ignorerade av läkare och att uppföljningen av 

opioidbehandlingen samt undersökningen som skulle genomföras vid förskrivningen av 

opioider uteblev. Vissa läkare avsade sig till och med ansvaret över patienten, vilket gjorde 

att de kände sig övergivna och isolerade när de sökte vård (Antoniou et al., 2019). Patienter 

upplevde att de själva kände sig ansvariga över sin opioidanvändning och på grund av korta 

vårdtider fick de inte den tid de behövde för att diskutera deras upplevda smärta med 

sjukvårdspersonalen (McCrorie et al., 2015). De upplevde att det enda sjukvården gjorde var 

att förnya recepten på smärtlindringen de blivit ordinerade (Penney et al., 2016). Patienter 

kände att deras autonomi blev åsidosatt när opioid-dosen bestämdes utan att de själva fick 

vara med och påverka. De upplevde att förlust av autonomi och en dålig relation till 

förskrivaren främjade en miljö av osäkerhet till vården och patienterna (Antoniou et al., 

2019). Patienter kände att deras röster inte blev hörda på grund av maktskillnaderna mellan 

deras läkare och dem själva (Wilson et al., 2018). De kände sig maktlösa då de blev 

exkluderade samt att läkarna skrev ut generella doser av opioider och att sjukvården tog mer 

hänsyn till den skrivna policyn än patientens upplevelse av smärta (Antoniou et al., 2019). 

Många patienter var missnöjda med bristen på alternativa lösningar och skulle vilja ha mer 

tips för att kunna undvika opioider (Antoniou et al., 2019; Penney et al., 2016). 

 
Han [At-läkaren] sa: vad exakt vill du att jag ska göra? Du har i princip haft alla 

behandlingar så det finns inget mer att göra. Det finns ingenting du kan gå vidare till. 

Och jag kände vad gör jag exakt för att komma ur mitt beroende med starka opioider 

när du inte har något annat att erbjuda mig. (McCrorie et al., 2015, s. 4)  

 

Patienter beskrev att de efter många år av opioidbehandling sedan behandlades som att de 

hade gjort något fel (Antoniou et al., 2019). De beskrev att ett otillräckligt stöd ledde till att 

personer som utvecklat missbruk inte kände sig respekterade (Wilson et al., 2018).  

En patient berättade: “Didier nekades smärtlindring för akuta smärtproblem, han bestämde 

sig för att inte träffa läkaren mer, han föredrog gatudrogerna och cannabis.” (Dassieu et al., 

2019, s. 153) 
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5.1.2.2 Upplevelsen av förutfattade meningar 

Det fanns en ständig oro över stigmatiseringen kring opioider (Brooks et al., 2015; Penney et 

al., 2016; Smith et al., 2018). Patienter beskrev en rädsla för att uppfattas som beroende och 

att ständigt söka vård för smärta var ett tillstånd som kopplades till att vara beroende 

(Penney et al., 2016; Smith et al., 2018). De som blivit ordinerade opioider för kronisk smärta 

upplevde att de blandades ihop med långt gångna missbrukare och att människor utifrån 

generaliserade alla som tog opioider. Patienter uttryckte en frustration som uppstod över att 

alltid behöva bevisa för sina läkare att de hade smärta (Antoniou et al., 2019). De kände sig 

stämplad som missbrukare av sina läkare, därför sökte de sig antingen till nya läkare eller 

överdrev sina symtom för att få sina opioider (Smith et al., 2018). De ville gärna förklara att 

de endast använde opioider när de var i stort behov av det för att distansera sig från de 

stigmatiserande missbrukarna (Penney et al., 2016). Vissa patienter berättade att de undvek 

sjukhus på grund av känslan över att bli stämplad som missbrukare (Smith et al., 2018). En 

patient poängterade “Jag lever med kronisk smärta, jag har inget beroende. Jag har aldrig 

haft. Jag kommer aldrig få.” (Antoniou et al., 2019, s. 17) 

 

5.1.2.3 Upplevelsen av diskriminering  

Patienter kände sig diskriminerade av vårdpersonal (Brooks et al., 2015). Patienterna 

förklarade att de blivit misstänksamt behandlade av vårdpersonal som begränsade deras 

uttag av opioider (Antoniou et al., 2019; Penney et al., 2016). De förklarade även att det var 

bekymmersamt att söka vård på grund av att de blev stämplad som missbrukare (Antoniou 

et al., 2019; Dassieu et al., 2019; Smith et al., 2018). Patienter upplevde att deras medicinska 

tillstånd inte togs på allvar av sina vårdgivare, att de endast blev dömda för deras missbruk 

(Wilson et al., 2018). Den vård patienterna egentligen behövde blev ignorerad och de blev 

hänvisade till vårdtjänster för missbruk (Dassieu et al., 2019). Andra patienter berättade att 

de blev anklagade för oärlighet på grund av att de sökte opioider för andra anledningar än 

för smärta (Antoniou et al., 2019). Patienter som tidigare haft ett opioidmissbruk ångrade att 

de hade talat om detta för sin läkare. De upplevde att de på grund av sitt opioidmissbruk 

blev behandlade annorlunda än andra patienter med kronisk smärta (Dassieu et al., 2019).  
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5.1.3 Vägen till levnadsglädje 

5.1.3.1 Upplevelse av hanterbarhet  

Patienterna kände sig maktlösa vid vårdtillfället (Antoniou et al., 2019). Patienter kunde 

erkänna sitt beroende, men hävdade att de inte kände till några andra behandlingsalternativ 

(Smith et al., 2018). Många patienter hade delade känslor angående att börja med opioider 

men kände att det var deras sista utväg (Dassieu et al., 2019). De började med opioider för att 

det var den billigaste och snabbaste lösningen (Penney et al., 2016). Många vände sig till den 

olagliga marknaden för opioider på grund av att de hade dåliga erfarenheter av sjukvården 

(Dassieu et al., 2019). Patienter förklarade att det var kostsamt att skaffa olagliga droger, att 

det förstärkte sårbarheten hos låginkomsttagare att göra slut på sina redan begränsade 

ekonomiska resurser. Andra förklarade att de hade gjort flera försök till egenvård men att de 

icke-farmakologiska behandlingarna som rekommenderades av sjukvården inte täcktes av 

sjukförsäkringen, vilket gjorde att dessa behandlingar var för dyra för patienterna att kunna 

ta del av (Antoniou et al., 2019). En patient berättade: “Akupunktur hjälper mig att vara jag. 

