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SAMMANFATTNING  
  

Bakgrund: Opioidberoende är en kronisk sjukdom. Substitutionsbehandling för opioidberoende 

innefattar en hel del regler och kontroll som kan leda till stigmatisering.  

Syfte: Att beskriva upplevelsen av kontroll och stigma hos personer med substitutionsbehandling vid 

opioidberoende.   

Metod: En litteraturstudie med kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim & Lundman 

(2004).  Studien baseras på 14 vetenskapliga artiklar som sökts fram främst via databaserna Cinahl 

och Pubmed.   

Resultat: Två huvudteman med åtta underteman framkom. Det mest framträdande i resultatet var att 

personer med substitutionsbehandling känner sig stämplade som narkomaner. De kan även känna sig 

misstänkliggjorda och mindre trovärdiga. Att ha substitutionsbehandling är förenat med skam. 

Patienter vågar inte alltid berätta för omgivningen att de har behandling. Inom ramen för behandling 

känner de sig kontrollerade och övervakade.   

Slutsats: Personer med substitutionsbehandling upplever stigma i form av diskriminering, förutfattade 

meningar och minskad trovärdighet. Stigma uppkommer i flera olika kontexter, som arbete, vänner 

och familj men även inom sjukvårdvård och till och med inom substitutionsbehandling. Detta då 

denna behandlingsform innefattar en hel del regler och kontroll som gör att patienten känner sig 

kontrollerad och övervakad. Detta riskerar att bidra till ytterligare stigmatisering.   

  

 Nyckelord: Kontroll, opioidberoende, stämplad som narkoman, stigma, substitutionsbehandling  
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ABSTRACT  



 

  

Background: Opioid dependence is a chronic disease. Substitution treatment for opioid addiction 

involves a lot of rules and control that can lead to stigmatization.  

Purpose: To describe the experience of control and stigma in people with substitution treatment 

during opioid dependence.  

Method: A literature review with qualitative content analysis inspired by Graneheim & Lundman 

(2004). The study is based on 14 scientific articles that were applied mainly through the databases 

Cinahl and Pubmed.  

Result: Two main themes with eight sub-themes emerged. The most prominent in the result was that 

people with substitution treatment feel stamped as a drug addict. They can also feel suspicious and less 

credible. Having substitution treatment is associated with shame. One does not always dare to tell the 

surroundings that one has treatment. Within the framework of treatment, they feel controlled and 

supervised.  

Conclusion: People with substitution treatment experience stigma in terms of discrimination, 

preconceived opinions and reduced credibility. Stigma arises in several different contexts, such as 

work, friends and family, but also in health care and even in substitution treatment. This is because 

this form of treatment includes a number of rules and controls that make you feel controlled and 

supervised. This risks contributing to further stigmatization.  

  

  

Keywords: Control, drug addiction, opioid dependent, stamped as a drug addict, stigma, substitution 

treatment  
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1. INLEDNING   
  

Båda författarna har varit verksamma som sjuksköterskor inom beroendevården och arbetat med 

Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende (LARO) i flera år och tycker att det är en 

viktig vårdform för en patientgrupp som det finns mycket fördomar mot. Från egen klinisk erfarenhet 

ser vi att den övervakning och kontroll som finns inbyggt i programmet påverkar patienterna. Denna 

kontroll och övervakning kommer i form av övervakat läkemedelsintag, drogtester m.m., samt att det 

finns risk för utskrivning ur programmet vid olika typer av misskötsel. Patienterna inom LARO lever 

ofta i utanförskap på grund av konsekvenser av sin beroendesjukdom, som till exempel kriminalitet, 

prostitution, hemlöshet och socialt utanförskap och författarna upplever att det i samhället finns en 

okunskap om LARO och vad den innebär. Författarna intresserar sig för hur LARO, med sin 

övervakning och kontroll påverkar stigma för denna redan utsatta patientgrupp.  

Genomgående i uppsatsen kommer författarna att benämna aktuell behandlingsform för 

substitutionsbehandling vid opioidberoende då LARO är den form som används i Sverige och 

innefattar vissa krav som kan skilja sig åt från andra länder. Substitutionsbehandling vid 

opioidberoende däremot innebär att medicineras med läkemedel som substitution för opioider.    

2. BAKGRUND  

  

2.1 Substansberoende  
Efter upprepad substansanvändning utvecklas beteendemässiga, kognitiva och fysiologiska symtom. 

Typiskt för dessa symtom är en mycket stark önskan om att ta drogen som gör det svårt att kontrollera 

användandet där toleransutveckling och abstinens har en påverkan. Trots uppenbara skadliga 

konsekvenser prioriteras droganvändandet högre än andra aktiviteter och skyldigheter (ICD-10, 2016).   

  

2.2 Opioidberoende  
Opioidberoende är en kronisk sjukdom som innebär ett beroende av heroin, eller andra farmakologiska 

opioider, som till exempel morfin. Den vanligaste olagliga opioiden i Europa är Heroin. Den kan rökas, 

sniffas eller injiceras. Även syntetiska opioider förekommer (Europeiska centrumet för kontroll av 

narkotika och narkotikamissbruk 2018). Ur ett globalt perspektiv är det totalt 15,6 miljoner människor 

världen över som har ett opioidberoende, varav 11 miljoner av dessa främst använder heroin. Opioider 

är huvuddrog i bland annat Asien och i Europa och det är en stor ekonomisk börda för samhället, främst 

för vårdkostnader, arbetslöshet och kriminalitet (Tetrault & Fiellin, 2012). Att ha ett opioidberoende ger 

en ökad risk för att drabbas av olika infektionssjukdomar som Hepatit-C och HIV eftersom 
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injektionsverktyg delas mellan varandra. Det innebär även psykosociala problem för patienten, som 

arbetslöshet, hemlöshet, kriminalitet och problem i relationer med familj och vänner. Dessa personer 

har även en 13 gånger så hög dödlighet som normalbefolkningen. Den vanligaste orsaken är överdoser, 

men även 3,3–3,7 gånger så hög risk för suicid (Maremamani & Gerra, 2010). Av de dödliga överdoser 

som rapporterats i Europa finns det i 84 % av fallen förekomst av opioider (Europeiska centrumet för 

kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, 2018).   

  

2.3 Substitutionsbehandling vid opiodberoende  
I Europa finns det ca 1,3 miljoner med ett problematiskt opioidanvändande och ca 650 000 personer har 

substitutionsbehandling (Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, 2018). 

Syftet med substitutionsbehandling är att minska opioidberoende samt reducera de skador som det kan 

innebära men också främja förbättrad psykosocial funktion samt en förbättrad fysisk och psykisk hälsa. 

Sammantaget leder substitutionsbehandling till minskad risk för återfall, minskad dödlighet i överdoser 

samt minskad suicidrisk (Maremamani & Gerra, 2010). Andra syften är att personer med opioidberoende 

ska slippa leva som kriminella samt att öka livskvalitet och höja personens funktionsnivå. Vid 

substitutionsbehandling medicineras patienten med opioider med lång halveringstid. (Lobmaier, 

Gossop, Waal & Bramnes, 2010). Metadon är det vanligaste läkemedlet som förskrivs som 

opioidsubstitution, ca 63 % i Europa. 35 % är förskrivna Buprenorfin och övriga förskrivningar är 

långtidsverkande morfin eller diacetylmorfin (heroin) (Europeiska centrumet för kontroll av narkotika 

och narkotikamissbruk, 2018). Metadon är en full agonist med hög biotillgänglighet och en individuell 

halveringstid på 15-57 timmar (Metadon Meda, 2018). Den långa halveringstiden gör att patienten kan 

ta sin medicin endast en gång om dagen utan att få abstinenssymtom till skillnad från heroin som kräver 

påfyllning tre till fyra gånger per dag. Buprenorfin är en syntetisk opioid och en partiell 

opioidagonist/antagonist. Buprenorfin tas sublingualt och för att öka biotillgängligheten och är ett säkert 

läkemedel då effekten har ett tak på ca 20 mg och därför är svår att överdosera. Suboxone är Buprenorfin 

med tillsatt Naloxone som gör att den inte är möjlig att injicera då den blockerar effekten av opioider. 

Naloxon har mycket låg biotillgänglighet om det tas sublingualt och i det fallet ineffektivt men har 

mycket hög biotillgänglighet om det injiceras. Att behandla mot opioidberoende sänker kostnaderna för 

samhället och används i många olika länder. Substitutionsbehandling vid opioidberoende är en 

behandlingsform som ökar i världen men fungerar olika i olika länder där politik, kunskapsbrist samt 

moraliserande attityder avgör hur behandlingen ser ut (Lobmaier, Gossop, Waal & Bramnes, 2010). Det 

är en kontroversiell behandling och vissa tror att det bara används som ett annat sätt för att bli hög och 

att det enda sättet att uppnå totalt tillfrisknande är fullständig avhållsamhet (Breslin & Malone, 2006).   

2.4 Substitutionsbehandling i Sverige  
LARO är vad den svenska behandlingsformen för substitutionsbehandling vid opioidberoende kallas 

och det står för Läkemedelsassisterad Rehabilitering vid Opioidberoende. Det innebär att patienten 

medicineras med ett narkotikaklassat läkemedel (opioid/opioid) som är godkänt för 

substitutionsbehandling i Sverige. Dessa läkemedel är oftast Metadon, Buprenorfin eller Suboxone.  
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Förutom läkemedel ska LARO också innefatta psykosocial behandling eller psykosocialt stöd enligt 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid 

opioidberoende, (2016). Enligt Lobmaier, Gossop, Waal & Bramnes (2010) är läkemedelsbaserad 

behandling mot opioidberoende utan psykosocialt stöd vanligtvis otillräcklig och menar att en 

kombination av läkemedel och psykosocialt stöd är det bästa sättet att behandla opioidberoende på ett 

effektivt sätt. Inom ramen för substitutionsbehandling är det vanligt att behandlaren har en dubbel roll 

då det ingår viss kontroll och övervakning i behandlingen. Det kan leda till intressekonflikt när rollen 

samtidigt innebär att upprätthålla en allians (Schwartz et al., 2016).   

Enligt socialstyrelsens föreskrifter (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende, 2016) ska LARO praktiseras endast av vårdgivare 

som är verksamma vid denna typ av vårdinrättning. Det är endast läkare med specialistkompetens i 

psykiatri som kan fatta beslut om läkemedelsassisterad behandling samt ordinera denna typ av 

läkemedel. Förutsättningar för att få behandling är att personen är minst 20 år och bedöms ha ett 

opioidberoende sedan minst 1 år tillbaka. Det finns inte sedan 2016 något krav på dokumentation utan 

bedömning görs av läkare innan patienten godkänns för behandling. Varje enskild patient som har 

underhållsbehandling ska ha en vårdplan. Denna upprättas tillsammans med patient, vårdgivare samt 

även övriga aktörer som till exempel socialtjänst, frivård. I vårdplanen ska det framgå vilka åtgärder 

som ska vidtas i behandlingen och när, samt mål och delmål för behandlingen. Det ska även framgå 

vilka medicinska kontroller som ska utföras samt övriga särskilda villkor. Vårdplanen följs sedan upp 

minst en gång per år samt vid behov. De första tre månaderna ska läkemedel iordningställas av hälso- 

och sjukvårdspersonal på den mottagning patienten är inskriven på och administreras övervakat. Det 

innebär att patienten måste komma till mottagningen sju dagar per vecka under denna period. Undantag 

kan göras om patienten till exempel vistas på behandlingshem. Om patienten är drogfri och stabil i 

behandlingen efter tre månader kan ansvaret för hanteringen av läkemedel succesivt överlåtas till 

patienten, vilket innebär att besöken på mottagningen glesas ut. (Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende, 2016).  

