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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Missbruksproblematik är ett växande globalt hälsoproblem. Opioider är i dagsläget 

en vital del av medicineringen för en rad symtom, däribland opioidmissbruk. Opioider och 

opioidmissbruk är också orsaken till mycket lidande och för tidig död. Mötet med patienter med 

opioidmissbruk är oundvikligt i sjukvården. Vårdpersonalen känner sig inte bekväma i att vårda 

patientgruppen, då de ofta tycker att de saknar tillräcklig utbildning inom ämnet. Syfte: Studiens 

syfte var att beskriva patienter med opioidmissbruks upplevelse av bemötandet inom hälso- och 

sjukvården. Metod: En allmän litteraturstudie med kvalitativ ansats. Studien baseras på tolv 

kvalitativa vetenskapliga artiklar vilka analyserats och tematiseras med hjälp av innehållsanalys 

för att besvara studiens syfte. Resultat: Personer med opioidmissbruk uttrycker att de bemöts 

med stigmatisering, fördomsfulla attityder och bristande förståelse för missbrukets mekanismer 

från vårdpersonalens sida. Detta bidrar till rädsla och bristande tillit till vårdpersonalen vilket 

vidare kan leda till att patientgruppen undviker att uppsöka sjukvård och att personer med 

opioidmissbruk uppfattar att de får mindre engagerad vård än andra patienter. Slutsats: 

Vidareutbildning av vårdpersonal gällande opioidmissbruk och relaterade behandlingsformer kan 

leda till förbättrade relationer mellan patient och vårdpersonal. Opioidsubstitutionsbehandling 

utgör en kontaktyta mellan samhället och personer med opioidmissbruk. 

Nyckelord Bemötande, Drogmissbruk, Omvårdnad, Personer med Opioidmissbruk, Upplevelser, 

Vårdpersonal 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

ABSTRACT 

Background: The misuse of drugs is a growing global health concern. Today, opioids are a vital 

part of the medication regimen for an assortment of symptoms, amongst which is opioid abuse. 

Opioids and opioid abuse also cause a lot of suffering and premature death. People with opioid 

abuse frequent all parts of health care. Health care professionals do not feel comfortable in caring 

for the patient group, as they often find that they do not have adequate education in the subject. 

Purpose: The purpose of the study was to describe patients with opioid abuse experiences’ of 

their treatment within health care. Method: A general literature study with a qualitative 

approach. The study is based on twelve qualitative articles that have been analyzed and 

thematized using content analysis in order to answer the study’s purpose. Results: People with 

opioid abuse express that they face stigmatization, prejudicial attitudes and lack of understanding 

regarding the mechanisms of abuse from healthcare professionals. This contributes to fear and 

lack of trust in the care staff sometimes leads to the patient group avoiding seeking medical care 

and the patients perceiving that they receive less committed care than other patients. Conclusion: 

Further education of health care personnel regarding opioid abuse and related treatment options 

could lead to improved patient to health care personnel relations. Opioid substitution programs 

constitutes a point of contact between society and people with opioid abuse. 

Keywords Drug abuse, Experience, Healthcare Professionals, Nursing, People with opioid abuse, 

Treatment 
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AKRONYMER 

APA: American Psychiatric Association 

CINAHL: Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

DSM-V: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th edition 

FN: Förenta Nationerna 

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

revision 

ICN: International Council of Nurses 

MEDLINE: Medical Literature On-Line 

MeSH: Medical Subject Headings 

SFS: Svensk författningssamling  

SBU: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

WMA: World Medical Association 
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INTRODUKTION 

Patienten står i luckan, oanmäld, och önskar genast prata om sin ångest med en läkare på en 

psykiatrisk mottagning. Sjuksköterskan går in i hans journal där hon läser att han tidigare fått en 

beroendediagnos. Hon suckar och säger “Det är ingen idé att vi släpper in honom, han är bara ute 

efter Tramadol”. Det här är ett av många exempel från författarnas erfarenheter av att vårda 

patienter med missbruk som inte skulle accepteras i omvårdnaden av någon annan patientgrupp. 

Sjuksköterskans reaktion är förståelig, och förmodligen delvis baserad på erfarenhet, men även 

personer med opioidmissbruk gör ett förståeligt val när de väljer snabb lindring och njutning över 

långsiktig potentiell lycka - men det betyder inte att det är ett hälsosamt val. Om patienter med 

missbruk inte känner sig välkomna inom sjukvården kommer de inte att söka hjälp för de 

infektioner och psykiska åkommor som ofta följer i spåren av ett missbruk. I USA talas det öppet 

om en opioidepidemi och då opioider blir allt vanligare förekommande i Sverige är det inte 

omöjligt att denna trend kommer etablera sig även här. Då är det viktigt att personer med 

opioidmissbruk känner att de har stöd i tidigt skede när de söker vård. Författarnas intresse för 

personer med opioidmissbruk väcktes av känslan att individen bakom missbruket ofta och lätt 

glöms bort men likväl att alla individer har rätt till ett bra bemötande när de söker sjukvård.   

BAKGRUND 

Missbruk 

Förenta Nationerna (FN) (2019) rapporterar att missbruksproblematik är ett vidsträckt och allt 

mer växande problemområde med över 35 miljoner människor globalt som lider av 

drogmissbruk. Opioider står för 66% av dödsfallen som sker till följd av substansrelaterade 

syndrom så som överdoser och intoxikationer. Enligt Socialstyrelsen (2019) uppskattas 55 000 

vuxna personer i Sverige ha ett missbruk av narkotikaklassade preparat, vilket kan jämföras med 

780 000 vuxna personer som har ett beroende eller missbruk av alkohol. Efter att definiera 

substansmissbruk i stort kommer denna uppsats fokusera på missbruk av opioider. Därmed 

kommer inte andra former av missbruk såsom alkohol-, hasardspels- eller matmissbruk att 

beröras. 

American Psychiatric Association ([APA], 2014) identifierar tio klasser av substanser som kan 

skapa substansrelaterade syndrom hos individer och nämner även alkohol, och 

hasardspelmissbruk som beroendeframkallande aktivitet. Inom denna klassificering ingår 

abstinens och intoxikation, men även sådant som funktionsstörningar eller psykiska sjukdomar 

vilka kan relateras till substansbruk (APA, 2014). APA (2014) definierar opioidbrukssyndrom, 

alltså inte opioidmissbruk, som ett prekärt mönster av opioidbruk som leder till kliniskt 
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signifikant funktionsnedsättning eller lidande, vilket manifesterar sig i minst två av följande 

kriterier under ett års tid:  

● Opioider intas ofta i större mängd eller under längre period än vad som avsågs.  

● Det finns en varaktig önskan om eller misslyckade försök att begränsa eller kontrollera 

opioidbruket.  

● Mycket tid ägnas åt att anskaffa opioider, inta opioider eller återhämta sig efter att ha 

använt opioider.  

● Opioidsug, eller en stark önskan eller längtan efter att använda opioider.  