Med droger, är jag inte samma person. Sen jag började gå till en akupunktör har jag helt 

slutat använda alla mediciner jag någonsin använt.” (Penney et al., 2016, s. 7) Att gå på 

långvarig opioidbehandling var en emotionell börda för de patienter som inte litade på 

mediciner (Gruß et al., 2019). Det framgick att patienter behövde någon att prata med om sin 

smärta (Purcell et al., 2019). Vissa patienter upplevde att familj och vänner hade varit 

hjälpsamma i deras missbruksproblematik (Brooks et al., 2015; Wilson et al., 2018). Andra 

uttryckte att vårdpersonal kunde lyfta fram stödjande och hjälpsamma beteenden för att 

uppmuntra till återhämtning, ge råd samt utbilda i hanteringsfärdigheter (Wilson et al., 

2018).  

 

5.1.3.2 Upplevelse av livskvalitet 

Patienterna sökte vård för en förklaring till smärtan och för att kunna förbättra livskvaliteten 

med hjälp av smärtlindring (McCrorie et al., 2015). De upplevde en ständig kamp att hantera 

den fysiska och psykiska smärtan och att samtidigt kunna fungera i samhället, vilket ledde 

till försämrad livskvalité (Brooks et al., 2015; Wilson et al., 2018). Patienter berättade att 

opioiderna bidrog till en ökad livskvalité och att opioiderna gjorde att de kunde leva sitt liv 

till fullo och inte bli begränsade av sin kroniska smärta (Brooks et al., 2015). Patienter 

beskrev att de mådde bättre med opioider än utan. De beskrev en längtan till läkemedlet och 
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den eufori och lättnad som läkemedlet medgav (Wilson et al., 2018). Andra patienter med 

opioidanvändning medgav att de förlorade sin identitet och att de fått lägre självkänsla 

sedan de började med opioider (Antoniou et al., 2019; Wilson et al., 2018). Patienter beskrev 

att deras relationer blev förstörda på grund av smärtan, men att opioiderna likaså påverkade 

deras relationer negativt. De var ständigt rädda att förlora det som var viktigt för dem i 

början av opioidbehandlingen (Wilson et al., 2018). Patienterna kände att situationen var 

hopplös (Purcell et al., 2019) och att den fullt fungerande personen de brukade vara hade 

försvunnit på grund av att de nu tvingats in i ett liv som de inte ville leva (Antoniou et al., 

2019). Om patienterna inte hade tillgång till opioider kunde självmordstankar tränga fram 

(Gruß et al., 2019). Patienter medgav inte att de associerade ångest med sin smärta, dock 

visade det sig att utsatta individer hade önskan att ta sina liv på grund av deras obehandlade 

smärta (Antoniou et al., 2019). Patienter upplevde att opioidbehandlingarna var påfrestande 

emotionellt på det viset att de övervägde att söka psykisk hälsorådgivning (Gruß et al., 

2019). Patienter som försökt trappa ner på opioider upplevde detta som svårt. Dock medgav 

de att måendet blev bättre när de lyckats dra ner på opioiderna. De upplevde att de blivit 

inaktiva och slöa vid för höga doser av opioider (Gruß et al., 2019; Purcell et al., 2019). De 

beskrev att för att de skulle kunna återgå till det normala behövde de bli fria från opioiderna 

först (Wilson et al., 2018). En patient uttryckte “och det är bara en fråga om att bestämma sig, 

vill du leva, eller tänker du ge upp?” (Purcell et al., 2019, s. 6) 

 

5.2 Kvantitativt resultat 
 

5.2.1 Opioidens påverkan på patienten 

5.2.1.1 Orsaker till opioidberoende  

Majoriteten av personerna som Vargas-Schaffer och Cogan (2018) presenterade i deras studie 

kände sig beroende av sina läkemedel för att kunna bli smärtfri samt att de kände sig 

tvungna att ta sina smärtstillande för att kunna fungera i vardagen. Enligt Rogers et al. 

(2019c) hade personens smärtintensitet och allvar av opioidberoende ett signifikant 

samband, liksom att det fanns ett signifikant samband mellan smärtintensitet och 

opioidmissbruk. Ju mer smärta patienterna upplevde, desto mer opioidbegär fick de (Martel 

et al., 2016). Enligt Martel et al. (2016) hade också ålder, kön och smärtans allvarlighetsgrad 

signifikanta samband med nuvarande opioidmissbruk. Likaså fann Rogers et al. (2019a) 
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signifikanta prediktorer mellan ålder och kön med mätningar för att identifiera personer som 

uppvisar beteenden för opioidmissbruk. Martel et al. (2016) belyser att patienter som tidigare 

lidit av substansmissbruk hade mer drogbegär än patienter utan historia med 

substansmissbruk. Resultat påvisade att en grupp som haft abstinens under längre tid 

påvisade signifikant mer kontroll över sitt opioidbegär och över sina tankar än två 

jämförelsegrupper med deltagare där alla var aktiva opioidanvändare (Wachholtz & 

Gonzalez, 2014).  