LARO är strikt reglerad och kontrollerad av socialstyrelsen genom dess föreskrift (Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om läkemedesassisterad behandling vid opioidberoende, 2016). 

Föreskriften reglerar delar av dels intag och utskrivning samt behandling. Enligt föreskriften är det 

behandlande läkares ansvar att bedöma om det finns risk för överlåtelse av läkemedel och anpassa 

övervakat intag och hämtningsfrekvens utefter det. 

 Drogtester är inte reglerade i de senaste föreskrifterna som kom 2016 men alla lokala mottagningar 

utformar sina egna rutiner och instruktioner för detta och tät provtagning i form av urinprover används 

men även salivtester är en vanlig metod (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende, 2016). För att få med sig doser hem och inte 

behöva komma dagligen ska patienten visa att hen har förmågan att hantera och ta sin medicin 

oövervakat. Detta visar patienten genom att vara drogfri, komma till bokade besök, ha en stabil social 
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tillvaro vad gäller familj och vänner, inte vara involverad i kriminalitet och att medicinen kan förvaras 

på ett säkert sätt. Här vägs nyttan med den rehabiliterande effekten av att ta mer ansvar mot risken 

med eventuell överlåtelse av läkemedel till svarta marknaden (Breslin & Malone, 2006). 

Konsekvensen att bli utskriven från programmet är en stor rädsla för många patienter. Skäl för 

utskrivning kan vara allvarligt sidomissbruk eller hot och våld (Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende, 2016).   

  

2.6 Substitutionsbehandlingens historia  
Första försöket att använda metadon som substitut till heroinanvändning skedde i USA 1963. 

Behandlingen var kontroversiell och trots argument om att avhållsamhet är det enda rätta accepterades 

behandlingsformen långsamt. I och med HIV-epidemin på 80-talet ökade acceptansen kraftigt då risken 

för spridning minskade i samband med substitutionsbehandling (Uchtenhagen, 2011). Sverige var tidig 

med behandla personer med opioidberoende med metadon och de första försöken inleddes 1963 på 

Ulleåkers sjukhus i Uppsala. Patienterna behandlades då med metadon. Verksamheten blev starkt 

ifrågasatt. Det fanns många åsikter om att behandlingen endast innebar att en drog ersattes med en annan 

drog. Denna kritik mot behandlingen förekommer än idag. Detta motstånd ledde till 1979 till 

intagningsstopp för nya patienter. År 1981 godkände socialstyrelsen LARO som reguljär sjukvård. Det 

var dock fortsatt mycket kritik mot denna typ av behandling, vilket ledde till att intagningsstoppet hävdes 

först 1984. År 2004 gav socialstyrelsen ut föreskrifter som innebar stora förändringar inom LARO, till 

exempel rekommenderas nu förutom metadon även behandling med andra typer av läkemedel som 

Buprenorfin och Suboxone. Kontakt med socialtjänsten blev ett krav och patienter som godkänds för 

behandling ska ha dokumentation som styrker opioidberoende sedan minst två år tillbaka. Detta kom 

dock att ändras 2009 då föreskrifterna reviderades och kravet sänktes till ett år. Även kravet på 

samverkan med socialtjänsten ändrades till allmänna råd om att vårdplanen ska utföras tillsammans med 

socialtjänsten. Det innebär att även patienter som inte har någon kontakt med socialtjänsten kan söka 

behandling på egenanmälan (Socialstyrelsen 2012). År 2016 reviderades åter föreskrifterna för LARO 

och behandlingen blev då tillgänglig även för personer som har ett beroende av opioidanalgetika och 

som inte framgångsrikt lyckas trappa ut. Även utskrivningskriterierna påverkas i den mån att fler 

personer kan stanna i behandling (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende, 2016). Antalet opioidberoende personer som 

erhöll substitutionbehandling i Europa år 2003 var 462 412 och 650 000 år 2007. World Health 

Organisation (WHO) listade Buprenorfin och metadon som nödvändig medicin år 2006 (Uchtenhagen, 

2011).   

  

2.7 Stigma  
Termen stigma skapades av grekerna för att symbolisera de tecken som brändes eller skars in i kroppen 

på exempelvis slavar, brottslingar eller förrädare för att påvisa något nedsättande personens moraliska 

status (Goffman, 2014). Stigma är ett socialt fenomen och kan skilja sig mellan olika kulturer och sociala 

sammanhang och kan även förändras över tid. Det kan beskrivas som att personen är en medlem av olika 
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sociala kategorier som andra runt omkring har negativa uppfattningar om och där individens egenskaper 

diskrimineras av andra i samhället. Sociologen Erving Goffman (2014) definierar stigma som en djupt 

försvårande egenskap eller kännetecken hos en individ. Goffman beskriver tre olika typer av stigma: 

kroppsliga stigman som exempelvis fysiskt handikapp, karaktärsstigma där missbruk är ett exempel och 

gruppstigman vilket kan vara till exempel klass, kön, etnisk tillhörighet, religion. När Goffman beskriver 

stigmatisering använder han uttrycket de normala för att beskriva de som intar attityder och agerar med 

åtgärder mot personer med stigma. Genom dessa diskriminerande åtgärder reduceras personens 

livsmöjligheter på ett mycket effektivt men ofta oavsiktligt sätt. För att för sig själv och andra förklara 

den stigmatiserades underlägsenhet byggs av de normala en teori upp där motviljan rättfärdigas baserat 

på andra skillnader, en brist blir fort flera brister med basis av den första (Goffman, 2014).  

Stigma kan även delas in i synligt stigma misskrediterat och osynligt stigma misskreditabelt. Den 

misskrdeiterade kan inte dölja sitt stigma och kan exempelvis handla om hudfärg eller tydliga ärr och 

kan innebära att individen dagligen behöver konfronteras med olika fördomar i olika situationer och 

därmed måste lära sig leva med sitt stigma. Den misskreditabla behöver inte konfronteras med stigma 

dagligen, utan stigmat kan upptäckas i vissa situationer som innebär att den stigmatiserade identiteten 

avslöjas, så kallade misskreditabla situationer. Dessa situationer kan vara väldigt plågsamma för 

individen (Goffman, 2014). Goffman pratar om social information och beskriver det som den 

information som förmedlas av den person det rör sig om. Informationen förmedlas med kroppsliga 

uttryck eller uttalanden som personer i närheten uppfattar och består främst av mer eller mindre 

permanenta kännetecken, stigmasymboler. Desidentifikation används för att dölja ett stigma genom en 

handling för att smälta in i en miljö. Det kan till exempel vara att dölja en dialekt eller klä sig på ett 

särskilt sätt.  

Goffman (2014) beskriver tre olika typer av identitet i relation till stigma, social identitet, personlig 

identitet och jag-identitet. Social identitet och personlig identitet uppkommer till stor del ur relationer 

och andras föreställning om individen medan jag-identiteten beskrivs som en subjektiv känsla av sin 

egen situation. För att särskilja personlig identitet och jag-identitet förklara Goffman att en personlig 

identitet kan existera redan innan en person är född eller efter att den är död, alltså utan att individen 

kan ha känslor. Sammantaget används dessa begrepp för att förstå stigma då social identitet används i 

syfte att titta på själva stigmatiseringen, personlig identitet används för att se hur stigma hanteras och 

begreppet jag-identitet gör att det går att titta på vad för känslor personer med stigma har gentemot sitt 

stigma och hur det hanteras.  

Link & Phelan (2001) beskriver att stigmatisering sker under ojämlika maktförhållanden. Vidare i sin 

artikel beskriver de även något de kallar stigmatiseringsprocessen. Första delen i denna process är 

utskiljande av skillnader, till exempel svart och vit. Dessa skillnader förknippas sedan med något 

negativt, där den ena sidan betraktas som normal och den andra sidan som onormal eller avvikande från 

det normala. Detta i sin tur leder till att det skapas ett ”vi” och dem”. De som blir stigmatiserade ses som 

”dem”. Detta innebär för individen att denne har sämre status i samhället, och att det finns en stor risk 

för att bli utsatt för diskriminering i olika sammanhang, till exempel vid ansökan om arbete eller bostad. 
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Stigmatiseringen kan innebära sämre livskvalitet för individen samt mindre makt över det egna livet 

(a.a).  

2.8 Personcentrerad vård  
Personcentrerad vård kommer från den humanistiska filosofin under 1960-talet och begreppet framhöll 

hur en person upplever sin situation är väsentligt för att kunna hjälpa någon annan. Grundsynen är att 

oavsett sjukdom som kanske innebär svårigheter att kommunicera känslor, behov och upplevelser så 

finns personen i sig alltid kvar. Innebörden av personcentrerad vård är att se hela människan och 

dennes behov. Detta gäller både fysiska behov, men även psykiska, existentiella/andliga och sociala 

behov. En central del i personcentrerad vård är personens upplevelse av sjukdom och ohälsa. Detta är 

viktigt att känna till för att som sjuksköterska främja hälsa utifrån vad hälsa betyder och innebär för 

individen. Sjukvården ska hjälpa patienten att skapa förutsättningar för att göra evidensbaserade val i 

förhållande till sin hälsa och individens val ska alltid respekteras (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). Personcentrerad vård lägger inte fokus på sjukdomen utan på vilka behov och resurser personen 

som har sjukdomen har tillgång till. Ofta förlitar sig vårdpersonalen på att diagnostisera och behandla 

genom biologiska tester eller liknande och lite hänsyn tas till patienternas egna tankar, önskemål och 

känslor och framför allt finns det sällan tillit till patientens egen förmåga att bedöma och utnyttja sin 

kunskap och sina resurser (Ekman, Swedberg & Taft, 2011). Mer makt och inflytande men även 

ansvar för sin vård är resultatet av personcentrerad vård, detta i samarbete med vårdpersonalen. För att 

få detta att fungera krävs det kommunikation, interaktion och ömsesidighet vilket bygger på 

utgångspunkten att personens erfarenheter och upplevelser i relation till sjukdomen är i fokus (Ekman 

& Norberg, 2016).  