● Upprepat opioidbruk vilket leder till att personen misslyckas med att fullgöra sina 

åligganden på arbetet, i skolan eller i hemmet.  

● Fortsatt opioidbruk trots ständiga eller återkommande problem av social mellanmänsklig 

natur orsakade eller förvärrade av effekten av opioider.  

● Viktiga sociala aktiviteter, yrkes- eller fritidsaktiviteter överges eller minskas på grund av 

opioidbruket.  

● Upprepat opioidbruk i situationer där det medför betydande risker för fysisk skada.  

● Opioidbruket fortgår trots vetskap om bestående eller återkommande fysiska eller 

psykiska besvär som sannolikt orsakats eller förvärrats av opioider (APA, 2014). 

Socialstyrelsen (2019) godkänner diagnoser ur systemen DSM-V och ICD-10 i svensk upplaga 

för medicinsk diagnostisering. ICD-10-SE beskriver missbruk av psykoaktiva substanser som ett 

substansbruk vilket leder till fysisk eller psykisk hälsoskada. Skadan behöver inte vara direkt 

kopplad till substansens farmakodynamiska effekter så som apné vid överdosering av opioider, 

utan kan vara sekundär som exempelvis depressionsepisoder på grund av hög 

alkoholkonsumtion. Beroendesyndrom definieras som en rad kognitiva fenomen vilka uppstått 

efter ett återkommande bruk av en specifik substans. Fenomenen uttrycker sig olika, men kan 

bland annat vara svårigheter att kontrollera intaget, prioritering av intag över alla andra aktiviteter 

och ibland även fysiska abstinenssyndrom efter uteblivet intag (Socialstyrelsen, 2019). I denna 

uppsats kommer det vedertagna begreppet opioidmissbruk användas. 

Opioider 

Historiker tror att människor har använt naturligt förekommande substanser rekreationellt sen den 

förhistoriska perioden (Brownstein, 1993). Av dem var opium från opiumvallmon en av de första 

och odlades i dagens Irak för över 5000 år sedan, och var således även den tidigaste opioiden. På 

700-talet förde arabiska handlare opium till Kina och Indien och mellan 900- och 1200-talet 

fördes opium till mindre delar av Europa (Brownstein, 1993). Med drogen följde även beroende 
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som beskrivits i manuskript från 1500-talet. Under 1800-talets mitt uppfanns injicering av 

mediciner som ett annat sätt att tillföra läkemedel med förhoppning att undanröja 

beroenderiskerna. Dessvärre ledde det till inkorrekt användning och beroende (Brownstein, 

1993). 

Fass-verksamheten (2019a) definierar opioider som en typ av analgetika som används för 

smärtbehandling inom vården. Välkända preparat såsom tramadol, morfin och fentanyl ingår i 

denna grupp. Opioider har bevisats ha en beroendeframkallande effekt, kan ge kraftiga 

abstinenssyndrom vid utsättning och skapar tillvänjning vid en längre tids bruk (Fass-

verksamheten, 2019a). Opioider är agonister till opioidreceptorer, men kan i övrigt skilja sig 

mycket åt i administering och karaktär. Intravenös administrering är vanligt, men subkutan 

administrering har också visat sig effektiv, men dock med något fördröjd effekt. Heroin är en 

vanligt förekommande form av opioid i missbrukssammanhang och utvinns ur morfin (Dunn, 

Brand, Marsh & Bigelow, 2017). 

År 2017 var opioider den droggrupp som individer oftast sökte sjukvårdens hjälp för att hantera 

sitt bruk av i Sverige. Det var också den droggrupp som ledde till flest dödsfall samma år, där 

majoriteten av dödsfall var resultatet av överdosering (Folkhälsomyndigheten, 2019). I USA är 

opioider den näst vanligaste substansen att missbruka efter alkohol, och skiljer sig från många 

andra substanser då den också används som läkemedel. En person med 

alkoholmissbruksproblematik uppmanas exempelvis att helt avstå från alkohol för att undvika 

alkoholrelaterade syndrom, men detta är ofta inte möjligt i en person med opioidmissbruks fall, 

då denne behöver opioiden i medicinskt syfte. Därför kan opioidmissbruk i vissa fall behandlas 

mer framgångsrikt med farmakoterapi än med traditionell beteendeterapi lik den som används för 

missbrukare av alkohol (Molfenter et al., 2017). 

Opioiderna metadon, buprenorfin och naloxon nämns ofta i samband med opioidmissbruk då de 

är en del i behandlingsarsenalen för opioidmissbruk. Både metadon och buprenorfin används som 

substitut och underhållsbehandling vid opioidmissbruk då de är opioidagonister till μ-receptorer, 

men har dessutom andra individuella farmakodynamiska effekter (Fass-verksamheten, 2018; 

Fass-verksamheten, 2019b). Metadon knyter an till mu-receptorer och är långverkande (Kreek, 

2000). Buprenorfin är en antagonist till κ-opioidreceptorn och om det används samtidigt som 

patienten brukar andra opioider resulterar detta i minskade reaktioner i det centrala nervsystemets 

belöningssystem (Dahan et al., 2006). Gemensamt för metadon och buprenorfins effekter är att de 

bidrar till att minska behovet av opioider utan att utsättningssyndrom manifesterar sig och att de 

inte ger någon euforisk effekt eller deprimerande effekt på andning eller hjärta (Fass-

verksamheten, 2018; Fass-verksamheten, 2019b). Naloxon används för att häva 

andningsdepressioner orsakade av andra opioider då substansen har en mycket hög affinitet till 

opioidreceptorer och helt kan undantränga och ersätta bundna opioidantagonister (Fass-

verksamheten, 2019c). 
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Att leva med opioidmissbruk - konsekvenser och hälsorisker 

Olika fält använder olika förklaringsmodeller för att beskriva bakomliggande orsaker till att en 

individ hamnar i opioidmissbruk. I USA har befolkningsandelen som lider av heroinmissbruk 

beskrivits som till största del vita män mellan 26 och 54 år vilka saknar arbete och sjukförsäkring 

(Larson, Desai & Kates, 2019). Enligt Jones, Vogelman, Luba, Mumtaz och Comer (2017) så är 

samsjuklighet med depression och kronisk smärta vanligt förekommande bland patienter med 

opioidmissbruk, och patienterna upplever ofta inte missbruket i sig som en stor faktor i sin 

hälsorelaterade livskvalitet. Snarare ser de missbruket som ett symtom av depression och smärta, 

eller som en hindrande faktor för dem att utföra nödvändiga omställningar i sina liv för att 

hantera sin grundläggande problematik. Enligt Rigg och Murphy (2013) kan opioidmissbruk 

prediceras av förekomsten av missbrukande föräldrar eller sexuellt eller fysiskt våld under 

barndomen där missbruket ofta beskrivs som ett sätt att fly undan livets svårigheter. 