 

5.2.1.2 Psykiska konsekvenser av opioidbehandling 

I en studie hade 97 patienter (n=502) känt att det blivit drogpåverkade på grund av opioider 

mer än en gång under deras liv och 79% (n=502) av dem som tagit en överdos hade fått det 

utskrivet på recept (Dunn, Barrett, Fingerhood & Bigelow, 2017). Fysiska, sociala och 

kognitiva problem var signifikant förknippade med antalet opioider som använts under den 

senaste månaden för att bli drogpåverkad (Rogers et al., 2019b). Vargas-Schaffer och Cogan 

(2018) beskrev att mer än hälften (n=370) av de patienter som var med i deras studie hade 

känt sig nedstämda de senaste sex månaderna. Ett signifikant samband mellan 

självmordstankar och opioidbegär upptäcktes. Självmordstankar och självmedicinering 

ansågs också ha ett signifikant samband, likaså mellan självmedicinering och opioidbegär 

(Garland, Riquino, Priddy & Bryan, 2016). Fler patienter hade negativ inställning till opioider 

än positiv och 40% (n=370) kände en rädsla till att ta opioider men tog dem ändå för att 

lindra smärtan (Vargas-Schaffer & Cogan, 2018). Det fanns signifikanta samband mellan 

ångest och aktuellt opioidmissbruk (Rogers et al., 2019b). Rogers et al. (2019c) indikerade på 

att ångestkänslighet var signifikant förknippat i förhållandet mellan smärtans intensitet och 

patientens aktuella opioidmissbruk.  

 

6.0 Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion 

Detta arbete ville sprida kunskap om hur patienter upplevde långvariga opioidbehandlingar. 

Därför var litteraturöversikt ett passande val. Det innebär att genom analys samt genom att 

göra en sammanställning av vetenskapliga artiklar, kan forskningsläget inom ett 

kunskapsområde fastställas (Segesten, 2017, s. 108). Enligt Dahlborg Lyckhage (2017, s. 34) 
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krävdes både kvantitativ och kvalitativ kunskap för att uppnå evidensbaserad vård. Att 

använda båda ansågs därför stärka litteraturöversiktens validitet (Polit & Beck, 2017, s. 160–

161). En artikel som användes i resultatet innehöll en mixad metod. Dock användes bara 

artikelns kvalitativa resultat då det kvantitativa resultatet i artikeln inte ansågs relevant för 

litteraturöversiktens syfte.  

 

Litteratursökningen gjordes i databaserna CINAHL och Pubmed. Dessa databaser innehöll 

vetenskap och fakta inom medicin och omvårdnad (Östlundh, 2017, s. 67). Sökningar kunde 

ha gjorts på fler databaser relevanta för omvårdnad för ett mer utvidgat och trovärdigt 

resultat. Då antalet sökträffar samt artiklar som hade passerat urval fyra resulterade i 17 

artiklar, betraktades detta som tillräckligt för att svara mot litteraturöversiktens syfte. I 

sökkombinationerna framkom olika synonymer från de nyckelord som uppenbarade sig 

tidigt under sökprocessen, till exempel Long-term pain och Chronic pain. Dessa synonymer 

användes för att få en större bredd i de olika sökningarna, samt för att enligt Svensk-MeSH 

fungerade synonymerna olika beroende på vilken databas som användes. En av 

sökkombinationerna i Pubmed innehöll inte begreppet Chronic pain eller Long-term pain. 

Detta ansågs som en svaghet i sökningen då färre artiklar passerade urval två till följd av att 

artiklarna inte innehöll deltagare med kronisk smärta. Dock ansågs antalet sökträffar för få 

med begreppet inkluderat i sökkombinationen, därför exkluderades det. För att få en större 

bredd i sökandet samt fler antal sökträffar användes ordet “OR” i en utav 

sökkombinationerna. Denna strategi resulterar i att begreppen innan och efter “OR” inte 

behöver finnas tillsammans i träffarna, utan alla olika begrepp söks separat (Polit & Beck, 

2017, s. 91–92). Fyra artiklar som gick vidare till urval tre visades vara dokument som var 

tvungna att köpas, vilket betydde att dessa artiklar exkluderades eftersom de inte gick att 

läsa gratis. Detta kunde påverka studiens trovärdighet (Polit & Beck, 2017, s. 559). Om 

samtliga artiklar som visades efter litteratursökningarna hade varit tillgängliga kunde fler 

artiklar gått vidare i urval tre och resultatet kunde ha blivit annorlunda. Detta ansågs dock 

inte som någon risk på grund av att antalet otillgängliga artiklar var få, samt på grund av att 

övervägande inkluderande artiklar innehöll forskning från de senaste fem åren, vilket visade 

på relativt ny forskning. Artiklarna som valdes ut jämfördes regelbundet mot 

litteraturöversiktens syfte för att stärka litteraturöversiktens validitet (Polit & Beck, 2017, s. 
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160–161). Övervägande artiklar i litteraturöversiktens resultat var från USA och Kanada. 

Dessa länder har större problem med opioider än vad resten av världen har, vilket kunde 

göra resultatet svårt att applicera till den svenska sjukvården. Dock är det viktigt som 

sjuksköterska att ha en god kulturell bredd i sin kunskap om omvårdnad, eftersom Sverige 

blir allt mer kultur- och religionberikat. Alla åldrar inkluderades i litteraturöversiktens 

resultat. Detta gjorde att ett brett spann av personer inkluderades i artiklarna. Fördelen med 

detta var att fler personer kunde relatera till studien. Nackdelen kunde vara att resultatet 

inte kunde användas till en specifik grupp. De flesta som deltog i studierna som valdes ut till 

resultatet var kvinnor. Detta ansågs varken som en svaghet eller styrka då det inte uppstod 

några skillnader mellan män och kvinnor i studiernas resultat. Därför ansågs det inte 

påverka litteraturöversiktens överförbarhet (Polit & Beck, 2017, s. 560). Relevansbedömning 

och kvalitetsgranskning som gjordes på artiklarna var ett framgångsrikt tillvägagångssätt. På 

detta sätt kunde både relevans och kvalitet identifieras. Enligt Friberg (2017, s. 46) bör en 

kvalitetsgranskning göras. Dock ansågs vissa frågor i de mallar som användes vara 

irrelevanta för att svara mot litteraturöversiktens syfte. Ett mönster kunde identifieras vid 

vissa frågor där övervägande svar på artiklarna besvarades med “Oklart”. Detta kunde ge fel 

indikationer på artiklarnas grad av relevans och kvalitet. Men eftersom artiklarna ändå 

nådde de krav som hade ställts ansågs inte detta som något problem i processen. 