Vad gäller personcentrerad vård inom substitutionsbehandling beskrivs det i Richert & Johnson (2014) 

att det patienterna uppfattar som problematiskt i behandlingen är reglerna och kontrollen. De 

efterfrågar större förståelse för att vissa har svårigheter att leva upp till kraven. De upplever också en 

maktobalans mellan personal och patienter som leder till svårigheter med att vara ärlig med 

exempelvis återfall. I en annan studie beskriver patienterna att de behandlas kollektivistiskt och det 

inte tas hänsyn till enskilda individers specifika behov (Ekendahl & Karlsson 2015)   

 Alla människor kommer någon gång råka ut för sjukdom och olyckor. Detta innebär inte att man är 

sin sjukdom. Detta är viktigt att tänka på vid benämning av en patient, att man till exempel inte ”är 

bipolär” utan att man har bipolär sjukdom. Sjuksköterskans agerande vid bemötande har en stor 

betydelse för om patienten blir decimerad till en sjukdom eller diagnos, eller om vården är 

personcentrerad. Vidare ska sjuksköterskan se patienten som en jämställd, kompetent partner som är 

delaktig i planeringen av sin vård. För att kunna göra detta krävs det att sjuksköterskan har ett intresse 

och en öppenhet att förstå patienten och lyssna till dennes beskrivning av sin situation. Att ha god 

kännedom om personens behov, intressen och värderingar är en central del när det kommer till 

personcentrerad vård och sjuksköterskan har en viktigt uppgift att stödja patienten att leva det liv 

denne önskar, trots ohälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  
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 GPCC (Centrum för personcentrerad vård, 2017) har fastställt tre nyckelbegrepp inom 

personcentrerad vård. Partnerskap där patienten är experten på sin kropp och sin upplevelse av sin 

sjukdom och sjuksköterskan är med och bidrar med kunskap om vård och behandling utifrån sin 

profession. Patientberättelsen är den utgångspunkten till hur vården ska planeras, där även närstående 

omnämns som en viktig del. Planeringen av vården ska sedan dokumenteras i en vårdplan/hälsoplan 

vilket är det tredje nyckelbegreppet, dokumentation.  

3. PROBLEMFORMULERING  
  

En opioidberoende person som bor i Sverige och är i behov av läkemedelsassisterad 

underhållsbehandling är uteslutande hänvisad till någon av de specifika mottagningarna för detta 

ändamål. När en person skrivs in på en LARO-mottagning innebär det att personen behöver förhålla 

sig till de regler som finns uppsatta för denna mottagning. Mottagningen i sin tur ska följa 

socialstyrelsens föreskrifter som innehåller krav på både övervakning och viss kontroll samt att även 

lokala rutiner och regelverk skapas. I och med detta tvingas patienterna ofta stå ut med att deras 

integritet inte respekteras i samband med exempelvis läkemedelsintag och drogtester. Även 

psykosocial behandling ingår i föreskrifterna för LARO vilket bör betyda att också självstigma samt 

deras känslor kring det stigma som de kan utsättas för i samhället bör hanteras. Detta blir 

problematiskt om förutsättningarna för att kunna få behandling är att underkasta sig regler och 

behandlas på ett sätt som potentiellt ökar stigmatiseringen.   

4. SYFTE  
  

Att beskriva upplevelsen av kontroll och stigma hos personer med substitutionsbehandling vid 

opioidberoende.  

5. METOD  
  

5.1 Design  
Författarna har valt att göra en litteraturstudie med kvalitativ ansats samt har använt kvalitativ 

innehållsanalys inspirerad av Graneheim & Lundman (2004).  

5.2 Urval  
I urvalsprocessen för att hitta relevanta artiklar har författarna valt att endast använda kvalitativa 

studier där deltagare har eller har haft underhållsbehandling. I några studier har det även funnits 

deltagare som har ett opioidberoende men inte har eller har haft substitutionsbehandling, i dessa fall 

har just dessa data valts bort. I de studier där inte endast personer i behandling deltagit utan även 

exempelvis öppenvårdspersonal har endast data från patienternas intervjuer använts. Ingen geografisk 

hänsyn har tagits i urvalet och inte heller av deltagarnas kön eller ålder.  
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 Många artiklar som hittades var kvantitativa och valdes därför bort, dock valde författarna att 

inkludera en mixad studie där endast kvalitativ data inkluderades. Ett flertal artiklar handlade om 

personer som hade behandling i fängelse och inte på en vanlig mottagning för substitutionsbehandling 

vilket därför innebar att även dessa valdes bort då de inte motsvarade syftet. Ett stort antal artiklar 

handlade om substitutionsbehandling i kombination med bipolär sjukdom eller schizofreni. Dessa 

valdes också bort. Författarna fann även ett stort antal studier som fokuserade på behandling med 

metadon på grund av smärttillstånd, vilket gjorde att dessa artiklar exkluderades.  

Inklusionskriterier: Artiklarna ska vara i original och vara skrivna på engelska eller svenska. De ska 

också vara etiskt granskade och publicerade in vetenskapliga tidskrifter som är peer – reviewed. 

Inkluderade studier ska vara kvalitativa. Artiklarna ska finnas i full text. Deltagarna i de olika 

studierna ska ha ett opioidberoende och ska vara eller har varit i substitutionsbehandling. Artiklar från 

2008- 2018.  

Exklusionskriterier: Kvantitativa studier. Studier som är gjorda på fängelse/anstalt. Studier som inte 

beskriver patientens upplevelse, utan från vårdpersonals synvinkel. Studier som handlar om 

opioidberoende, men där deltagarna inte har eller har haft substitutionsbehandling. Studier som 

beskriver /jämför effekten av olika läkemedel inom substitutionsbehandling. Artiklar som fokuserade 

på samsjuklighet och substitutionsbehandling valdes bort samt studier där patienten behandlades med 

metadon på grund av smärtproblematik.  

  

5.3 Datainsamlingsmetod  
Artiklarna söktes i litteraturdatabaserna CINAHL, PubMed, och i samsök. I Stockholms läns 

landstings (SSL:s) bibliotek söktes artiklar i Samsök, vilket innebär att artiklar söks i bibliotekets alla 

tillgängliga databaser vid samma sökning.  De flesta stora databaser finns där som till exempel Cinahl, 

Pubmed, PsycInfo, Medline och Science direct. De databaser som främst användes initialt för att söka 

artiklar var Cinahl och Pubmed. Författarna valde dessa databaser då de har ett rikt innehåll på artiklar 

och studier inom ämnet omvårdnad. Då många artiklar inte gick att läsa i full text utvidgades 

sökningen till Samsök. Där fick författarna ett betydligt större antal träffar, vilket beror på att många 

artiklar förekommer flera gånger då flera databaser är inkluderade i sökningen. De flesta stora 

databaser finns med där som till exempel Cinahl, Pubmed och Science direct. Några artiklar söktes 

manuellt genom att intressanta titlar hittades i referenslistor som sedan söktes upp och lästes i full text.  

Resultatartiklarna granskades med Statens beredning för medicinsk och social utvärdering:s (SBU, 

2014, bilaga 2) mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik  – 

patientupplevelser. Mallen presenteras i bilaga II.  

Vid artikelsökning har fritextsökning använts. Författarna valde initialt sökord som methadone 

treatment, stigmatization och maintenance treatment. Sökorden utvecklades under datainsamlingens 

process då författarnas engelska ordförråd inom ämnet förbättrades av lästa artiklar.  
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De sökorden som användes var OMT, MMT, stigmatization, stigma, control, maintenance treatment, 

opioid dependency, opioid, methadone maintenance treatment, opioid maintenance treatment, 

supervised, drug testing, discharge methadone treatment. OMT står för Opioid Substitution Treatment 

och MMT står för methadone mentenance treatment, Dessa sökord kombinerades på olika sätt. I tabell 

nr 1 presenteras sökningarna med antal träffar, antalet lästa abstract, lästa artiklar och inkluderade 

artiklar.  

Som visas i tabellen nedan resulterade sökningarna samanlagt till 1010 träffar varav 113 abstract lästes 

och 57 artiklar lästes i sin helhet. Initialt i datainsamlingsprocessen sökte författarna individuellt efter 

artiklar. Utifrån inklusionskriterierna och exlusionskriterierna valdes relevanta artiklar ut. Detta 

betyder att samtliga artiklar som presenteras i söktabellen inte är genomlästa av båda författarna. Av 

de 57 artiklar som är lästa i sin helhet valdes 21 artiklar bort av den läsande författaren med hjälp av 

inklusionskriterierna och exlusionskriterierna, återstående 36 artiklar lästes gemensamt av båda 

författarna då de krävde djupare granskning.   

  

    

Tabell 1 – Söktabell    

Databas  
Sökord  
Begränsningar: fulltext, peer review  

Antal 

träffar  
Lästa 

abstract  
Lästa 

artiklar  
Inkluderade 

artiklar  

Cinahl  MMT AND Stigma  7  6  4  3  

Cinahl  Methadone AND Stigma  34  8  4  0  

Cinahl  OST AND Stigma   2  2  1  0  

Cinahl  MMT AND Control  55  3  1  0  

Cinahl  Methadone AND Supervising  3  2  0  0  

Cinahl  Stigma AND Opioid dependency   2  1  1  0  

Cinahl  Maintenance treatment AND Stigma  13  3  2  0  

Cinahl  Maintenance treatment AND Control  195  8  2  0  

Cinahl  Supervised AND Methadone  36  4  3  1  

Cinahl  Drugtesting AND Stigma  3  2  1  0  

Pubmed  Mmt AND stigma  21  7  4  2  

Pubmed  OST AND Stigma  16  2  1  0  

Pubmed  Stigma AND Opioid dependency  9  3  1  0  

Samsök  Stigma AND MMT  46  19  7  1  

Samsök  
Discharge methadone treatment AND 

qualitativ  7  4  3  1  

Samsök  Methadone AND Stigma  558  36  19  5  

Manuell sökning  3  3  3  1  

Totalt antal:  1010  113  57  14  
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5.4 Dataanalys  
Författarna har gjort en latent kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalysen är en process som innebär 

en rörelse fram och tillbaka mellan textens helhet och delar av texten (Graneheim & Lundman, 2004). 

När urvalet gjorts enligt inklusions- och exklusionskriterierna och innan analysprocessen startade, 

kvalitetsgranskades artiklarna enligt SBU:s granskningsmall för kvalitativ forskningsmetodik (Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering, 2014). Detta gjordes genom att för varje artikel fylla i 

mallen och svara på de frågor som ställs. Med hjälp av svaren bedömdes kvaliteten på artiklarna. I det 

första skedet av analysen lästes artiklarna grundligt igenom av båda författarna flera gånger för att få 

en djupare förståelse för innehållet. Enligt Graneheim & Lundman (2004) är det viktigt för att få en 

helhetsbild av texten. Fortsättningsvis söktes resultatdelen igenom i studie för studie för att hitta 

meningsbärande enheter i form av meningar och fraser för att identifiera det manifesta innehållet som 

sedan analyserats med latent innehållsanalys. Totalt kunde 153 meningsbärande enheter lyftas ut ur 

artiklarna som sedan analyserades och kodades. Författarna valde att inte kondensera texten i ett 

separat steg i analysprocessen utan detta gjordes samtidigt som den kodades. Detta då författarna 

bedömde att det inte var av betydelse för resultatet. Kodningen resulterade i 8 subteman. Dessa 

subteman analyserades för att få fram det latenta innehållet och därmed göra en djupare analys av vad 

texten handlar om och tolka den underliggande meningen i texten (Graneheim & Lundman, 2004). 

Detta resulterade i två teman som presenteras i resultatet.  I tabell 2 visas ett exempel av 

analysprocessen.  