Opioidmissbruk initieras ofta genom en läkarpreskription för smärta vilken patienten upptäcker 

kan ge euforiska bieffekter. Alternativt, i en stor andel kvinnors fall, så introduceras opioider av 

en äldre pojkvän med erfarenhet av opioidbruk (Rigg & Murphy, 2013). 

Agerberg (2018) beskriver att vägen till missbruk också kan ha sitt ursprung i drogbruk och 

individens oförmåga att begränsa sitt nyttjande av droger. Sökandet efter droger upptar en stor 

plats i individens dagliga liv och kan överta individens prioriteringar. Missbruk är inte enbart ett 

tvångsmässigt drognyttjande utan kan därtill medföra funktionsstörningar, vilka kan leda till att 

individen inte kan fungera normalt i samhället. Roe, Beynon, Pickering och Duffy (2010) samt 

Agerberg (2018) anser att narkotikamissbruk kan leda till hälsoförsämring som kan medföra 

dödsfall och dödliga sjukdomar som exempelvis hjärnblödning och hjärtinfarkt, och kan kräva 

lång behandling. De missbruksrelaterade sjukdomarna kan intensifieras genom risktagande 

beteende, exempelvis dåliga vanor gällande hälsa och livsföring, vilka ofta är nära förknippade 

med narkotikamissbruk (Agerberg, 2018). Vidare menar Roe et al. (2010) att det sociala livet 

påverkas av missbruk i form av krackelerade familjeförhållanden, skilsmässor och förlorade 

vänskaper. Knudsen (2019) beskriver att opioidmissbruk är sammankopplat med låg livskvalitet, 

asocialt liv och kriminalitet. 

Personer med ett opioidberoende kan i början av beroendet berätta om drogen och få andra att tro 

att de pratar om sin käresta eller att ha förälskat sig för första gången (Hoffman, 2015). Känslan 

av ett behov av opioider uppträder snabbt hos individen och speciellt efter intravenöst nyttjande. 

Individer med opioidmissbruk har beskrivit hur de enbart efter två till tre injektioner inte har 

kunnat släppa tanken på opioider (Hoffman, 2015). När intag av opioider sker genom exempelvis 

injicering, nasalt eller rökning resulterar det i en kortvarig eufori. Toleransutveckling framträder 

för alla slags opioider, även de som används inom sjukvården för analgesi, men varierar starkt 

emellan individer (Hoffman, 2015). 
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Knudsen (2019) redogör för symtom vid missbruk av opioider och delar upp dessa i fysiska och 

psykiska symtom. De fysiska symtomen yttrar sig i from av: pupillförträngning, nedsatt tarm- och 

njurfunktion, illamående, klåda, bradykardi, låg kroppstemperatur, andningssvikt och 

neurologiska skador såsom domningar och känselbortfall. De psykiska effekterna omfattar: 

eufori, avslappning, smärtlindring, trötthet och ångestlindring. Opioidmissbruk kan leda till 

nedsatt immunförsvar och ökad förekomst av opportunistiska infektioner (exempelvis HIV, 

sårinfektioner, hudinfektioner, hepatit B och C, endokardit, sepsis och stelkramp), samt ökad risk 

för bronkit och andra lungsjukdomar. Detta då personer med opioidmissbruk i hög utsträckning 

injicerar drogen. Knudsen (2019) menar vidare att tromboflebiter, dålig tandstatus, nedsatt 

hygien, aptitlöshet och avmagring är vanligt förekommande i denna patientgrupp (Knudsen, 

2019).   

Hoffmann (2015) beskriver att kroniskt bruk av opioider leder till abstinens om opioidintaget 

avbryts. Enligt Knudsen (2019) kan individen redan efter en kortare tids nyttjande av opioider 

uppleva abstinensbesvär i form av: frysningar, darrningar, svettning, takykardi, agitation, instabilt 

temperament samt oro och obehagskänsla. Abstinensbesvären kan uppträda redan efter fyra till 

sex timmar efter sista intagna opioiddosen (Knudsen, 2019). Perioden mellan sista intagna dos 

och första abstinenssymtom varierar beroende på substans och substansens halveringstid. Kortare 

halveringstid medför att abstinenssymtom uppkommer fortare (Hoffmann, 2015). Knudsen 

(2019) poängterar att letala överdoser kan uppstå oavsett intagsform samt att andningsdepression 

är det farligaste symtomet vid överdosering och snabbt kan bli livshotande. Symtom vid överdos 

av opioider kan även yttra sig i form av: medvetandesänkning, långsamt tal, koma, hypoxi, 

nedsatt hjärtfunktion och cirkulationskollaps (Knudsen, 2019).  

Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med missbruk 

Sjuksköterskors bemötande och vilken inställning de har till patienter med missbruksproblematik 

kan ha inverkan på vilken slags behandling patienterna får och är en viktig faktor i att få 

patienters förtroende (Chu & Galang, 2013). Detta styrks av Watson, Maclaren och Kerr (2007) 

vilka även belyser att det ingår i yrkesrollen som sjuksköterska att ställa frågor om hälsa till 

patienter men att detta ofta undviks bland sjuksköterskor när det gäller patienter med missbruk. 

En anledning till detta kan vara bristen på kunskap och kompetens som sjuksköterskor uppger att 

de känner, vilket hindrar dem från att gå in i sin yrkesroll helt och hållet (Watson et al., 2007). 

Johansson och Wiklund (2016) menar att sjuksköterskor tycker att vården av patienter med 

missbruksproblematik är frustrerande då patienterna inte upplevs vara motiverade till egenvård. 

Sjuksköterskor upplever att deras uppgift blir att försöka förändra patientens hela förhållningssätt 

till sig själva och till världen, och att de får väldigt liten hjälp av patienterna i detta. Lovi och Barr 

(2009) beskriver att sjuksköterskor upplevde att undervisning om drogmissbruk och 

substansberoende i grundutbildningen var otillräcklig och att universiteten hade misslyckats med 
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att förbereda dem inför bemötandet av denna patientgrupp. Detta sågs som en bidragande orsak 

till negativa attityder, att patientgruppen undveks och att patienterna inte fick adekvat vård för 

sina hälsobesvär, vilket kunde leda till allvarliga konsekvenser (Lovi & Barr, 2009). Patienter 

med missbruk erhöll sällan motiverande samtal eller patientutbildning då sjuksköterskorna 

bedömde att de själva saknade nödvändig kunskap för att utföra detta. Sjuksköterskor påtalade att 

det även hände att de feltolkade kliniska symtom och tecken på drogintag vilket ledde till 

inkorrekt behandling (Monks, Topping & Newell, 2012). En annan anledning är att 

sjuksköterskor upplevde att det var svårare att förstå och vårda patientgruppen i jämförelse med 

andra patientgrupper. Sjuksköterskor beskrev att de ibland hade ett undvikande bemötande 

gentemot patienterna, vilken resulterade i minskat engagemang och empati som ledde till 

suboptimal vård (van Boekel, Brouwers, van Weeghel & Garresten, 2013). Trots brist på adekvat 

kunskap upplevde sjuksköterskor att de gjorde sitt yttersta för att förstå och stödja patienten, samt 

att bemöta patientgruppen med respekt, förståelse och ge patienterna stöd under vårdtiden (Lovi 

& Barr, 2009). 