 

Graneheim och Lundmans (2004) tillvägagångssätt att analysera artiklarnas resultat var ett 

välfungerande sätt. Att välja ut meningsbärande enheter och koda dessa ansågs effektivt när 

resultatet sedan sammanställdes. Fyra subkategorier identifierades tidigt i samband med 

kodningen, vilket visade sig vara en svaghet i processen. Sammanställningen av resultatet 

blev osammanhängande, därför gjordes processen om. Andra gången sorterades koderna in i 

kolumner utan förutfattade idéer om subkategorier. Koderna bildade därmed sju 

subkategorier specificerade för sina innebörder. Subkategorierna visade på tydliga teman 

och bildade till slut sammanställda huvudkategorier som svarade mot litteraturöversiktens 

syfte. En röd tråd kunde därefter tydas genom resultatet. Att processa koderna ännu en gång 

för att tyda dess innebörd mer ingående ansågs ha positiv verkan mot trovärdigheten (Polit 

& Beck, 2017, s. 559) i litteraturöversiktens resultat. Fakta som tidigare ansågs av betydelse 

för att svara mot syftet kunde senare exkluderas på grund av irrelevans och annan relevant 
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fakta mot syftet kunde istället lyftas fram. Under den kvantitativa analysen gjordes en 

datareduktion för att på ett tydligt sätt få ut artiklarnas resultat som svarade mot 

litteraturöversiktens syfte. Under processen framgick det att resultaten inte svarade mot de 

variabler som var satta. Därför ställdes nya variabler som framgick i övervägande 

kvantitativa resultat. Dessa svarade mot litteraturöversiktens syfte och kunde tillsammans 

bilda tydliga subkategorier.  

 

Det engelska språket var inte författarnas modersmål, därför fanns risk för eventuella 

misstolkningar av resultatartiklarnas texter. För att undvika detta analyserades och 

bearbetades texterna flertalet gånger gemensamt för att öka litteraturöversiktens reliabilitet 

(Polit & Beck, 2017, s. 160–161). Innan det valda ämnet fastställdes var den tidigare 

kunskapen om ämnet bristfällig. På grund av bristfällig kunskap kunde artiklarnas resultat 

feltolkas och litteraturöversiktens trovärdighet påverkas (Polit & Beck, 2017, s. 559). Detta 

hanterades genom inläsning av ämnet innan arbetet påbörjades. Den bristfälliga kunskapen 

kunde dock anses som positivt då inga förkunskaper påverkade det resultat som togs fram 

från artiklarna (Polit & Beck, 2017, s. 559–560). Resultatet analyserades och bearbetades 

opartiskt utan tidigare erfarenheter som kunde påverka. Genom att hålla analysen manifest 

lades inga egna tolkningar in i resultatprocessen, vilket var viktigt för de etiska 

resonemangen. Ett etiskt resonemang var av vikt eftersom en sjuksköterska ska utgå utifrån 

ett personcentrerat förhållningssätt (Dahlborg Lyckhage, 2017, s. 28). Denna 

litteraturöversikt skrevs för att främja sjuksköterskans framtida arbete och för att kunna 

stödja patienter i dessa situationer. Detta främjar litteraturöversiktens överförbarhet (Polit & 

Beck, 2017, s. 560). 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa upplevelser hos patienter med kronisk 

smärta som utvecklat beroendeproblematik efter långvarig opioidbehandling. I resultatet 

framgick det att patienter med kronisk smärta och långvarig opioidbehandling kunde både 

känna förbättrad och försämrad livskvalité. Patienter upplevde ett bristande stöd från 

sjukvården. De upplevde att det förekom diskriminering och förutfattade meningar. Det 

ansågs svårt att hantera sitt beroende med den smärtan de hade och de få alternativa 
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behandlingar som fanns. Samband mellan ett opioidmissbruk och smärtintensitet 

identifierades samt de psykiska konsekvenser som opioiderna tillförde. 

Ett opioidberoende började ofta genom en medicinsk skada eller smärttillstånd som 

behandlades med opioider. Efter påbörjad behandling fanns en ständig önskan efter mer 

opioider. Enligt Brat et al. (2018) ökade varje påfyllning av läkemedlet samt varje vecka av 

opioidanvändning riskerna med att utveckla ett opioidmissbruk. Eftersom sjuksköterskor 

spelar en viktig roll i administreringen av opioider (Hurstak et al., 2017) är det av vikt att 

redan i det första skedet i en opioidbehandling ha en kontrollerad administrering samt en 

kontinuerlig dialog med patienten. I resultatet framgick det att det fanns samband mellan 

opioidmissbruk och smärtintensitet. Att smärtan ledde till ett större begär efter opioider. Om 

smärtan infinner sig och patienten vet att den försvinner eller blir lättare med opioider, är ett 

större begär efter opioider naturligt. Att leva med kronisk smärta var påfrestande både 

fysiskt och psykiskt (Hylands‑White et al., 2017; Tsang et al., 2008), därför är det av vikt för 

dessa patienter att söka smärtfrihet. Antonovskys teori KASAM belyste ena komponenten 

meningsfullhet (2005, s. 45-46). Om en patient som var beroende av opioider kände att 

begäret vägde mer än att hitta meningsfullheten med att sluta med läkemedlet, behövs 

stöttning från omgivningen. Att hitta olika alternativa vägar för att personen ska känna en 

meningsfullhet med att sluta med den enda lösningen för deras smärtfrihet, krävs 

engagemang och tilltro. Komponenten begriplighet (Antonovsky, 2005, s. 45-46) kunde också 

kopplas in till sammanhanget för att känna en meningsfullhet. Förstår patienten de 

konsekvenser som sitt beroende av opioider kan tillföra, kan det vara en motivator till att 

försöka hitta alternativa smärtlindringar. 