  

Tabell 2 - Analysprocess  

Meningsbärande enhet  Kondensering  Kodning  Subtema  Tema  

”Det är ett stort problem att 
man inte vågar berätta om 
återfall eller andra problem 
på grund av risken att 

skrivas ut”  
  

Inte vågar 

berätta om 

återfall, rädd att 

skrivas ut  

Känsla av att bli 

bestraffad   
Bestraffning i 

behandling  
Att vara fråntagen 

sin rätt till 

självbestämmande.  

” I’ve lost all faith in 

doctors to be honest with 

you. As soon as you get 

there they dont want to 

know what’s wrong with 

you, they just want to know 

who is your insurance 

company. I’am (Renee) and 

then I’m not (Renee) 

anymore, instead I am the 

woman on methadone. You 

know, then I’m one of those. 

You see, I can pick up on 

that easily.”  

Läkare vill inte 

veta vad som är  
fel, är bara en 

kvinna på 

metadon.  

Upplevelse av att 

inte bli bemött som 

individ på grund av 

metadonbehandling.  

Stämplad som 

narkoman  
Känslan av att 

vara fråntagen sin 

identitet.  
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5.5 Etiska aspekter  
Vi har under hela uppsatsprocessen tagit hänsyn till forskningsetik. Vid litteraturstudier krävs inte 

inhämtande av etisk prövning, dock ska ändå hänsyn tas till etiska riktlinjer. Det är främst de tre 

principerna rättighet, rättvisa och säkerhet som ska ligga till grund för forskningsetik.  Att ha fått 

tillstånd av en etisk kommitté för att genomföra studier är nödvändigt, främst för att skydda deltagarna 

(Polit & Beck, 2008). Författarna har kontrollerat att etiska överväganden gjorts i de studier som är 

relevanta för uppsatsen. Vidare har författarna varit noggranna med att förhålla sig neutrala under hela 

processen och urval av artiklar som inkluderats i studien har författarna haft ett objektivt 

förhållningssätt till. Resultatet presenteras utan subjektiva värderingar och åsikter (Polit & Beck, 

2008). De citat som presenteras i resultatet återges på originalspråk för att minska risk för feltolkning 

(Vetenskapsrådet, 2017).   

  

  

6. RESULTAT  
  

Resultatet presenteras i två delar, utifrån två huvudteman. I den första delen presenteras temat att vara 

fråntagen rätten till självbestämmande. I den andra delen redogörs stigmatisering utifrån temat 

känslan av att vara fråntagen rätten till sin identitet. I tabell tre redovisas teman och subteman. Tabell 

3, Översikt av teman  

Teman  Att vara fråntagen sin rätt till 

självbestämmande  
Känslan av att vara fråntagen sin 

identitet  

Subteman  Integritetskränkande  
Kontrollerad / övervakad  
Bestraffning  
Icke personcentrerad vård  

Stämplad som narkoman  
Begränsade möjligheter till ett normalt 

liv  
Känsla av att vara avvikande från  
normen  
Skam  

  

  

  

  

6.1 Att vara fråntagen sin rätt till självbestämmande  

6.1.1 Integritetskränkande   

Flertalet patienter i de olika studierna upplevde det som att personalen inkräktade på deras privatliv.  

Upplevelsen var att det kändes ovärdigt och kränkande att behöva kissa framför en annan person. 

Känslan var att det var fel och en inte så angenäm situation. Att lämna urinprov kan även ses som ett 

straff, om personen till exempel ter sig påverkad vid något tillfälle och därmed kan bli uppmanad att 

lämna prover oftare (Gronnestad & Sagvaag, 2016; Strike & Rufo, 2010).  

I Strike & Rufos studie (2010)  var det flera deltagare som upplevde det som mindre negativt att lämna 

urinprov på en toalett med kameror uppsatta, än om det stod en fysisk person framför och tittade när de 

kissade. Upplevelsen var dock att det fortfarande var skamfyllt.  
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”Whit cameras it´s a little bit better (than direct observation) but it´s still embarrassing” (Strike & 

Rufo, 2010, sid. 307)  

Personerna beskrev svårigheterna att lämna urinprov framför någon, att inte lyckas lämna något prov. 

De kände sig pressade och stressade. För att klara av detta hade vissa utarbetade strategier, som att 

sätta på kranen, släcka lampan inne på toaletten eller att dricka ett flertal muggar vatten innan.  

6.1.2 Kontrollerad/övervakad  

I substitutionsbehandling vid opioidberoende handlar det ofta om regler och kontroll. Enligt det som 

framkom i Strike & Rufos (2010) finns det en viss förståelse av patienterna för att det behöver vara 

olika former av kontroller, rutiner samt regler inom behandlingen. Dock ansåg de att det även var 

problematiskt då de kände sig övervakade och kontrollerade.  

Flera deltagare i studien av Reisinger et al. (2009) uttryckte en stor frustration över hur mottagningens 

regler gjorde det svårare att leva ett normalt liv och att göra de livstilsförändringar de försökte göra. 

Framförallt ansåg deltagarna att dessa regler ibland kunde vara godtyckliga och ändrades beroende på 

situation.  

I en studie gjord av Richert & Johnson (2015) var det patienter som tog upp hur de upplevde att 

personalen talade om vad de fick och inte fick göra, att de kände sig överkörda och att en sådan stor 

del av behandlingen handlar just om kontroll. De uppgav att de helst ville slippa detta. I ett 

sammanhang i studien där det togs upp att patienterna måste komma dagligen till mottagningen i sex 

månader beskrev en deltagare det som att han sedan fick lov att ta hem sin medicin om han varit en 

”duktig pojke”.  

Några av de som intervjuades i Richert & Johnsons (2015) studie jämförde substitutionsbehandling 

med det liv som de levde när de aktivt använde droger. När det gäller friheten i deras liv upplevde de 

att de blev lika begränsade när de var i behandlingen som när de var i aktivt missbruk. Känslan var att 

det i båda fallen var något som kontrollerade deras liv. En deltagare jämförde personalen på 

mottagningen med langare, då han fortfarande var tvungen att vända sig till någon annan för att få det 

han ville ha och behövde.   

En deltagare i studien uttryckte det:  

”I mean, from having been an addict, with all that stuff completely controlling your life, that´s what 

you want to void right…so, the whole idea of being ostensibly drug-free through medication, all that 

goes up in smoke with all those rules, you know. That´s the whole point, when you stop using drugs, 

you want that freedom, you see. And they put a stopper to it right away”(Richert & Johnsson, 2015, s 

9).  

I flera artiklar togs just detta ämne upp, känslan av att ha förlorat sin frihet, att vara bunden till något ( 

Richert & Johnson, 2015). Deltagare önskade att få styra och bestämma mer själva, men samtidigt 
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kunna få den hjälp de vill ha och behöver, samt att de inte ville känna sig alltför bundna till 

mottagningen.   

6.1.3 Bestraffning  

I resultatet framkom att många känner sig rädda för de negativa konsekvenser det kan få vid 

exempelvis ett återfall eller om personen inte sköter sin behandling. Det kan handla om rädsla för 

straff och negativa konsekvenser, ändrade hämtningsdagar på mottagningen, bli nekad sin dos eller 

behöva lämna prover oftare och en rädsla över att bli utskriven från behandlingen om man inte sköter 

sig (Harris & McElrath, 2012;Reisinger et al., 2009; Svensson & Andersson, 2012). Detta gör att 

många inte vågar berätta för sin behandlare eller läkare om återfall på grund av rädsla för de eventuella 

negativa konsekvenser detta kan medföra vilket upplevs som ett stort problem (Richert & Johnsson, 

2015).   

Deltagare i studien av Svensson & Andersson (2012) berättade om hur de blivit utskrivna från 

behandlingen då flera hade problem med sidomissbruk av andra substanser som till exempel 

bensodiazepiner och thc. En deltagare berättade att han blivit utskriven då han fuskat med ett urinprov.  

Patienter i en studie av Harris & McEllrath (2012) beskrev det som att de måste gå med böjt huvud 

framför personalen och inte göra något väsen av sig. En deltagare som varit drogfri en längre tid och 

började få ordning på sitt liv igen berättade om när han lämnade ett urinprov som visade positivt på 

amfetamin vilket ledde till att han då blev nekad sin dos metadon. Deltagaren upplever det som 

orimligt då hans behandling handlar om hans opioidberoende och att han inte ska använda heroin, 

vilket han inte gjort, men ändå blir nekad sin metadondos på grund av ett positivt urinprov vilket 

därmed ses som enbart bestraffning (Groonestad & Sagvaag, 2014). En annan typ av bestraffning som 

framkom i studien av Harris & McEllrath (2012) är att patienterna får konsekvenser om de inte passar 

tider. I studien framkom exempel på hur doser sänkts när patienter varit försenade till mottagningen, 

eller att de blir helt utan dos. Det beskrevs hur personalen hällde ut metadondoserna i avloppet om 

patienten blev försenad. Ytterligare ett dilemma som framkom är om patienten inte har tillräckligt hög 

metadon dos. Detta kan då leda till att patienten köper extra metadon på den illegala marknaden 

utanför behandlingen. Om detta avslöjades för personalen kunde det missförstås som att patienten 

söker efter att bli ”hög” på sin medicin. Att köpa extra medicin svart kan leda till en varning och om 

det upprepas, utskrivning.  

I Reisinger et al. (2009) och Svensson & Andersson (2012) berättade deltagare om hur de undvek att 

hamna i konflikt med personalen då detta i värsta fall kunde leda till utskrivning. Det kunde till 

exempel handla om en motsättning med sin behandlare, att man var oense om något och på grund av 

detta blev utskriven. Om deltagare då önskade bli flyttade till en annan mottagning ignorerades detta 

önskemål. En deltagare i studien av Andersson & Magnusson (2012) beskrev det som att om 

personalen till exempel ber honom hoppa måste han hoppa, annars vet man vad som händer. Detta 

gjorde att deltagaren upplevde personalen som en fiende, då han hela tiden var tvungen att göra som 

han blev tillsagd.   
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6.1.4 Icke personcentrerad vård  

Det framkom att många patienter upplevde att de blev dragna över en kam. Att vården inte är 

individanpassad utan att underhållsbehandling bedrivs som en kollektiv vårdform. Att det är samma 

regler om gäller för alla gör att patienterna inte upplever det som att vården är anpassad efter den 

enskildes behov, förutsättningar och önskemål. Det beskrivs av patienterna som att det finns en mall 

för ”någon slags medelmänniska” som det förväntas att alla ska passa in i, vilket enligt patienterna 

resulterar i att ingen alls egentligen passar in helt. Patienter berättar om att även om de lyckats bli 

drogfria och skött sin behandling utan anmärkning kommer de alltid vara drabbade genom att det finns 

en liten grupp människor som det inte går lika bra för och som missköter behandlingen. Vissa upplever 

att även de som skött sin behandling blir ifrågasatta och till och med riskerar att drabbas av negativa 

konsekvenser på grund av de som inte sköter sin behandling, vilket då blir orättvist (KhazaeePool et 

al. 2018).  Patienter upplever att de har svårt att få vara med och bestämma och utforma sin egen vård 

och behandling. En del i detta är att få vara med och bestämma när det gäller val av läkemedel och 

dosstyrka. I studien av Harris & McEllrath (2012) berättar en patient om att han kände sig abstinent 

och upplevde att hans dos metadon inte var tillräcklig. Han berättade då det för personalen på 

mottagningen som ifrågasatt det och krävde att patienten skulle lämna ett blodprov för att mäta nivån 

av metadon i blodet, vilket bekräftade att mannen hade för låg metadondos. Efter detta höjdes 

patientens dos metadon, dock inte så mycket som patienten önskat och han kände sig fortsatt 

ifrågasatt. Patienten uttrycker att han fortfarande känner en viss abstinens framförallt på morgonen. 