Sociala normer och stigmatisering 

FN (2015) beskriver i delmål 3.5 av de Globala målen att samhället ska förebygga och behandla 

narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk. Sverige har en vision om ett samhälle utan narkotika 

(Socialdepartementet, 2016). Socialstyrelsen och Polismyndigheten samarbetar om olika legala 

metoder ämnade att minska användandet av narkotika, vilket involverar att poliser förbehålls 

rätten att drogtesta individer, samt fängelsestraff på upp till sex månader för narkotikabruk 

(Socialdepartementet, 2016). Det finns även flera statliga program specifikt ämnade att göra 

opioidbruk mindre farligt, däribland sprututbytesprogrammet som förhindrar spridandet av 

smittsamma sjukdomar vid injektion, och lättare tillgång till preparatet naloxon vilket kan häva 

opioidinducerad apné (Socialdepartementet, 2016). Samtidigt börjar nu vissa av världens länder 

att avkriminalisera narkotikaklassade preparat. I Portugal är inget personligt bruk av narkotika 

längre straffbelagt, vilket kan anses ha bidragit till minskad dödlighet till följd av överdoser och 

infektioner så som HIV (Banbury, Lusher & Guedelha, 2018). Anledningen till detta skulle vara 

en minskad rädsla för sjukvården hos personer med missbruk och större tillgång till ej utblandade 

droger. Detta har också lett till frigjorda polisresurser och en samhällelig debatt fokuserad på 

bakomliggande orsaker till, snarare än existensen av, narkotikamissbruk (Banbury et al., 2018). 

Sociologen Goffman (1963) menar att ordet stigma härrör från grekiskan där det användes för att 

benämna något avvikande i en persons yttre som markerade en brist i personens inre. Yilmaz och 

Kavak (2018) definierar stigma som en socialt accepterad diskriminering eller utfrysning av en 

grupp människor baserat på någon yttre faktor som inte överensstämmer med samhällets 

normativa värderingar, såsom barnlöshet eller psykisk ohälsa. Goffman (1963) hävdar dock att 

vissa få individer lyckas använda sitt särdrag till sin fördel, antingen genom att skylla sina andra 

tillkortakommanden på det eller till att bli ledande inom den subgrupp som de tillhör. 
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Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

Hälso- och Sjukvårdslagen (Svensk författningssamling (SFS 2017:30. 2017)) definierar god 

hälsa och vård på lika villkor för alla individer som sjukvårdens mål. Vården ska ges med respekt 

för alla individers värde och den enskilda individens värdighet, samt säkerställa att patienten som 

har störst behov ska ges företräde till vården (SFS 2017:30., 2017). Sjukvård som erbjuds ska 

vara lättillgänglig för individen, vara av god kvalitet, samt bygga på individens 

självbestämmande och integritet. Vårdgivaren ska främja en god vårdrelation mellan vårdgivare 

och vårdtagare för att skapa trygghet och säkerhet. Omvårdnaden ska utföras utifrån individens 

behov (SFS 2017:30., 2017). 

Omvårdnad är sjuksköterskans utmärkande kompetens och innefattar både vetenskapligt 

kunskapsområde och patientnära arbete (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). International 

Council of Nurses [ICN] Etiska kod för sjuksköterskor beskriver sjuksköterskans fyra 

grundläggande ansvarsområden, vilka är: att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Att ge omvårdnad och bemöta 

patienter med respekt och värdighet, oberoende av kön, ålder, sjukdom, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning, kulturell, etnisk eller social bakgrund är ett fundament i sjuksköterskans 

profession (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Människosynen och de värderingar som 

sjuksköterskan har är grunden för hur omvårdnad formas och genomförs. Sjuksköterskan ska 

därför främja en vårdmiljö där individens värderingar, rätt till egna val och autonomi respekteras, 

men även understödja att ett etiskt förhållningssätt främjas i vårdkulturen (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). Sjuksköterskan ansvarar också för att förmedla adekvat och 

fullduglig information med hänsyn till individens medicinska behov (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). 

Bemötande är ett centralt begrepp inom personcentrerad vård vilket är en del av den etiska 

plattform på vilken Sveriges hälso- och sjukvård vilar. Bemötandet från sjukvårdspersonal 

gentemot patienter ska grundas i en gemensam värdegrund vilken innefattar en respekt för 

patientens individualitet, kunskap och behov. På så sätt ska vården kunna förmedla en upplevelse 

av tillit, hopp och mening till patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Ett första intryck 

med ett förtroendeingivande bemötande har förmågan att skapa en vårdallians mellan patienten 

och sjuksköterskan. Engagemang och en förståelse för patientens utsatta situation är 

grundläggande för det första mötet i varje enskilt fall, men hjälper också till att bygga upp 

förtroendet för yrket och för professionen bland befolkningen (Norman, 2009). 
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BÄRANDE BEGREPP 

Bemötande 

Croona (2003) definierar bemötande som ett socialt kommunikationsutbyte vilken sker individer 

emellan och handlar om uttryck i form av bland annat tal, gester och ansiktsuttryck. Det här är 

den gängse förklaringen av vad bemötande innebär, men bemötande i en vårdkontext berör 

vårdpersonalens bemötande gentemot patienten och inte omvänt. 

Bemötande i denna uppsats kommer att definieras utifrån omvårdnadsteoretiska modeller om 

mellanmänskliga relationer. 

Travelbee (1971) beskriver målet med omvårdnad som att hjälpa individen att klara av och 

hantera sin sjukdom, samt att förhindra sjukdom och bidra till att individen uppnår en så god 

hälsa som möjligt. Travelbee (1971) menar att all omvårdnad innehåller en mellanmänsklig 

aspekt. Sjuksköterskan bör sträva efter att stödja individen eller familjen att handskas med 

upplevelse av sjukdom och/eller lidande och, om behov existerar, hitta mening i individens 

upplevelse av vården. För att kunna stötta individen, menar Travelbee (1971), är det 

sjuksköterskans uppgift att upprätta en relation med individen. Omvårdnadsteorin human- to- 

human relationship beskriver tillvägagångssättet för etableringen av vårdrelationen i fem faser: 

det första mötet, identiteter i relation till varandra börjar formas, det börjar uppkomma känslor 

av empati, sympati och ömsesidig förståelse och kontakt och bildandet av samband. 