Patienterna i resultatet beskrev en maktlöshet. De kände en emotionell börda med opioider 

och de kände sig inte som sig själva. Vissa berättade att de inte hade något annat val än att ta 

opioider och att när de väl hade börjat var det svårt att trappa ned. Några patienter 

förklarade att de gjort försök till egenvård för att hantera sin smärta och minska 

opioidintaget. En annan komponent i Antonovskys teori KASAM var hanterbarhet (2005, s. 

56). Det syftade till att en person som hade höga komponenter av hanterbarhet var redo att 

möta och hantera utmaningar i livet och inte bli ett offer för händelsen. Patienterna i 

resultatet försökte hantera sitt beroende med hjälp av egenvård. De förklarade att de försökt 

komma på alternativa lösningar för att minska smärtan och opioidintaget. Tyvärr blev de 
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icke-farmakologiska behandlingarna för dyra då de inte stöddes av sjukförsäkringen. Vilket 

gjorde att patienterna kände sig tvingade att fortsätta med opioider och därmed tappade 

hanterbarheten. Patienterna berättade att familj och vänner var hjälpsamma i deras 

missbruksproblematik. För att en person ska kunna hantera en situation behövs stöttning 

från andra människor. Antonovsky (2005, s. 45) skrev att en person behövde resurser för att 

kunna ha hög hanterbarhet. Resurserna kunde vara en make, maka, Gud eller någon annan 

som personen kände att de kunde räkna med och som personen litade på. Det beskrevs i en 

studie att personer som hade ett socialt stöd från vårdpersonal hade högre KASAM (Pasek, 

Dezbska & Wojtyna, 2017).  

I litteraturöversiktens resultat framgick det att patienterna kände sig oroliga över att fastna 

vid opioider. De var oroliga att de tillslut inte skulle få ut mer opioider och därmed behöva 

erhålla opioider genom kriminell verksamhet. För att minska oro hos patienter är det viktigt 

att de blir välinformerade. De behöver bli informerade om effekten av läkemedlet de blivit 

ordinerade samt eventuella biverkningar som kan medföras. Begriplighet var också en 

komponent i Antonovskys teori KASAM. Begriplighet syftade till att om personen var redo 

att möta utmaningar skulle dessa inte bli någon överraskning när de väl kom (Antonovsky, 

2005, s. 44). Till exempel behöver patienten få information om att opioider är 

beroendeframkallande samt att det är viktigt att hålla sig till sin behandlingsplan för att 

minska risken att bli beroende. Genom att bli väl informerad och få svar på frågor kan det 

lugna patienten och minska oron. Har patienten kunskap om detta kan det också leda till att 

patienten tar läkemedlet med försiktighet och minskar då risken för beroende och 

överdoseringar. Litteraturöversiktens resultat belyste att personer som själva lyckats minska 

på opioider mådde bättre än när de använde opioider eftersom de kände sig drogpåverkade 

vid användandet. I resultatet framgick det att patienter med dåligt behandlad smärta löpte 

större risk att begå självmord. Detta gör att sjuksköterskans roll i smärtbehandlingen är ännu 

viktigare för att patienter med kronisk smärta inte ska utveckla suicidtankar och tillslut 

suicidera. Socialstyrelsen (2019) skrev att Sveriges regioner kunde förbättra vården genom 

att vara noggrannare vid bedömningen av suicidrisk hos patienter. Vården behöver förbättra 

dokumentationen kring dessa patienter för att kunna göra en noggrann uppföljning och 

därmed kunna fånga upp patienterna med risk för suicid vid nästa vårdtillfälle. 
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Patienter berättade att de snabbt fastnade för opioider och att deras livskvalité ökade vid 

användandet av opioider. Ökandet av opioider är ett problem världen över. Det är av vikt att 

hjälpa personer med läkemedelsmissbruk att trappa ner på smärtstillande och komma 

tillbaka till en vardag där de klarar sig utan. Livskvalitén hade visat sig vara lägre hos 

personer med opioidmissbruk jämfört med den allmänna befolkningen (De Maeyer et al., 

2010). Neuman (1989, refererad i Pearson et al., 2005) förklarade att välbefinnande hos 

människan berodde på hur stabil personen är. En människa är i behov av vård när den inte 

längre kan hantera olika stressorer. I en studie gjordes en undersökning där apor utsattes för 

olika stressorer. De såg i studien att upplevelsen av stressorer i det tidiga livet kunde öka 

sårbarheten för droganvändning senare. De gjorde bland annat ett test på apor där de 

framkom att de apor som varit isolerade och ensamma större delen av uppväxten 

självadministrerade större del kokain och morfin än apor som levt i gemenskap (Adler et al. 

1975; Kostowski et al. 1977; Alexander et al. 1978; Schenk et al. 1987 refererad i Sinha, 2001). I 

Neumans teori framgick det att en människa behöver vård när stressorerna inte längre är 

hanterbara. Om sjuksköterskan förstår orsaken till missbruket och ser personen bakom 

missbruket, kan det främja trygghet vid vårdtillfället och patienten vågar öppna sig och 

prata om missbruket (Kallenberg, 2019). Det kan leda till att sjuksköterskan får information 

om viktiga faktorer och på så sätt kan identifiera grunden till stressorer. Neuman (1989, 

refererad i Pearson et al., 2005) hade utformat ett bedömningsformulär som kunde vara till 

hjälp för att identifiera dessa stressorer. Om sjuksköterskan redan i tidigt skede upptäckte 

livsstressorer hos en person kunde det hjälpa personen att hantera detta. För att bli av med 

ett beroende behövs tilltro och stöttning från folk i sin omgivning (Kallenberg, 2019). 