Likande erfarenheter framkom av andra deltagare i studien, att de inte blev lyssnad på när de önskade 

justera sin dos.   

I samma studie (Harris & McEllrath, 2012) framkom liknande berättelser, men då handlade det om 

patienter som ville sänka sin metadondos. Vissa patienten hade som mål att gradvis trappa ut 

metadonet helt för att kunna bli helt fri från behandlingen och upplevde att detta önskemål ignorerades 

av personalen och att de inte ville att patienterna skulle sänka sin metadondos.   

Att inte få vara med och kunna påverka vilken typ av läkemedel är också något som framkom som 

frustrerande. En patient som stod på oral lösning metadon önskade få sin dos i tablettform istället, då 

han hade problem med att äta. Men då de flesta mottagningar erbjuder metadon i flytande form i stället 

för i tablettform var han tvungen att fortsätta med det (Khazaee-pool et al, 2018).   

Det kan även handla om en önskan om att få vara delaktig i beslut angående lämplig dos, även om det 

rör sig om en dossänkning för att personen har som mål att så småningom avsluta behandingen (Harris 

& McEllrath, 2012).   

En patient tyckte metadonet fungerade bättre om han tog det på kvällen. Men då apoteket där han tog 

sin medicin på endast hade öppet på förmiddagen fanns det inte möjlighet att kunna ta dosen på 

kvällen (Notley, Holland, Maskrey, Nagar & Kouimtsidis, 2014).  

I olika typer av möten på mottagningen kände sig ofta patienterna underlägsna personalen. Att det var 

personalens åsikter som räknades mest och att de inte riktigt fick det stöd de behövde, utan att de 
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istället skulle göra som personalen ville och tyckte var bäst (Groonestad & Sagvaag, 2016). I studien 

av Richert & Johnson (2015) framkom en patient som på grund av samsjuklighet har stora svårigheter 

att passa tider, kontrollera impulser och hålla det som överenskommits, men där regler och rutiner inte 

är anpassade vilket gjorde att patienten kände att behandlingen inte skulle kunna fungera på ett 

tillfredställande sätt, samt att han uppfattade det som att han var en ”besvärlig patient”.   

  

6.2 Känslan av att vara fråntagen sin egen identitet    
6.2.1 Stämplad som narkoman    

Det visar sig att många patienter som har substitutionsbehandling vid opioidberoende upplever att de 

stämplas som narkomaner och därför behandlas illa. Detta sker inom flera områden i samhället, på 

arbetsmarknaden, i familjen, bland vänner och bekanta och när individen söker somatisk vård. Det 

som också kommer fram i resultatet är att detta är en upplevelse även inom själva 

substitutionsbehandlingen då patienterna känner sig betraktade som narkomaner av personalen 

(Anstice, Strike & Brands 2009; Khazaee-Pool et al., 2018; Strike & Rufo, 2010). I vissa fall är det en 

känsla av att personalen tittar på personen på ett nedvärderande och dömande sätt (Anstice, Strike & 

Brands, 2009; Khazaee-Pool et al., 2018; Conner & Rosen, 2008).  

 I en del länder kan patienten hämta sin medicin övervakat på apotek istället för på en mottagning, där 

blandas de med de ”vanliga” kunderna och många olika erfarenheter visar på stigmatiseringen i dessa 

situationer. I en studie från Irland berättar flera patienter om att de får skriva på ett kontrakt för att få 

hämta sin medicin på apoteket. I kontraktet står det bland annat att det inte är tillåtet att ha med sig 

någon annan in när de ska hämta sin medicin vilket också innebär att om det kommer flera för att 

hämta sin medicin samtidigt får bara en gå in åt gången. Dessa regler gäller inte för ”vanliga kunder” 

och frågan uppstår bland patienterna, ”varför får de ta med sig vänner in?” Det står också i kontraktet 

att de inte får titta sig omkring i lokalen utan ska titta rakt fram (Harris & Mc Ellrath, 2012).  I 

allmänhet är det en vanlig känsla att vara oönskad och nedprioriterad som kund, de får vänta tills de 

vanliga kunderna blivit omhändertagna oavsett hur lång tid det tar. Först när det är tomt i lokalen är 

det deras tur. Andra exempel är att personen ignoreras, att dessa patienter ”göms undan i ett hörn av 

lokalen eller att det finns en särskild ingång för dessa kunder där det inte finns några andra varor. I det 

senare fallet med egen ingång uppges skälet från ägaren vara att det då inte finns något att stjäla 

(Anstice, Strike & Brands, 2009) och i flera andra fall upplevde patienterna att personalen på apoteket 

antog att de skulle stjäla saker och kände sig övervakade och förföljda i butiken. Trots att många 

kände sig illa behandlade och stigmatiserade var det få som klagade till apoteket eller vände sig till sin 

mottagning då de upplevde att de inte skulle bli trodda på, av samma orsak som anledningen till att de 

behandlades illa ” Who´d belive a junkie?” (Harris & Mc Ellrath, 2012, sid. 817).   

Vad gäller drogtester och främst övervakade urinprover tyckte de medverkande personerna i studien 

att det förstärkte stigmat och identiteten som opålitlig och lögnaktig knarkare (Smye, Brown, Varcoe 

& Josewshi, 2011). Det framkommer också känslor av att stigmatiseras bara av att vara inskriven i 
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programmet och vad det innebär med att hämta medicinen, träffa läkare m.m. (Wood, Opie, Tucci, 

Franklin & Anderson, 2018).  

I flera av studierna (Conner & Rosen, 2008; Woo et al., 2017) framkommer det att personer med 

substitutionsbehandling stigmatiseras när de söker vård för andra problem och svårigheter än drog- 

eller missbruksrelaterade. Patienten ses inte som en egen individ med ett vårdbehov utan blir en 

missbrukare med Metadon/Buprenorfin behandling. Patienterna känner sig också misstänkliggjorda 

avseende sina avsikter då det ibland tas för givet att målet med besöket endast är att få till exempel 

smärtstillande preparat som morfin. Kvinnor som har barn och samtidigt har underhållsbehandling 

upplever stigma när de söker hjälp och vård för sitt barn. Både från sjukvård och myndigheter som 

ställer frågor som upplevs stigmatiserande. En kvinna överväger att avsluta sin Metadonbehandling 

och genomlida abstinens för att inte riskera att förlora vårdnaden om sitt barn. Hon beskriver också hur 

hon tvivlar på sig själv och om hennes Metadonbehandling innebär att hon är en narkoman (Woo et 

al., 2017).  

På arbetsmarknaden är det inte ovanligt att personer som har substitutionsbehandling vid 

opioidberoende döljer detta på grund av rädsla för att bli förfördelad, få sparken eller helt enkelt inte 

bli betrodda med vissa arbetsuppgifter ( Earnshaw, Smith & Copenhaver, 2013; Woo et al., 2017). Det 

finns också upplevelser av att bli fråntagen ansvar för vissa arbetsuppgifter när det kommer fram att 

personen medicineras med Metadon vilket beskrivs som smärtsamt och ger en känsla av att uppfattas 

som opålitlig (Woo et al., 2017).   

Flera deltagare i olika studier vittnar om svårigheten att vinna tillbaka förtroendet hos familj och 

vänner när de börjat med substitutionsbehandling och blivit drogfria. Stämpeln som opålitlig är svår att 

tvätta bort (Earnshaw, et al., 2013; Strike & Rufo, 2010; Woo et al., 2017). Också okunskap om vad 

substitutionsbehandling vid opioidberoende innebär hos anhöriga skapar stigma av uppfattningen om 

att Buprenorfin och Metadon bara är en annan drog som personen nu missbrukar istället (Woo et al., 

2017).  

En allmän känsla av att samhället inte vill ha dig framkommer. Att de i många olika sammanhang 

behandlas annorlunda, att de ses på som dåliga människor, blir misstänkliggjorda, inte är pålitliga eller 

att de inte har förmåga att klara ett ”normalt” liv eller ett jobb (Earnshaw, Smith & Copenhaver, 2013; 

Grönnestad & Savang, 2016; Khazaee-Pool et al., 2018;  Richert & Johnsson 2015; Wood et al., 2018  

). Av att uppleva detta kände patienterna bl.a. att dess identitet blev skamlig (Khazaee-Pool et al., 

2018) och att de blev deprimerade (Strike & Rufo, 2010).   

6.2.2  Begränsade möjligheter till ett ”normalt” liv  

Personer som uppbär substitutionsbehandling vid opioidberoende beskriver svårigheter med att 

upprätthålla ett vanligt liv. Inte på grund av medicinen, att vara opioidberoende eller sviterna av ett 

tidigare missbruk utan på grund av att den starkt reglerade behandlingen håller dem tillbaka. 

Framförallt är det kravet på att hämta sin medicin på reglerade tider som gör att de tackar nej till 

erbjudanden om arbete, inte kan behålla ett arbete eller hamnar i konflikt med arbetsgivaren för att de 
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måste hämta sin medicin på arbetstid (Anstice, Strike & Brands 2009; Harris & Mc Elrath 2012; 

Khazaee-Pool et al., 2018; Notley, Holland, Maskrey, Nagar & Koumtsidis 2014; Reisinger, et al., 

2009; Wood et al., 2018). En del ser det som att de måste välja mellan behandling och arbete eftersom 

det vissa dagar inte går att kombinera arbetstider och öppettider för medicinhämtning (Anstice, Strike 

& Brands 2009; Khazaee-Pool et al., 2018; Reisinger et al., 2009). För att få det att fungera krävs 

planering och framförhållning och ibland lögner för kollegor och arbetsgivare när de måste förklara 

varför de är sena eller måste åka iväg en stund (Harris & Mc Elrath 2012; Khazaee-Pool et al., 2018).  

Det finns de som väljer att inte söka arbete eftersom de har svårt att se att någon skulle vilja anställa en 

person som har dessa förutsättningar (Harris & Mc Elrath, 2012) och de som känt sig tvungna att tacka 

nej till erbjudanden om arbete då det inte skulle gå att kombinera med medicinhämtningar (Wood et 

al., 2018).   

Att vidmakthålla känsla av att vara fri när du samtidigt är så bunden till en mottagning eller ett apotek 

är utmanande. Patienter som bor långt från sitt hämtningsställe kan spendera mer eller mindre hela 

dagen till att åka fram och tillbaka.  På grund av reglerna på vissa mottagningar och för vissa patienter 

vad gäller att lämna ut doser kan personer med substitutionsbehandling ha begränsade möjligheter att 

resa vilket påverkar sociala relationer (Wood et al., 2018).   