Relationen grundas i att en bekantskap skapas mellan sjuksköterskan och patienten. Intryck 

framställs och känslor uppstår genom att parterna iakttar varandra, och detta kommer att påverka 

både relationen och hur de fortsättningsvis uppträder mot varandra. Sjuksköterskans uppgift är att 

se människan bakom dennes sjukdom för att kunna gå vidare till nästa fas. Genom att etablera en 

kommunikativ relation och bejaka det unika hos den andra personen utvecklas identiteter i det 

mellanmänskliga mötet. En koppling alstras mellan personerna. Sjuksköterskans uppgift under 

denna fas är att reflektera över hur patienten uppfattar sin situation, samt hur sjuksköterskan 

tolkar patientens tankar och känslor. Empati utvecklas hos sjuksköterskan när denne lär sig att 

förstå patientens beteende. Travelbee (1971) beskriver att empati är den förmåga sjuksköterskan 

använder för att förutspå den andra individens psykologiska tillstånd med. Empati manifesterar 

sig i att visa medkänsla för den andra individens reaktioner och känslor förbehållslöst. Den 

sympatiska fasen innebär att sjuksköterskan är emotionellt investerad i patienten och delar dess 

smärta. Det slutgiltiga steget i relationen mellan vårdpersonal och patient är att ett meningsfullt 

samarbete, baserat på förståelse och medvetenhet om varandras förmågor och 

tillkortakommanden, uppstår. Travelbee (1971) poängterar att det inte räcker med att 

sjuksköterskan är sympatisk och vill hjälpa individen, utan att det också krävs rätt utbildning och 

kompetens. Ju bredare kunskap en sjuksköterska har, desto enklare kan hen finna lösningar till 
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uppkomna omvårdnadsproblem. Detta kan tolkas som att sjuksköterskan har en klinisk blick. 

Travelbee (1971) menar att sjuksköterskan som har både empatisk förmåga och god 

omvårdnadskunskap har möjlighet att upprätta en kontakt och förståelse mellan sig och patienten. 

Eftersom studien har ett omvårdnadsvetenskapligt förhållningssätt, innebär det att patientens 

upplevelse av dennes hälsosituation sätts i fokus (Dahlberg & Segesten, 2010). Ett patientinriktat 

synsätt handlar om att vårdpersonalen har patientens livsvärld i fokus. Öppenhet och förståelse 

för den verklighet som patienten upplever resulterar i att en vårdrelation uppstår (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Vidare menar Dahlberg och Segesten (2010) att en god vårdrelation kan göra 

det möjligt att ett vårdande möte sker mellan patienten och vårdpersonalen, vilken utmärks av en 

samverkan och laganda mellan dem. Ett vårdande möte karakteriseras även av att vårdpersonalen 

ser på patientens vård med ett holistiskt synsätt och eftersträvar att patienten ska erfara fysiskt 

och psykiskt välmående. I vårdrelationen är det patientens upplevelser som ska vara 

utgångspunkten, snarare än vårdpersonalens åsikter (Dahlberg & Segesten, 2010). 

PROBLEMFORMULERING 

Stigmatisering i samhället kan leda till ojämlik behandling i sjukvården. Grupper som redan är 

socialt marginaliserade kan då riskera att även hamna i utkanten av sjukvården, och på så vis 

förlora alla anknytningspunkter till civilsamhället. Ett gott bemötande där människan, snarare än 

diagnosen, görs synlig är en fundamental del av den svenska sjukvården och ett speciellt viktigt 

ämne för sjuksköterskor. Patienter med opioidsmissbruk är en grupp med stor samsjuklighet och 

därför ett stort vårdbehov. Då tidigare forskning antytt att vårdpersonal har en otillräcklig insikt 

och kunskap om substansmissbruk så riskerar denna grupp att stigmatiseras och till följd av detta 

erhålla otillräcklig behandling. Sjuksköterskor anser ofta att patienter med 

substansmissbruksproblematik är krångliga och oengagerade i sin egen vård. Sjuksköterskorna 

menar att de kunde erbjuda bättre omvårdnad ifall de hade större kunskap om patientgruppen. 

Med detta i åtanke anser författarna till föreliggande litteraturöversikt att det är viktigt att öka 

kunskapen om patienter med opioidmissbruks upplevelser, då området är relativt outforskat. 

Patientgruppen återfinns inom alla avdelningar i hälso- och sjukvården och alla sjuksköterskor 

kommer med stor trolighet möta och vårda patientgruppen i kommande yrkesprofession. 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva patienter med opioidmissbruks upplevelse av bemötandet 

inom hälso- och sjukvården.  
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METOD 

Design 

Denna uppsats är en allmän litteraturstudie vilken använde sig av studier med kvalitativ ansats. 

En litteraturstudie är enligt Polit och Beck (2017) ett sätt att finna, analysera och sammanställa 

befintlig vetenskaplig forskning inom ett problemområde, i syfte att skapa en mer komplett bild 

av området innan större undersökningar planeras. Polit och Beck (2017) menar vidare att 

fortgående gallringar ska utföras och noga dokumenteras. Förfaringssättet som valdes för 

genomförandet av denna litteraturstudie var en niostegsmodell inspirerad av Polit och Beck 

(2017) (se Figur 1). Processen påbörjades i enlighet med Figur 1 med att studiens syfte 

formulerades, vilket var ledsagande i eftersökandet av vetenskaplig litteratur till studien. 

Figur 1. Arbetsprocessen för litteraturöversikt inspirerad av Polit och Beck (2017). 

 

Urval 

Artiklarnas inklusionskriterier var kvalitativa vetenskapliga artiklar, som fokuserade på 

upplevelsen av bemötandet inom hälso- och sjukvården hos vuxna män och/eller kvinnor med ett 

missbruk av opioider. Forskning som inkluderade all slags sjukvårdspersonal, alla demografiska 

och geografiska områden, samt alla områden inom hälso- och sjukvården användes. Syftet med 

detta var att öka möjligheten till att finna ett brett och relevant urval av patientperspektiv. 

Eftersom författarna ville undersöka vuxna patienters upplevelser exkluderades artiklar vilka 

fokuserade på anhörigas upplevelse, kvantitativa artiklar samt vetenskapliga artiklar med en 

population inkluderande barn och ungdomar under 18 år eller vuxna män och/eller kvinnor med 

endast missbruk av tobak, hasardspel, alkohol eller andra narkotikaklassade preparat än opioider. 

Vidare så exkluderades studier vilka saknade godkännande från etisk kommitté eller annat 
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avancerat resonemang rörande studiens etiska godtagbarhet. Sökningarna i samtliga databaser 

avgränsades med engelska språket och publikationsspann mellan 1:a januari 2000 och 26:e 

januari 2020, i syfte att finna så uppdaterad information som möjligt, utan att för kraftigt 

begränsa utbudet. Artiklarna skulle även vara peer-reviewed, vilket betyder att artiklarna kritiskt 

granskats av flera forskare som är sakkunniga i ämnet innan artikeln godkänts för publikation.  