Kallenberg (2019) beskrev även att personer hade störst chans att bli av med sitt beroende 

om de vågade vara öppna och prata om det. Som sjuksköterska är det viktigt att vara lyhörd 

och ställa öppna frågor. Detta kan främja att patienten känner tillit till vården och vågar 

prata om sina problem. Känslan av sammanhang kan ses som en bärande teori för att som 

sjuksköterska stötta patienter som fastnat i beroendeproblematik vid behandling av sin 

kroniska smärta. Individer med hög KASAM söker en balans mellan regler och strategier, är 

inte rädda för att se utmaningar i världen samt är öppna för feedback (Antonovsky, 2005, 

43). I resultatet framgick det att patienterna upplevde mer energi och ork när de lyckats 

minimera intaget av opioider. Teorin KASAM hade hög tillförlitlighet med sina tre 
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kärnkomponenter hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet enligt Söderhamn och 

Holmgren (2004). Patienten behöver känna att det är hanterbart att sluta med opioiderna för 

att övergå till andra behandlingsalternativ. Patienten behöver känna en begriplighet till att 

den opioidbehandling patienten får kan orsaka en beroendeproblematik samt att andra 

behandlingsalternativ kan vara positivt. Patienten behöver även känna att det är 

meningsfullt att göra denna förändring för sitt eget välmående och att det är värt att kämpa 

för att bli oberoende av opioiderna för att intaget inte ska eskalera. Enligt Kvåle och Synnes 

(2013) påvisade en god omvårdnad positiva effekter på dessa tre komponenter för patienten. 

Patienterna i resultatet i litteraturöversikten upplevde att det fanns få behandlingsalternativ 

samt ett bristande förtroende för sjukvården. De upplevde att opioider var det billigaste och 

enklaste alternativet och att läkarna endast skrev ut dessa läkemedel utan information om 

andra alternativ. Detta ansågs som ett misstag från vårdens sida enligt Ekman et al. (2011), 

som belyste att vårdpersonal ska utgå från ett personcentrerat förhållningssätt. En 

sjuksköterska ska se personen bakom patienten och stötta denne i den vård som ges. Att 

opioider var det billigaste alternativet för patienterna stärktes även av Drewes et al. (2012). 

Därför kan alternativa behandlingar ses som en ekonomisk svaghet för sjukvården på kort 

sikt, men på lång sikt skulle det istället kunna gynna ekonomin i den svenska sjukvården. 

Färre patienter skulle bli beroende av sjukvården och färre patienter innebär färre 

överbeläggningar, vilket skulle minska risken vårdskador (Socialstyrelsen, 2017). Dessutom 

skulle färre patienter sjukskriva sig från sina jobb med en fungerande smärtstillande 

behandling vilket skulle kunna gynna Sverige på ett ännu större ekonomiskt plan. Liksom 

sjukvården kunde också patienten på lång sikt gynnas av alternativa behandlingsalternativ 

som inte utmynnade i ett beroende. När patienten stoppades från mer utskrivna opioider 

från sjukvården och istället vände sig till den illegala droghandeln samtidigt som patientens 

opioidbegär ökade, framgick det i litteraturöversiktens resultat att detta hade en ekonomisk 

negativ effekt hos patienten. Juurlink och Dhalla (2012) belyste att ett beroende involverade 

ekonomiska aspekter. Därför är det viktigt som sjuksköterska att se personen bakom sin 

smärta och sitt opioidberoende för att antingen stötta personen eller hitta en alternativ 

behandling med färre negativa konsekvenser. Enligt Hylands‑White et al. (2017) fanns andra 

behandlingsalternativ för att hantera kronisk smärta. Därför är det viktigt som sjuksköterska 

att ta reda på dessa olika behandlingsalternativ och informera patienten om detta. Patienten 
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ska kunna känna sig bekväm och trygg i sin egna smärtbehandling. Enligt svensk lag har 

patienter rätt till en ny medicinsk bedömning (Patientlagen, 2014:821). I litteraturöversiktens 

resultat som kom mestadels från USA och Kanada, upplevde inte patienterna att de fick 

någon ny bedömning. Deras recept förnyades utan fysisk kontakt med vården. 

Att använda patienten som informationskälla inom sjukvården visade sig ha goda effekter 

vid planering av behandling (Segal, 1998). Dock framgick det i litteraturöversiktens resultat 

att patienterna upplevde dålig kontinuitet med läkare och att ingen i sjukvården hade tid att 

diskutera smärtan med dem. Enligt Yorkgitis och Brat (2018) hade alla patienter olika 

uppfattningar kring smärta, men läkarna i litteraturöversiktens resultat skrev ut generella 

doser på opioider. Därav tappade patienterna förtroendet för sjukvården och tog tag i 

problemet själv. Patienterna varken litade på eller kände sig trygga av sjukvården. Detta 

ledde till att vissa istället vände sig till den illegala droghandeln för att hantera sin smärta. 

Att opioidberoende kunde leda till inblandning i kriminell verksamhet stärktes även av 

Hayhurst et al. (2017). En situation likt denna kan leda till flera negativa konsekvenser för 

sjukvården och för patienten eftersom drogintaget inte längre är kontrollerbart, vilket var 

något patienterna i litteraturöversiktens resultat uttryckte sin oro för. Ett missbruk av 

läkemedel definierades som när dosen och styrkan inte längre kontrollerades av läkare 

(Juurlink & Dhalla, 2012). När patienterna lämnar sjukvården och börjar självmedicinera sig 

med opioider kan de utveckla ett missbruk eftersom de tappat kontrollen över läkemedlet. 