6.2.3 Känsla av att vara avvikande från normen  

Känslan av att vara annorlunda återkommer. Att inte passa in och att inte känna sig som en vanlig 

person trots att målet med substitutionsbehandling vid opioidberoende bland annat är att återgå till ett 

”normalt” liv. Att bara gå genom staden kan vara en utmaning när det finns en känsla av att vara 

annorlunda och det känns som att andra pratar om dig. Då kan det kännas svårt för individen att tänka 

att denne ska vara en del av samhället. Upplevelsen är att när en person har substitutionsbehandling 

går det inte att vara normal (Notley et al., 2014;Wood et al., 2018).  

Å ena sidan som beskrivs ovan kan det vara svårt att vilja vara en del av samhället för att det finns en 

känsla av att inte passa in, å andra sidan finns det också en känsla av att inte bli insläppt i samhället. 

En känsla av att vara exkluderad på grund av substitutionsbehandling uppstår. En person beskriver hur 

dennes barn inte längre är välkommen att leka hemma hos en kompis efter att föräldrarna sett 

mamman gå in på en mottagning för substitutionsbehandling (Anstice, Strike & Braneds, 2009). En 

annan person berättar om ensamheten som kommer i samband med drogfrihet då de lämnat sitt 

tidigare umgänge men fortfarande lever med stämpeln som knarkare (Grönnestad & Sagvaag, 2016).  

  

6.2.4 Skam  

Skam inför att ha substitutionsbehandling vid opioidberoende återkommer ofta. Det är flera som 

uppger att de håller sin behandling hemlig. Vissa håller det hemligt för sina kolleger, andra för sina 

vänner och en del håller det hemligt även för sin närmaste familj (Anstice, Strike & Brands, 2009; 

Khazaee-Pool et al., 2018; Wood et al. 2018; Woo et al., 2017). En person säger att om folk visste 

skulle hela hans familj få ett dåligt rykte och han skulle bli avvisad (Khazaee-Pool et al., 2018).   
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Genomgående är rädslan att bli sedd i ett sammanhang som kan kopplas till substitutionsbehandling 

vid opioidberoende och rädslan är då att bli ratad, dömd, eller stämplad (Khazaee-Pool et al., 2018; 

Wood et al., 2018; Woo et al., 2017). Vissa tyckte att det kändes mindre skamligt att hämta sin 

medicin på apotek för att de då blandas upp med “vanligt” folk och de kan vara där för att handla vad 

som helst men många upplevde inte sekretessen tillräcklig på apoteken och ibland fick de dricka sitt 

metadon inför andra kunder. Det upplevdes som skamfullt och nervöst ifall någon bekant skulle se 

(Anstice, Strike & Brands 2009; Harris & Mc Elrath, 2012). Att ta sin medicin övervakat upplevdes 

också som skamfyllt oavsett om andra kunder såg eller inte. Till och med att ta sin medicin inför sin 

familj upplevde en person som pinsamt och skamfyllt även fast familjen kände till hans behandling 

(Khazaee-Pool et al., 2018; Notley et al., 2014).   

7. DISKUSSION  
  

7.1 Metoddiskussion  
Den initiala tanken vara att göra en empirisk studie med intervjuer av personer med  

substitutionsbehandling vid opioidberoende, men på grund av pressat tidsschema valde författarna att 

göra en kvalitativ litteraturstudie. Den kvalitativa forskningen syftar till att förstå och beskriva hur 

någon upplevt ett fenomen och få en förståelse för helheten (Polit & Beck, 2008). Denna studie syftar 

till att beskriva erfarenheten av kontroll och stigma hos personer som har substitutionsbehandling vid 

opioidberoende och som därmed redan är en utsatt grupp med tanke på personens beroendesjukdom.  

För att säkerställa kvaliteten på denna litteraturstudie har författarna utgått från begreppen 

trovärdighet, tillförlitlighet samt överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004). Nedan diskuteras 

litteraturstudiens styrkor och svagheter i relation till metoden.  

Endast artiklar som är vetenskapligt granskade användes i föreliggande litteraturstudie vilket stärker 

trovärdigheten i resultatet. För att stärka trovärdigheten ytterligare har de inkluderade artiklarna 

genomgått granskning av författarna (Graneheim & Lundman, 2004). Det valda tillvägagångssättet för 

granskningen var att med hjälp av SBUs granskningsmall för kvalitetsbedömning av vetenskapliga 

artiklar (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2014) systematiskt gå igenom 

artikeln enligt mallen. Endast artiklar som värderades till hög eller medelhög kvalitet godkändes.   

Av de inkluderade artiklarna är 13 av 14 kvalitativa och en är en mixad studie kvalitativ/kvantitativ. I 

den mixade studien har författarna valt att endast inkludera de delar av resultatet som är kvalitativa då 

övriga inkluderade artiklar är kvalitativa och det svarar bäst på valda syfte som är att beskriva 

upplevelse av något (Polit & Beck, 2008).  

Datainsamlingen gjordes främst genom databaserna Pubmed och Cinahl men även SLLs samsök 

användes där anda databaser inkluderades. Enligt Polit & Beck (2008) är Pubmed och Cinahl de mest 

användbara databaserna vid omvårdnadsforskning.  
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Vid datainsamlingen valde författarna att begränsa sökningen till 2008. Begränsningen av årtal gjordes 

med avvägning för att få så aktuella studier som möjligt och samtidigt få tillgång till tillräckligt många 

artiklar som möjligt, detta för trovärdigheten och överförbarheten skulle öka. Det upplevdes av 

författarna som svårt att hitta relevanta artiklar som motsvarade syftet.   

Ingen geografisk begränsning gjordes då det förbättrar möjligheterna till överförbarhet i olika grupper 

och sammanhang. Studierna i de inkluderade artiklarna är genomförda i olika länder och världsdelar 

vilket breddar resultatet. Dock kan den geografiska bredden även påverka resultatet då det kan skilja 

sig åt mellan kulturer (Graneheim & Lundman, 2004) hur stigmatiserande narkotikaberoende är samt 

att substitutionsbehandling vid opioidberoende kan se olika ut i olika länder. I vissa studier som är 

inkluderade i föreliggande studie bedrivs behandlingen från primärvården och medicinen hämtas 

övervakat på apotek till skillnad från i exempelvis Sverige där substitutionsbehandling alltid bedrivs 

genom en LARO-mottagning. Även riktlinjer och föreskrifter samt graden av kontroll inom 

behandlingen kan skilja sig åt i de olika länderna. Socioekonomiska skillnader där studierna är gjorda 

kan också påverka resultatet. I föreliggande studie är två artiklar från Sverige och en ifrån Norge 

varifrån mycket data kunnat inkluderas. Majoriteten av studierna är gjorda i samhällen med liknande 

kultur som i Sverige, men en studie är från Iran vilket breddar resultatet men kan också påverka 

resultatet då kulturen skiljer sig. Att inkludera studier med varierande upplevelser ökar variationen och 

bidrar till olika aspekter på resultatet (Graneheim & Lundman, 2004).  

Artiklar där tyngdpunkten låg på att patienterna hade en samsjuklighet valdes bort då syftet med 

föreliggande studie var att beskriva upplevelsen av kontroll och stigma inom substitutionsbehandling. 

Författarna såg en risk med att inkludera de samsjukligas upplevelser då de kan vara dubbelt 

stigmatiserande och att resultatet på grund av det kunde påverkas. De artiklar som handlade om 

metadonbehandling vid smärtbehandling exkluderades då det inte är substitutionsbehandling och 

därför inte uppfyller syftet.   

Författarna valde att tolka resultatet utifrån kvalitativ innehållsanalys, då den metoden ansågs bäst 

lämpad. Kvalitativ innehållsanalys kan ha både manifest och latent innehåll (Graneheim & Lundman, 

2004). Då tolkningar av den underliggande meningen i de bärande meningsenheterna gjorts skapades 

ett latent innehåll då det handlar om vad texten talar om och vill säga. Utifrån det latenta innehållet 

skapades olika teman som sedan presenteras med underliggande subteman. Författarna har genom att 

följa detta tillvägagångssätt haft en god struktur och samstämmighet genom hela processen.  

Författarna har under hela litteraturstudien varit noggranna när det gäller de olika delarna i 

forskningsprocessen samt valt den metod och analysmetod som ansetts bäst lämpad utifrån syftet.  

Genom att följa strukturen i forskningsprocessen stärks tillförlitligheten i resultatet.  

Att ta med citat är ett bra sätt att redogöra för hur kategorier och teman stämmer in på originaldata 

samt påvisa likheter och skillnader i de meningsbärande enheterna vilket i sin tur stärker tillförlitlighet 
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och trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). Citat som redovisas har valts att behållas på 

originalspråk för att minska risk för feltolkningar.   

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det nästintill omöjligt att inte ha vissa synvinklar som 

författare av det som studeras. Dock är det viktigt att låta texten tala för sig själv och att inte lägga in 

egna meningar och åsikter. Hela uppsatsprocessen har genomsyrats av ett objektivt och neutralt 

förhållningssätt. Dock har författarna varit kliniskt verksamma inom LARO i flera år och därmed finns 

viss risk för att förkunskaper och erfarenheter inom ämnet till viss del kan prägla synen på resultatet.   

7.2 Resultatdiskussion  

7.2.1 Resultatets huvudfynd  

Litteraturstudiens huvudfynd är att personer med substitutionsbehandling vid opioidberoende uppfattar 

sig själva som att de stämplas som narkomaner. Den känslan uppstår i olika kontext och stigmatiserar 

personen. Att vara stämplas som narkoman genomsyrar hela resultatet. Det tema som först presenteras 

och heter ”Att vara fråntagen sin rätt till själbestämande” handlar om att substitutionsbehandling vid 

opioidberoende med dess inslag av kontroll och övervakning får personerna att känna sig 

integritetskränkta, bestraffade och att de inte är betrodda att vara med och utforma sin behandling, men 

den underliggande anledningen till detta upplevs vara att patienterna i grund och botten betraktas som 

narkomaner. I det andra temat som heter ” Känslan av att vara fråntagen sin identitet” framträder 

huvudfyndet ännu tydligare där även ett av det fyra subteman benämns som ”stämplad som 

narkoman”. Även här grundar sig upplevelserna i känslan av att vara dömd som narkoman och till viss 

del handlar det också här om att vara patient på en mottagning för substitutionsbehandling men också 

till exempel relationer till anhöriga, arbetsliv och andra sammanhang med mänskliga interaktioner.   