Datainsamling 

I det initiala skedet undersöktes utbudet av relevanta artiklar som relaterade till syftet i 

litteraturstudien. I svensk MeSH (Medical Subject Headings) identifierades söktermer relaterade 

till syftet, varvid en pilotsökning gjordes med olika sökord och fraser, i syfte att få vetskap om 

hur stort utbudet av forskning var inom ämnesområdet. Därefter formulerades sökord, fraser samt 

sökbegrepp för att kunna finna relevanta artiklar i databaserna. För denna litteraturstudie 

användes databaserna Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), 

Medical Literature On-Line (MEDLINE) och PsycINFO. CINAHL är enligt Polit och Beck 

(2017) tydligt kopplad till omvårdnad, medan MEDLINE och PsycINFO har stor applikation på 

ämnesområdet. CINAHL är en databas som innehåller så gott som alla engelskspråkiga 

vetenskapliga tidskrifter inom omvårdnad och relaterade fält (Polit & Beck, 2017). MEDLINE är 

en bredare databas med fler tidskrifter inom sjukvården och artiklar daterade så långt tillbaka som 

1940-talet, men utan ensidig omvårdnadsinriktning (Polit & Beck, 2017). PsycINFO är en 

databas framförallt inriktad på psykologi och relaterade fält, och är publicerad av APA (Polit & 

Beck, 2017). Med ovanstående i åtanke framstod det som om kombinerade sökningar i dessa tre 

databaser var tillräckliga för att hitta relevant material till att besvara syftet till föreliggande 

studie. I databaserna CINAHL och MEDLINE användes sökorden: Opioid, Opioid use, Opioid 

abuse, Substance abuse, Substance abusers, Illicit drug users, Patients’ experience, Patients’ 

perspective, Patient attitudes, Dependence, Addiction, Heroin dependence, Health care, 

Treatment, Drug treatment, Professional- patient relations, Attitude of health personnel, Patient 

attitudes och nurs* i olika kombinationer. I databasen PsycINFO användes sökorden: Drug abuse, 

Drug use, Attitudes of health personnel, Patients’ experiences, Attitude, Services och Heroin i 

olika kombinationer. För att kombinera de olika sökorden användes booleska söktermerna AND 

och OR vilka specificerar och expanderar sökningarna i databaserna. Trunkering (*) användes på 

sökordet nurs för att inkludera alla böjningsformer. Sökprocessen dokumenterades och en 

sökmatris skapades (se Tabell 1), för att synliggöra hur datainsamlingen utfördes. De artiklar som 

inte fanns tillgängliga i fulltext i respektive databas söktes fram via Södertörns Biblioteks databas 

Söder Scholar. En av artiklarna hittades genom så kallad “ancestry approach”, vilket innebär att 

valda vetenskapliga studiers referenslistor genomsöktes efter ny forskning som var relevant för 

frågeställningen. 

Totalt genererade sökningarna 776 artikeltitlar, varav 96 abstract lästes igenom då övriga 

studietitlar uppenbart inte skulle kunna uppfylla inklusions- och exklusionkriterierna eller kunna 
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svara på litteraturöversiktens syfte. Av dessa abstract valdes 57 artiklar ut vilka ansågs kunna 

uppfylla inklusions- och exklusionskrietrierna och lästes i fulltext - se Tabell 1. Beslutet fattades 

att endast artiklar med kvalitativ ansats skulle inkluderas då det söktes ett mer uniformt material. 

Artiklar publicerade mellan år 2000- 2004 uteslöts vidare eftersom att första sökningen som 

gjordes var tidsmässigt bred (1:a januari 2000- 26:e januari 2020) och det eftersträvades att 

informationen vilken skulle analyseras skulle vara så uppdaterad som möjligt. Vidare uteslöts 

artiklar där det inte tydligt framgick att patienternas missbruk i första hand bestod av opioider, 

artiklar som inte innehöll ett etiskt resonemang och artiklar som saknade en tydlig vetenskaplig 

struktur. 12 artiklar återstod. Kvalitetsgranskning av de inkluderade vetenskapliga artiklarna 

genomfördes utifrån granskningsmall för kvalitativa artiklar- patientupplevelser, från Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] (2014) (se Bilaga II) i syfte att säkerställa 

kvalitetsnivån av inkluderade artiklar. Kvalitetsgranskning utfördes för att försäkra hög kvalitet 

på inkluderade artiklar, eftersom dessa artiklars kvalitet i sin tur reflekterar kvaliteten på 

litteraturöversikten som görs.  Kvalitetsmallen från SBU (2014) innehöll 21 frågor gällande syfte, 

urval, datainsamling, analys och resultat. Eftersom det inte fanns något poängsystem i 

kvalitetsmallen för att bedöma vilken totalpoäng kunde räknas som “låg”, “medel” och “hög”, 

skapades egna kriterier. Varje “ja” gav artikeln en poäng, varje “nej” gav noll poäng och varje 

“oklart” gav noll poäng. Totalsumman av poängen räknades i procent. Artiklar som fick en 

totalsumma på 80–100 % klassificerades som av hög kvalitet, artiklar med en totalsumma på 70–

79% skulle klassificeras som av medelhög kvalitet och artiklar med totalsumma 60–69% 

klassificerades som av låg kvalitetsnivå. Alla tolv artiklar ansågs vara av hög eller medelhög 

kvalitet och godkändes därför till att inkluderas i resultatet. Relevant information sammanfattades 

gällande varje vetenskaplig artikel och en artikelmatris sammanställdes (se bilaga I). 

Tabell 1. Sökmatris.  

Datum/ 

Databas 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

Abstract 

Lästa 

Fulltext 

Antal 

Exluderade 

artiklar 

Antal 

Inkluderade 

artiklar 

22/1–2020 

Cinahl 

Opioid AND, 

Dependence 

AND, 

Patients’ 

experience 

AND, Health 

care 

English language 

Peer reviewed 

2000–2020 

3 3 2 0 2 
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22/1–2020 

Medline 

Opioid AND, 

Dependence 

AND, 

Patients’ 

experience 

AND, Health 

care 

English language 

2000–2020 

5 3 3 

1** 

2* 1** 

22/1–2020 

Cinahl 

Opioid AND, 

Patients’ 

experience 

AND, 

Healthcare 

English language 

Peer reviewed 

2000–2020 

29 5 5 

2** 

1* 4 

2** 

22/1–2020 

Medline 

Opioid AND, 

Patients’ 

experience 

AND, 

Healthcare 

English language 

2000–2020 

54 9 9 

5** 

7* 

3** 

2 

2** 

23/1–2020 

Cinahl 

Addiction 

AND, Opioid 

AND, 

Patients’ 

experience  

English language 

Peer reviewed 

2000–2020 

11 4 4 

3** 

2* 

1** 

2** 

23/1–2020 

Medline 

Addiction 

AND, Opioid 

AND, 

Patients’ 

experience  

English language 

2000–2020 

28 7 7 

4** 

4* 

1** 

3** 

23/1–2020 

Cinahl 

Opioid AND, 

dependence 

AND; 

Patients’ 

experience 

English language 

Peer reviewed 

2000–2020 

11 3 3 

2** 

0 3 

2** 

23/1–2020 

Medline 

Opioid AND, 

dependence 

AND; 