Deras tolerans till läkemedlet ökar vilket leder till att begäret tar över användandet (WHO, 

2009). Ett okontrollerbart drogintag hos personer med kronisk smärta kan eskalera till 

användning av andra skadliga droger, i värsta fall kan det leda till överdosering, vilket även 

Roxburgh, Hall, Gisev och Degenhardt (2019) belyste. I resultatet framgick det att patienter 

som tog opioider hade känt sig drogpåverkade minst en gång under behandlingen. Andra 

patienter berättade att de överdoserat på opioider mer än en gång under sin livstid. 

Sjuksköterskor beskrev att de hela tiden måste hålla koll på deras patienter och göra 

noggranna bedömningar av patientens smärttillstånd. De måste vara medvetna om att alla 

svarar olika på läkemedel (Dunwoody et al., 2018). Genom att skapa kunskap och insikt hos 

både patienter och vårdpersonal i hur beroendeframkallande läkemedlet är, kan det leda till 

att det används med en större försiktighet. På så sätt kan överdoseringar och beroende 

minska. 
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Patienter upplevde att det fanns förutfattade meningar om dem som var insatta på 

långvariga opioidbehandlingar. Känslan att bli dömd av människor utifrån och av 

sjukvårdspersonal beskrevs i litteraturöversiktens resultat. Människor utifrån förbisåg 

patientens kroniska smärta och antog att de bara var missbrukare. Att komma som 

missbrukare till sjukhus och känna sig diskriminerad beskrevs i fler studier. De upplevde att 

sjukvårdare hade förutfattade meningar om att deras beroende var självförvållat samt att de 

kände sig förminskade av personalen (Dion, 2019). Dock är just tilltro och stöttning från 

människor i sin omgivning av vikt för att bli av med ett beroende (Kallenberg, 2019). I dessa 

fall var det istället bristande faktorer. Vissa personer beskrev att de till och med undvek 

sjukhus för dessa förutfattade meningar om att de var missbrukare och inte att de led av 

daglig och konstant smärta. Dion (2019) belyste att desto mer kunskap sjukvården hade om 

beroende, desto större förståelse för det fanns. Därav kunde patienterna känna sig mer 

trygga inom vården. Det framgick i litteraturöversiktens resultat att patienter även upplevde 

sig diskriminerade av vårdpersonal. De upplevde att sjukvården stämplade dem som 

missbrukare utan att förstå eller vilja förstå varför de egentligen sökte vård, att deras 

egentliga behov blev åsidosatta på grund av opioiderna och att deras symtom inte blev tagna 

på allvar. Som tidigare nämnt ska sjuksköterskan utgå från ett personcentrerat 

förhållningssätt (Ekman et al., 2011). Att förutsätta att en patient uppsökte vård för att få ut 

mer opioider till att stilla sitt beroende, istället för att lyssna på patienten och ta in det denne 

vill säga, det representerar inte en personcentrerad omvårdnad. Patienter med kronisk 

smärta och opioidbehandling behöver känna sig trygga i vården för att känna en 

hanterbarhet i sin sjukdom, vilket var något Antonovsky (2005, s. 56) belyste. Dock var inte 

detta något som patienterna i litteraturöversiktens resultat upplevde. De var rädda att inte få 

den hjälp de egentligen behövde av sjukvården. De var oroliga att sjukvården redan antagit 

att de var där för att få ut mer opioider för att stilla sitt beroende, inte sin smärta. 

7.0 Slutsats 
 

De slutsatser som kunde dras utifrån denna litteraturöversikt var att patienter upplevde ett 

beroende av opioider redan i tidigt skede av opioidbehandlingen. Livskvaliteten hos 
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patienter som använde opioider är låg och ett signifikant samband mellan opioidmissbruk 

och suicidtankar upptäcktes. Många patienter hade en negativ inställning till att börja med 

opioider men de upplevde att de aldrig blev erbjuden några andra behandlingsalternativ 

utan den första och enda behandlingen som erbjöds var opioider. Patienterna kände att de 

inte fick diskutera sin smärta eller fick den hjälp de behövde av vårdpersonalen, vilket ledde 

till att de istället vände sig till den illegala marknaden för att stilla sin smärta och sitt 

opioidbegär.  

Mer forskning kring ämnet krävs för att minska de eventuella vårdskador som kan ske på 

grund av att patienter överdoserar eller hamnar i beroendeproblematik. Sjuksköterskor 

behöver ha förståelse över hur patienter upplever sjukvårdens bemötande gällande beroende 

och behandlingar. Kunskapen behövs för att kunna bedriva omvårdnaden utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt samt för att kunna visa förståelse och empati för patienterna 

som vårdas. 
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41(0) Intervjuer som 

fokuserade på vad som 

fungerade för dem och 

vad som inte.  

Kvalitativ. Intervjuerna avslöjade ett brett 

spektrum av patientupplevelser och 

olika perspektiv i vilken utsträckning 

den nya modellen förbättrade deras 

smärta och livskvalitet. Tematisk 

analys belyste faktorer som påverkar 

patientens upplevelser, inklusive 

målet med förbehandling och 

förväntningar samt attityder till 

opioider och icke-farmakologiska 

behandlingar. 

Medel. 

Rogers, A. H 

et al., (2019a) 

USA 

Undersökte hälsokunskaper 

i förhållande till aktuellt 

missbruk av opioider, 

svårighetsgraden av 

opioidberoendet, graden av 

smärta och 

smärtsvårigheter. 

445(0) Frågeformulär via 

internet.  

Kvantitativ. Resultatet visade att hälsokunskap 

var negativt associerat med aktuellt 

missbruk, svårighetsgraden av 

opioidberoende, graden av smärta 

och smärtans svårighetsgrad. 

resultatet visar att hälsokunskap kan 

bidra till missbruk av opioider. 

Hög. 

Rodgers, A. 