7.2.2 Stigmatisering   

I föreliggande studies resultat framkommer det att många personer i olika sammanhang försöker dölja 

att de har underhållsbehandling, då de är rädda att bli stigmatiserade (Khazaee-Pool et al., 2018; Wood 

et al., 2018; Woo et al., 2017). Enligt Goffman (2014) innebär hemlighållandet att de är misskreditabla 

och svårigheterna är att låta bli att röja sina ”tillkortakommanden”, att avgöra till vem, när och i vilka 

situationer det är möjligt att berätta sanningen. Skillnaden är när personens ”tillkortakommanden är 

synliga eller kända, då är det centrala att försöka samverka med andra människor som om olikheterna 

inte existerade (Goffman, 2014). När orsaken till stigmat är känt är personen misskrediterad, till 

exempel när personen ska ta sitt metadon på apoteket och det krävs en interaktion mellan den 

”normala” (som Goffman använder för den icke stigmatiserad personen) och den stigmatiserade. I 

dessa situationer framträder i föreliggande resultat att den stigmatiserade i vissa fall förfördelas i 

relation till övriga kunder. Denne får exempelvis vänta längre eller helt enkelt inte befinna sig i samma 

lokal som övriga kunder (Anstice, Strike & Brands, 2009; Harris & Mc Eltath, 2012). Andra kunder i 

butiken förstår då att det är något annorlunda med personen och hemligheten röjs även för dem. Oron 

för att i dessa sammanhang möta bekanta som inte känner till personens underhållsbehandling visade 

sig stor då det skulle innebära att de skulle gå från misskreditabla till misskrediterade utan att själva 
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kunna påverka det (Khazaee-Pool et al., 2018; Wood et al., 2018; Woo et al., 2017). I andra fall 

upplevde personerna att hämta medicinen på apotek gav dem en möjlighet att fortsätta vara 

misskreditabla då de inte kopplades samman med en beroendemottagning (Harris & Mc Elrath 2012). 

Khazaee-Pool et al., 2018; Wood et al., 2018; Woo et al., 2017). Att försöka hålla sin behandling 

hemlig för omgivningen innebar att deltagarna upplevde sämre psykisk hälsa och sämre livskvalitet 

enligt en studie av Luoma et al. (2006).  

Så länge de ”normala” inte känner till stigmat behandlas personen som vem som helst och nackdelen 

är då kampen om att hålla det hemligt. I resultatet från föreliggandelitteraturstudie beskrivs till 

exempel hur personer planerar och ljuger för kollegor och arbetsgivare för att kunna bibehålla 

hemligheten om att de medicineras med substitutionsbehandling mot opioider (Harris & Mc Elrath 

2012; Khazaee-Pool et al., 2018)  

I en kvantitativ studie av Luoma et al. (2006) framkom det att de flesta personer i 

substitutionsbehandling upplever att de blir behandlade annorlunda på grund av sin beroendesjukdom. 

De upplevde även att om deras sjukdom och behandling blev känd kunde det innebära att omgivningen 

blev rädda för dem. Nästan hälften av de medverkande i studien kände att familj och vänner blev mer 

avståndstagande när de kände till behandlingen. Deltagarna i studien uttryckte också att den mest 

stigmatiserande upplevelsen var att när omgivningen visste att de hadesubstitutionsbehandling fick de 

ofta dömande och kränkande kommentarer. Detta stämmer överens med det som framkom i resultatet i 

föreliggande studie, att individen upplever sig få en narkomanstämpel på grund av sin 

substitutionsbehandling (Anstice, Strike & Brands, 2009; Khazaee-Pool et al., 2018; Strike & Rufo, 

2010).   

Det stigma som personerna i föreliggande litteraturstudie upplevde i förhållande till vårdpersonal och 

personal på sin egen mottagning (Anstice, Strike & Rufo 2009; Connor & Rosen, 2008; Khazaee-Pool 

et al., 2018; Strike & Rufo, 2010) bekräftas av en studie av Olsen & Sharfstein (2014) där det i likhet 

med föreliggande studie visade att även personer som arbetar inom vården betraktar personer med 

substitutionsbehandling som narkomaner och att det inte är en skillnad på att vara ”en person med 

beroende” och att vara ” i behandling för sitt beroende. Enligt Fraser et al. (2017) har personer med 

samsjuklighet och komplexa vårdbehov behov av utökat stöd i form av samtalskontakt och ibland även 

andra typer av behandlingar, dock är det förekommande att vården anser att alla symtom och tecken på 

ohälsa grundar sig i opioidberoendet. Denna inställning gör att dessa personer inte får den hjälp och 

det stöd de behöver. Stigmatiseringen försvårar även för dessa personer när de söker vård för andra 

åkommor. Ett exempel på detta är att personer med substitutionsbehandling inte få adekvat 

smärtlindring vid skador och sjukdomar för att de har substitutionsbehandling. Det kan dels bero på att 

vårdpersonal blir extra försiktiga, men det kan även vara att personen blir misstrodd och misstänkt för 

att ha sökt vård för att erhålla starka smärtstillande preparat (Fraser et al., 2017). Detta kommer även 

fram i föreliggande studies resultat (Connor & Rosen, 2008; Woo et al., 2017) och enligt författarna 

kan det finnas en risk att detta leder detta till en ojämlik vård. En annan aspekt av stigmatisering inom 

vården är att personer med substitutionsbehandling kanske väntar för länge med att söka vård för 
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mindre åkommor då de är rädda för att bli misstänkliggjorda eller få ett nedlåtande bemötande. I 

sämsta möjliga scenario kan det leda till att det som från början var en liten åkomma försämras och 

blir något väldigt allvarligt och därmed svårare att behandla och att det är först då personen söker vård 

(Fraser et al., 2017). Utifrån dessa exempel kan det appliceras på det som Goffman (2014) kallar 

diskreditabel identitet på grund av självstigma och stigmatisering från andra. Personen undviker att 

söka vård för att inte avslöja sina ”brister” vilket leder till sämre hälsa och ytterligare stigma. För att 

undvika detta föreslås mer utbildning, men även mer aktiv samverkan med dessa individer (a.a.).  

Goffman (2014) pratar om social information vilket är information om individen som är mer eller 

mindre karakteristiska. Informationen kan plockas upp genom olika symboler som tecken som vittnar 

om individen och ger andra en bild om denne. Det finns olika typer av symboler och vissa kallas för 

prestigesymboler medan motsatsen är stigmasymboler. Stigmasymboler är ett tecken som för 

individen drar till sig uppmärksamhet och visar sig som en förnedrande brist på identiteten. I 

föreliggande studie framgår det att de läkemedel som ordineras vid opioidsubstitution kan vara 

stigmasymboler för personerna i behandling, även att ses gå in en byggnad som bedriver denna typ av 

behandling kan vara en stigmasymbol (Khazaee-Pool et al., 2018; Woo et al., 2017; Wood et al., 

2018).  

Opioidsubstitution som stigmasymbol ger genast den ”normala” en möjlighet att bygga upp en 

stigmateori om personen. Stigmateorin övertygar den ”normala” om personens underlägsenhet och 

tillskriver denne ofullkomligheter samt stigmatermer som i detta fall skulle kunna vara narkoman, 

knarkare eller dylikt (Goffman, 2014). I resultatet framkommer att personer på grund av sin 

opioidsubstitution tillskrivs ofullkomligheter av människor de möter i sociala sammanhang. Det är 

bl.a. arbetsgivare som tar för givet att personen inte kan klara vissa arbetsuppgifter efter att det blivit 

känt att denna medicineras med metadon (Woo et al., 2017) eller apotekare som förväntar sig att bli 

bestulna i samband med att de lämnar ut opioidsubstitution (Anstice, Strike & Brands, 2009).    

Det finns flera olika orsaker som bidrar till att öka stigmatiseringen för de som har en 

beroendesjukdom och därför har underhållsbehandling. En av orsakerna kan vara att beroendesjukdom 

fortfarande anses som att personen har en moralisk svaghet, att personen valt detta och att det inte 

anses som en sjukdom (Olsen & Sharfstein, 2014). I föreliggande studie framgår det att patienterna 

upplever att de av personalen blir betraktade som narkomaner (Anstice, Strike & Brands 2009; 

Khazaee-Pool et al., 2018; Strike & Rufo, 2010). Goffman (2014) kallar denna typ av stigma för 

karaktärsstigma och det definieras som fläckar på den personliga karaktären som av andra uppfattas 

som bland annat viljesvaghet, onaturliga lidelser eller bristande hederlighet. Dessa karaktärsdrag 

klistras på vederbörande endast grundat på dennes bakgrund. I detta fall är bakgrunden ett missbruk 

eller ett beroende av substanser.   

Det dömande förhållningssättet visar sig på flera sätt. Till exempel benämns svar på urinprover som 

orena och rena istället för positivt eller negativt. Även individen kan omtalas som ”ren” eller ”oren” 

när de uppvisar symtom på sin sjukdom eller kan till och med benämnas som ”knarkare”. En annan 
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patientgrupp skulle inte benämnas på samma sätt, till exempel en diabetiker som är beroende av sitt 

insulin. Sammantaget leder detta till ytterligare stigmatisering av personer med underhållsbehandling 

(Olsen & Sharfstein, 2014).  I Ekendahl & Karlsson (2015) framgår det precis som i föreliggande 

studie att både bland vårdpersonal inom substitutionsbehandling och i övrig sjukvård upplever 

patienter handlingar som är grundade på värderingar och förutfattade meningar.  

Det finns även åsikter som syftar till att om en person ska kunna klassas som drogfri får den inte vara 

beroende av några substanser och eftersom både Metadon och Buprenorfin är opioder anses personer 

med behandling enligt dessa kriterier inte som drogfria. Detta skapar en rädsla hos personer som 

förskrivs dessa läkemedel att berätta om sin behandling. Även vissa organisationer som är till för att 

stötta personer i missbruk som till exempel Anonyma Narkomaner (NA) har som förhållningsätt att 

personer med underhållsbehandling inte är drogfria och därför inte får ”dela” sina erfarenheter på 

gruppmöten utan endast sitta med och lyssna. Så även här blir personer i behandling exkluderade 

(Olsen & Sharfstein, 2014).    

  

7.2.3 Livskvalitet   

Substitutionsbehandling syftar till att minska skaderisker och öka livskvaliteten hos personer med 

opioidberoende men ändå finns det problem med stigmatisering för denna grupp vilket påverkar 

livskvaliteten (Nguyen et al., 2017). I World health organisations (WHO) (2019) definition av 

livskvalitet står det bland annat att det är ”en persons uppfattning om deras ställning i livet i samband 

med de kultur-och värdesystem där de bor och i förhållande till deras mål, förväntningar, normer och 

bekymmer”. Enligt denna definition är livskvalitet något högst individuellt och påverkas av social 

miljö och personliga mål. Resultatet i föreliggande studie visar att personer med 

substitutionsbehandling hindras att leva sitt liv som de önskar på grund av regleringen vad gäller 

utlämning av läkemedel då de exempelvis inte kan resa, arbeta, socialisera med vänner med mera och 

av kontroll i form av övervakade urinprover som inkräktar på den personliga integriteten (Anstice, 

Strike & Brands, 2009; Harris & Mc Elrath, 2012; Khazaee-Pool et al., 2018; Notley et al., 2014; 

Smye et al., 2011; Wood et al., 2018). Enligt WHO (2019) definition är också ställning i livet i 

samband med kultur och värdesystem centralt vilket i sig kan kopplas till känslan av stigma, då 

stigmatisering i grunden handlar om att inte passa in i den miljö personen befinner sig i. Det verkar 

därmed som om livskvaliteten påverkas negativt hos dessa personer både utifrån det stigma de utsätts 

för i den sociala kontext de befinner sig i privat men också genom den kontroll och reglering de 

tvingas underkasta sig för att behålla sin behandling. Att risken för att bli stigmatiserad gör att 

personen döljer sin substitutionsbehandling för omgivningen påverkar även den livskvaliteten (Luoma 

et al., 2006).   