Patients’ 

experience 

English language 

2000–2020 

19 4 4 

2** 

2** 2** 
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23/1–2020 

Cinahl 

Opioid use 

AND, 

Patients’ 

experience 

English language 

Peer reviewed 

2000–2020 

21 1 1 

1** 

1** 0 

23/1–2020 

Medline 

Opioid use 

AND, 

Patients’ 

experience 

Opioid use AND, 

Patients’ 

experience 

39 3 3 

2** 

3* 

2** 

0 

24/1–2020 

Cinahl 

Substance 

abusers AND, 

treatment 

AND, Attitude 

of health 

personnel 

English language 

Peer reviewed 

2000–2020 

41 5 5 

2** 

4* 

1** 

1** 

24/1–2020 

Medline 

Substance 

abuse AND, 

treatment 

AND, Attitude 

of health 

personnel 

English language 

2000–2020 

31 4 4 

3** 

3* 

2** 

1** 

24/1–2020 

Cinahl 

Opioid AND, 

Patients’ 

perspective 

English language 

Peer reviewed 

2000–2020 

59 5 

  

5 4* 1 

24/1–2020 

Medline 

Opioid AND, 

Patients’ 

perspective 

English language 

2000–2020 

93 10 10 

5** 

9* 

4** 

1** 

26/1–2020 

Cinahl 

Substance 

abuse AND, 

Patient 

attitudes 

AND, nurs* 

English language 

Peer reviewed 

2000–2020 

38 3 3 1* 2 

26/1–2020 

Medline 

Substance 

abuse AND, 

Patient 

attitudes 

AND, nurs* 

English language 

2000–2020 

1 1 0 0 0 
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26/1–2020 

Cinahl 

Illicit drug 

users AND, 

Professional-

patient 

relations 

English language 

Peer reviewed 

2000–2020 

4 2 2 2* 0 

26/1–2020 

Medline 

Substance 

abuse 

treatment 

AND, 

professional-

patient 

relations 

English language 

2000–2020 

85 3 3 2* 1 

27/1–2020 

Medline 

Illicit drug 

users AND, 

professional- 

patient 

relations 

English language 

2000–2020 

7 2 2 2* 0 

29/1–2020 

Medline 

Heroin 

dependence 

AND, attitude 

of health 

personnel 

AND drug 

treatment 

English language 

2000–2020 

4 1 1 0 1 

29/1–2020 

Cinahl 

Heroin 

dependence 

AND, attitude 

of health 

personnel 

AND drug 

treatment 

English language 

Peer reviewed 

2000–2020 

0 0 0 0 0 

5/2–2020 

Cinahl 

Opioid AND, 

abuse AND 

patients’ 

perspective 

English language 

Peer reviewed 

2000–2020 

74 9 9 

3** 

6* 

1** 

3 

2** 

05/2–2020 

PsycINFO 

Drug abuse 

AND, Drug 

user AND, 

Attitudes of 

health 

personnel 

AND Patients’ 

experiences 

English language 

Peer reviewed 

2000–2020 

25 3 3 

2** 

2* 

1** 

1** 
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5/2–2020 

PsycINFO 

Drug abuse 

AND, 

Attitudes 

AND, 

Services 

AND, Heroin 

English language 

Peer reviewed 

2000–2020 

94 6 6 6* 

  

0 

*Besvarar inte studiens syfte, **Dubletter, som förekommit i tidigare sökningar  

 

Dataanalys 

Syftet med dataanalys är att organisera, strukturera och tolka resultatet för att framställa 

innebörden. En tematisk analys användes för att organisera, strukturera, tolka mönster och finna 

likheter och olikheter i textmassan. Valda artiklar lästes igenom noggrant av författarna var för 

sig och sedan diskuterades innehållet. För att säkerställa korrekt översättning samt för att 

språkliga bias skulle undvikas användes engelskt-svenskt lexikon. Egna sammanfattningar, 

tolkningar, huvudkoncept och nyckelfynd skrevs. Delar av texten som kunde relateras till 

uppsatsens syfte identifierades och markerades. Nyckelfynd vilka potentiellt kunde utvecklas till 

huvud- och subteman markerades med färgpennor efter att de bedömts beröra syftet. Exempelvis 

markerades text som behandlade attityder och empati med grön färg. Materialet sparades i ett 

separat dokument. Författarna diskuterade och jämförde det färgkodade materialets gemensamma 

fynd, likheter och skillnader. En innehållsanalys skapades och citat från artiklarna delades in i 

meningsenheter, vilka kondenserades vidare för att skapa koder. Detta ledde fram till 12 koder 

med tillhörande underkoder. Denna kodning användes för att bedöma vilken del av området som 

varje enskild artikels resultat beskrev samt för att få en helhetsbild av vad de mest frekvent 

förekommande infallsvinklarna var. Koderna färgades beroende på kompetensområdet de 

beskrev och huruvida de beskrev positiva eller negativa upplevelser. Utifrån detta material 

identifierades unika problemområden inom forskningsfrågan, och dessa utvecklades sedan 

organiskt till teman och subteman. Med utgångspunkt i tre teman eftersöktes subteman som 

representerade alla unika aspekter presenterade i textmassan men fortfarande tydliggjorde vilka 

fynd som var mest prevalenta. Subteman utvärderades kontinuerligt som koncept och som titlar. 

Exempelvis flyttades subtemat Personalens tilltro till behandlingen från temat Vårdpersonalens 

kunskap till temat Vårdpersonalens attityder, då det bedömdes efter vidare analys att subtemat i 

högre grad behandlade hur personal såg på opioidsubstitutionsbehandling än vad de visste om 

den. I Figur 2 presenteras hur analysprocessen gick till. Därutöver lästes materialet ytterligare en 

gång för att försäkra att det existerade en helhet, att liknande information återkom samt att 

materialet kunde besvara syftet. 
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Figur 2. Analysprocess 

         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Etiska Aspekter 

The World Medical Association ([WMA], 2020) redogör för fyra huvudkategorier vilka är 

nödvändiga för att en vetenskaplig studie ska kunna anses etiskt godtagbar. Informationskravet 

innebär att forskaren informerar deltagarna vilka deras uppgifter i studien är, vilka villkoren är 

för att delta, att det är frivilligt att delta samt om rätten att avbryta medverkan. Samtyckeskravet 

innebär att deltagarna lämnar sitt samtycke till deltagande i studien. Konfidentialitetskravet 

innebär att deltagarnas personuppgifter avidentifieras så att obehöriga inte kan ta del av dem och 

konfidentialitet ges samt att forskningspersonal undertecknar en förbindelse om tystnadsplikt. 

Nyttjandekravet innebär att enskilda insamlade uppgifter för forskningsändamålet inte får 

användas eller lånas ut för kommersiell användning eller andra icke-vetenskapliga syften (WMA, 

2020). 