H et al., 

(2019b) 

Undersökte om 

ångestkänslighet kan vara 

en faktor relaterat till 

429(112) Online undersökning.  Kvantitativ. Resultatet visade att ångestkänslighet 

var signifikant förknippat med 

relationen mellan smärtintensitet och 

Hög. 



 
 

USA 
 

relationen mellan 

smärtintensitet och 

opioidmissbruk mellan 

patienter med kronisk 

smärta. 

opioidmissbruk. så väl som 

smärtintensitet och 

allvarlighetsgraden av 

opioidberoende. 

Rodgers, A. 

H et al., 

(2019c) 

USA 

Utvärdera ångestkänslighet 

i förhållande till nuvarande 

missbruk av opioider, 

svårighetsgraden av 

opioidberoende och antalet 

opioider som använts under 

den senaste månaden för att 

bli påverkad av läkemedlet. 

429(112) Onlineformulär. Kvantitativ. Ångestkänslighet förknippades med 

flera aspekter av missbruk av 

opioider, inklusive aktuellt 

opioidmissbruk, svårighetsgraden av 

opioidberoende och antalet opioider 

som användes för att bli högt. 

Effekternas storlek varierade från 

medium till stor. Samband mellan 

ångestkänslighet och missbruk av 

opioider observerades utöver den 

varians som berodde på ålder, kön, 

inkomst, upplevd hälsa och 

patientens svårighetsgrad. 

Hög. 

Smith, C. L 

et al., (2018) 

USA 

Upplevelsen av att söka 

smärt frihet för en grupp 

människor som tar opioider 

vars smärta inte är 

kontrollerad. 

87(kvantit

ativa) 

15(kvalitat

iva) 

Hermeneutisk kvalitativ 

metod som fokuserade 

på patienter. 

Stötte upp med 

undersökningar som 

var den kvantitativa 

datan.  

Mixad 

metod. 

Analysen avslöjade en 

oöverensstämmelse som de beskriver 

tappade i sjukvården. Denna 

oöverensstämmelse blev ett 

övergripande erfarenhets mönster 

som sammansatt flera dynamiska, 

överlappande metoder som beskrivs i 

mönstren: söker lättnad som lidande; 

klassificeras som missbrukare men är 

inte missbrukare; levande med 

smärta som minns; och upplever 

Kvantitiativ- 

Hög. 

  

Kvalitativ – 

Medel. 



 
 

behandlingsmetoder som skiftande 

möjligheter. 

Vargas-

Schaffer, G., 

& Cogan J. 

(2018) 

Kanada 

Syftet var att belysa 

sannolikheten för missbruk 

av opioider bland patienter 

på långvarig 

opioidbehandling. 

370(0) 4 olika frågeformulär. Kvantitativ. De kom fram till att patienter med 

långvarig opioidbehandling har en 

låg risk att utveckla opioidmissbruk. 

Medel. 

Wachholtz, 

A., & 

Gonzalez, 

G., (2014) 

USA 

  

Utvärdera förändringarna i 

smärtkänsligheten och 

tolerans av opioider; samt 

varaktigheten av denna 

efter man slutat med 

opioider. 

120(0) Deltagarna delades in i 

grupper sen fick de göra 

olika tester och sedan 

analyserades detta. 

Kvantitativ. Toleransen till läkemedlet var bättre 

hos dem som hade en historia med 

opioid underhåll jämfört med 

patienter som aktivt använder 

metadon. 

Medel. 

Wilson, M., 

Shaw, M. R., 

& Roberts 

M. L. A. 

(2018) 

USA 

Undersökte processen som 

involverades när vuxna 

inledde användningen av 

opioidläkemedel för att 

behandla smärta genom 

registrering i ett kliniskt 

MAT-program. 

10 (1) Använde Grounded 

Theory för att analysera 

deras intervjuer.  

Kvalitativ. Kategorin som lever med smärta 

beskrivs som en komplex och 

tumultprocess som sträcker sig över 

smärtan, till den initiala 

användningen av opioidläkemedel, 

genom opioidberoende och MAT. En 

anmärkningsvärd aspekt av denna 

process var vändpunkten för att 

komma in i MAT, som var både 

hjälpt och hindrad av betydande 

relationer. 

Medel. 

 

’ 
 



 
 

Tabell 3; Datareduktion 

Författare, årtal Antal 

deltagare 

Bortfall Kronisk smärta Patienten Opioidproblematik Psykiska 

konsekvenser  

Signifikansnivå 

 

Rodgers, A. H., Bakhshaie, J., 

Orr, M. F., Ditre, J. W., & 

Zvolensky, M. J. (2019a) 

445 0 X X X 

 

P < 0.05 

 

Wachholtz, A., & Gonzalez, G. 

(2014). 

120 0 X X X 

 

P < 0.05 

 

Rodgers,A. H., Kauffman, B, 

Y.,  Bakhshaie, J., McHughR, 

K., Ditre, J. W., & Zvolensky, 

M. J., (2019c).  

429 112 X X 

  

X P < 0.05 

 

Rogers, A. H., Sheperd, M. J., 

Orr, M. F., Bakhshaie, J., & 

McHugh, R. K. (2019b). 

429 112 X X X 

 

X P < 0.05 

 

Vargas-Schaffer, G & Cogan, J. 

(2018) 

370 0 X X X 

 

X Inget P-värde 

 

Martel M. O, Finan P. H, 

McHugh R. K, Issa, M., 

Edwards, R. R., Jamison, R. N., 

& Wasan, A. D. 2015  

67 23 X X X 

 

P < 0.05 

 

Garland, E. L., Riquino, M. R., 

Priddy, S. E., & Bryan, C. J. 

(2016). 

115 ? X X 

  

X P < 0.05 



 
 

 

Dunn, K. E., Barett, F. S, 

Fingerhood, M., & Bigelow, G. 

E. (2017) 

502 0 X X 

  

X P < 0.05 

 