Substitutionsbehandling vid opioidberoende leder till minskad dödlighet, minskad kriminalitet, 

minskad prostitution och minskad spridning av HIV och Hepatit C, vilket i sin tur är kostnadseffektivt 

för samhället (Maremamani & Gerra, 2010). Stigmatiseringen gör att många som är i behov av 

behandling inte söker den, stigmat blir ett hinder för att söka vård (Goodyear, Haaass – Koffler och 
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Chavanne, 2018).  I och med detta verkar det som att om stigmat vad gäller substitutionsbehandling 

inte existerade skulle fler våga ansöka om behandling för sitt missbruk och beroende vilket innebär en 

förbättrad hälsa och livskvalitet för dessa individer. Tran, et al. (2016) menar att stigmatisering leder 

till negativa konsekvenser när det gäller hälsan. För att göra substitutionsbehandling så effektiv som 

möjligt är det därför viktigt att få en ökad förståelse för bakomliggande faktorer till stigmatiseringen 

och att uppmärksamma olika strategier för att minska detta (a.a.).  

7.2.4 Personcentrerad vård  

I föreliggande studie framkommer det att patienter inom substitutionsbehandling inte upplever sig som 

delaktiga i vården. Bland annat handlar det om upplevelser av att det är en kollektiv vårdform som inte 

är individanpassad och att negativa konsekvenser drabbar även dem som ”skött sig” om andra 

missköter behandlingen (Khazaee-Pool et al., 2018). Detta framkommer även i Ekendahl & Karlssons 

(2015) studie, att man upplevde att vården ”drar alla över en kam”. När regler och rutiner skärps beror 

det ofta på någon form av misskötsamhet, vilket då drabbar hela patientgruppen som helhet, även de 

som inte missköter sig. Det kan till exempel handla om att några patienter säljer sina doser på gatan 

med konsekvensen att det ställs högre krav på det övervakade intaget av medicin vilket då går ut över 

alla patienter som går på mottagningen (Ekendal & Karlsson, 2015).   

Andra områden som patienterna upplevde sig ha lågt inflytande över var dosändringar och byte av 

läkemedel (Harris & Mc Ellrath, 2012) och de upplevde sig som underlägsna personalen vars åsikter 

räknades mest (Grönnestad & Sagvaag, 2016). Det krävdes i vissa fall blodprover för att säkerställa att 

det patienten sa sig behöva i form av doshöjning var korrekt(Mc Ellrath, 2012). Enligt Ekman, 

Swedberg & Taft (2011) är det vanligt att sjukvårdspersonal mer förlitar sig på exempelvis biologiska 

tester än på patienternas egen förmåga att bedöma utifrån sin kunskap och resurser. Vidare menar de 

att för att bedriva personcentrerad vård krävs det att fokus flyttas från sjukdomen till de behov och 

resurser personen med sjukdomen har (a.a.). I Ekendal & Karlsson (2015) framgår det att det på flera 

mottagningar finns olika typer av patientforum som syftar till att patienterna ska få större inflytande 

över vad som händer på mottagningen, dock upplevs det ofta av patienterna som spel för galleriet då 

möjligheten till inflytande är minimalt.  

I en studie av Schwartz et al. (2016) jämfördes personcentrerad substitutionsbehandling med sedvanlig 

substitutionsbehandling. Innebörden av personcentrerad vård i detta fall var att samtalsbehandling och 

gruppbehandling blev frivillig till skillnad från tidigare då det varit ett krav för att få 

läkemedelsbehandling samt att konsekvenser för regelbrott som tidigare betydde utskrivning ur 

programmet ändrades till att vara mer anpassade för vad som hänt. Det visade sig att vad gäller 

drogfrihet, alltså negativa urinprover var det inte någon skillnad mellan de två grupperna. I studien 

mättes också bland annat antalet besök till behandlare, medverkan i gruppbehandling och antal 

utskrivningar.  De kunde se att med sedvanlig vård lämnar många behandlingen inom ett år. Vanliga 

orsaker till detta var konflikter med personalen, svårigheter att följa mottagningens regler samt att man 

tycker det är jobbigt att regelbundet behöva lämna övervakade urinprover. Resultatet visade att de 
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patienter som erhöll personcentrerad vård inte blev utskrivna från behandlingen i samma utsträckning 

som de som erhöll sedvanlig behandling.  De patienter som hade utgångspunkt i den personcentrerade 

vården skattade sin livskvalitet högre än den andra gruppen. I Kolind & Hesse (2017) omnämns 

personcentrerad vård inom metadonbehandling som att det har ett bredare moraliskt perspektiv. Fokus 

här ligger på de behandlingsresultat som är viktiga för den enskilde individens upplevelse av sin hälsa 

samt syftar till att motivera till delaktighet och att sätta upp egna mål för sin behandling.   

I föreliggande studie beskrivs det i flera fall att patienterna upplever sig bestraffade och är rädda för att 

skrivas ut eller få orimliga konsekvenser för regelbrott (Harris & McEllrath , 2012; Svensson 

Andersson, 2012; Grönnestad & Sagvaag, 2016) vilket strider mot det som beskrivs ovan vad gäller 

användandet av personcentrerad vård inom substitutionsbehandling som visar att den kontroll som 

används i stor del av behandlingen inte leder till bättre resultat. Det går dock att problematisera 

personcentrerad vård. Gustavsson, Juth, Munthe & Sandman, (2015) skriver att patientens delaktighet 

i sin vård kan innebära en del etiska utmaningar, till exempel om personen och vården inte är överens 

om vad som är bäst lämpad vård. Det finns även en risk att den objektivitet som ska prägla 

professionen minskas, då patientens önskemål och värderingar kan komma att påverka bedömningen 

om adekvat vård. Att i större utsträckning föra en dialog angående vård och behandling kräver mer tid 

och därmed även mer resurser. Vidare lyfts även svårigheten när det gäller ansvaret. Vården ska ge 

individen information som baseras på evidens och beprövad erfarenhet för att hjälpa personen att fatta 

beslut och få en ökad kontroll. Om beslut och önskemål inte är förenligt med vad vården anser är den 

bästa behandlingen blir det etiskt problematiskt om vem som bär ansvaret om något skulle gå fel.  

  

7.3 Slutsats  
Den här litteraturstudien visar att personer med substitutionsbehandling vid opioidberoende upplever 

stigma. Stigmatiseringen kommer i form av diskriminering, förutfattade meningar och misstroende vad 

gäller personens trovärdighet. Upplevelsen av stigma uppstår såväl i sammanhang där personen är med 

familj och vänner, i arbetsrelaterade sammanhang, i vård och omsorg samt vid interaktioner med 

personal inom behandlingsformen. Substitutionsbehandlingen innefattar en del regler och kontroll. 

Detta leder till en känsla av att vara övervakad och kontrollerad. Även rädsla för bestraffning i form av 

till exempel utskrivning vid misskötsel av behandlingen är något som framkom. Den övervakning och 

kontroll som finns inom substitutionsbehandling riskerar att ytterligare stigmatisera personer med 

opioidberoende då de känner sig misstänkliggjorda och ifrågasatta.  

7.4 Klinisk betydelse  
Resultatet har påvisat att patienter som har substitutionsbehandling ofta känner sig stämplade som 

narkomaner. Många har en känsla av skam och som att de är mindre värda. De är stigmatiserade.  Att 

ha en ökad förståelse om stigmatisering vid opioidberoende kan hjälpa sjuksköterskan att bättre förstå 

patienten samt försöka hitta strategier för att försöka hjälpa till att minska stigmatiseringen.   
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Många patienter upplever kontroll och regler inom substitutionsbehandling som påfrestande och de 

känner sig övervakade. Om sjuksköterskan utifrån sin profession utför dessa kontroller på ett 

respektfullt och värdigt sätt kan det leda till minskat lidande, vilket i sin tur kan leda till en bättre 

livskvalitet för den enskilde personen.  

7.5 Förslag på vidare forskning    
Författarna anser att det skulle vara intressant att närmare studera på vilket sätt vården kan minska 

stigmatiseringen för den enskilde individen i behandling. Det skulle även vara av betydelse att studera 

stigmatisering för personer med opioidberoende ur sjuksköterskans perspektiv inom beroendevården. 

Då det framkommer att dessa personer utsätts för stigma i kontakt med vården då de söker för tillstånd 

som inte är relaterat till missbruk eller substitutionsbehandling vore det av vikt att studera hur 

vårdpersonalen på exempelvis en akutmottagning eller vårdcentral ser på och därefter behandlar en 

person med substitutionsbehandling och hur det skiljer sig mot en annan patient.  

Då substitutionsbehandling innefattar mycket regler och kontroll som patienten ska följa riskerar 

sjuksköterskan att hamna i ”maktposition” och personen kan känna sig underlägsen. Samtidigt vill 

sjuksköterskan att patienten ska våga berätta om återfall. Det skulle vara betydelse att studera hur de 

regler och kontrollfunktioner som ingår i substitutionsbehandling påverkar vårdrelationen.  
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Smye, Browne,Varcoe, and 

Josewski, 2011  
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maintenance treatment and the 

root causes of health and social 

inequities: A intersectional lens in 
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Undersöka/ få en ökad förståelse för 

Harm reduction patienters upplevelser 
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Hög  

Strike &  

Rufo, 2010  
Embarrassing, degrading, or 

beneficial: Patient and staff 

perspective on urine drug testing in 

methadone maintenance 
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Undersöka attityder och upplevda 

konsekvenser avseende urinprovers 

emotionella påverkan och terapeutiska 

värde i behandlingen.  
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Kvalitativ studie.  
Semistrukturerade intervjuer 

med MMT-patienter och klinisk 
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relaterat till urintox tester visar att 

det bör användas individuellt 
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Hög  

Svensson & Andersson, 

2011  
Involuntary discharge from 

medication-assisted treatment for 
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addictionpatient’s experiences and 

interpretations.   

Undersöka vad som händer med  
patienter som blivit ofrivilligt utskrivna 

från substitutionsbehandling.  

Sverige  
Kvalitativ studie med 35 

deltagare. Intervjuer utifrån ett 

frågeformulär med öppna 

frågor. Tematisk 

innehållsanalys.  

Patienter som blivit ofrivilligt 
utskrivna upplevde att d blivit 
orättvist behandlade. Flera  
deltagare återföll i  
heroinmissbruk, kriminalitet samt 

prostitution.  

Medel  

Woo, Bhalerao, Bawar,  
Bhalt, Dennis, Mouraska  
Zvelinski, Samaan, 2017  

Don´t judge a book by its cover: A 

qualitative study of methadone 

patients experiens of stigma.  

Förståelse för metadonpatienters 

upplevelser av stigmatisering, hitta 

bakomliggande orsaker samt undersöka 

stigmatiseringens påverkan när det 

gäller patienters livskvalitet.  

Kanada  
Mixad studie.  
Semistrukturerade intervjuer 
med 18 patienter på två olika 
mottagningar som har 
underhållsbehandling med 
metadon.  
Tematisk innehållsanalys för att 
identifiera övergripande teman.  
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stigma vilket resulterade i sämre 
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förtroende för sjukvården samt 

ger negativa konsekvenser både 
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”A lot of people call it liquid 
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Kvalitativ design med 

semistrukturerade 

intervjuer. I studienn deltog 
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