Då uppsatsen är en litteraturöversikt och inga levande subjekt studerades inhämtades inga 

samtycken, utan bedömning gjordes istället gällande huruvida de artiklar vilka inkluderas i 

studien höll tillräckligt hög etisk standard. Inkluderade studiers etiska kredibilitet har bedömts 

baserat på följande krav: huruvida forskningen varit godkänd av ett etiskt råd, huruvida det gått 
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att utläsa i vilken mån forskningsobjekten informerats om metod och ersättning och huruvida det 

gått att utläsa i vilken mån forskningen eftersträvat ett representativt urval i 

forskningspopulationen. Huruvida artikeln blivit granskad av en etisk nämnd och peer-reviewed, 

om det gått att utläsa i vilken mån testsubjekten blivit informerade om sina rättigheter enligt 

rådande standard och huruvida någon specifik grupp uteslutits ur studien utan god anledning är 

de mått som har använts. Vidare har en objektiv synvinkel tillämpats vid artikelgranskningen för 

att inte manipulera studiens material, genom att exempelvis utelämna eller ändra information för 

att resultatet ska få en annan innebörd. Detta har skett med hjälp av ett neutralt tankesätt under 

arbetsprocessen, samt genomläsning av flera personer. Det har även under arbetsprocessen 

reflekteras över den egna förförståelsen av ämnet - för att ha möjlighet till att hämta in ny 

kunskap utan att påverkas av tidigare värderingar och tolkningar.   

RESULTATREDOVISNING 

Studiens syfte var att beskriva patienters upplevelse av bemötande inom hälso- och sjukvården 

och baseras på tolv vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats, utförda i flera olika länder. Ur 

dessa artiklar har de tre temana Vårdpersonalens attityder, Vårdpersonalens kunskap och 

Behandlingsstrategier utvunnits, och beskrivits i totalt nio subteman, vilket redovisas i Figur 3 

och Tabell 2. 

Figur 3. Resultatets huvudteman och tillhörande subteman. 
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Tabell 2. Tematabell. 

 

Vårdpersonalens attityder Vårdpersonalens 
kunskap 

Behandlingsstrategier 

 

Artiklar 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 

Anstice 
et al. 
(2009) 

X X        

Bojko et 
al. 
(2016) 

X X X X X X   X 

Brenner 
et al. 
(2010) 

X    X     

Finney 
Lamb et 
al. 
(2008) 

X  X   X    

Fox et 
al. 
(2016) 

X X  X X X X 
 

X  

Jaiteh 
et al. 
(2019) 

X X X X X X  X X 

Klingem
ann 
(2017) 

 X X   X  X X 

Larsen 
& 
Sagvaa
g 
(2018) 

X    X X  X  

Monks 
et al. 
(2013) 

 X   X   X  

Monwell 
et al. 
(2018) 

 X X    X X X 

O’Byrne 
& 

X X X X   X  X 
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Pearso
n 
(2019) 

Solberg 
& 
Nåden 
(2019) 

X X X  X   X X 

 

1. Vårdpersonalens attityder 

I detta tema beskrivs hur patientgruppen bemöts i vården baserat på vårdpersonalens individuella 

eller samhälleligt betingade åsikter om dem. Detta presenteras i subtemana Stigmatisering, 

Interpersonella förhållanden är viktigt, Betroende till patienter och Personalens tilltro till 

behandlingen. Temat utröner vikten av respekt och hövlighet inom både specialiserad 

missbruksvård och allmänmedicinsk vård, och hur pass seriöst patienter upplever att deras 

medicinska tillstånd tas. 

1.1 Stigmatisering 

Personer med opioidmissbruk upplever en negativ och diskriminerande attityd från 

sjukvårdspersonalen, vilken påverkar vårdgivare-patient relationen och leder till att de inte får 

tillgång till adekvat och effektiv omvårdnad (Anstice, Strike & Brand, 2009; Bojko et al., 2016; 

Jaiteh, Steinauer & Frei, 2019; Larsen & Sagvaag, 2018; O’Byrne & Pearson, 2018; Solberg & 

Nåden, 2019). Personer med opioidmissbruk berättar att när de sökt vård har de blivit bemötta på 

ett nedlåtande sätt eller behandlats som missbrukare och inte som patienter (Solberg & Nåden, 

2019). Flera personer med opioidmissbruk beskriver bemötande av vårdpersonal som otvetydigt 

involverade diskriminering - exempelvis har patienter uppsökt sjukvård och blivit avvisade på 

grund av deras drogmissbruk (O’Byrne & Pearson, 2018). Patienter beskriver erfarenheter inom 

akutsjukvården där vårdpersonal fått kännedom om att de genomgår 

opioidsubstitutionsbehandling, och då tagit för givet att de var missbrukare vilket lett till att 

patienterna inte har tagits på allvar (O’Byrne & Pearson, 2018). Detta resulterar i att många av 

personerna med opioidmissbruk undviker att uppsöka sjukvård på grund av fördomar och 

diskriminering från vårdpersonal (O’Byrne & Pearson, 2018). Det framkommer även att patienter 

med opioidmissbruk getts lägre prioritet än andra patienter, samt att deras omvårdnadsbehov 

ignorerats (Solberg & Nåden, 2019). 

Stigmatisering sker dock inte alltid i det konkreta utan kan också uppstå i den subjektiva 

upplevelsen (Brener, von Hippel, von Hippel, Resnick, & Treloar, 2010). Just känslan av att ha 

blivit diskriminerad av vårdpersonal, även om det inte var vid vårdtillfället som undersöktes, 
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fortsatte att påverka personer med opioidmissbruk förhållande till sjukvården negativt (Anstice et 

al., 2009; Brenner et al., 2010; Finney Lamb, Boers, Owens, Copeland, & Sultana, 2008; Fox, 

Masyukova & Cunningham, 2016). Diskrimineringen är ofta framför allt verbal, även om den 

inte nödvändigtvis påverkar den praktiska behandlingen som patienterna mottar. Personer med 

opioidmissbruk rapporterar att de blivit kallade för “sub-human” och som ovärdiga den 

omvårdnad som lagts på dem (Bojko et al., 2016; Jaiteh et al., 2019). Patologisering är en typ av 

stigmatisering - alltså att sjukförklara ett egentligen normalt beteende - och att detta är något som 

patientgruppen ofta utsätts för (Larsen & Sagvaag, 2018). Patienter poängterar att stigmat kan 

vara rotat i personer med opioidmissbruks uppfattning om sig själva och endast i viss mån ses 

som en effekt av vårdpersonalens projicerade fördomar (Brenner et al., 2010). Personer med 

opioidmissbruk är i stor omfattning stigmatiserade i samhället och brottas med lagliga, 

ekonomiska och sociala problem hårt sammanknutna till sitt opioidmissbruk (Bojko et al., 2016; 

Finney Lamb et al., 2008; O’Byrne & Pearson, 2019). När vårdpersonal bemöter personer med 

opioidmissbruk på ett hårt eller tveksamt sätt riskerar detta att representera för patienten 

ytterligare bevis om dess utsatthet och diskriminering, även när detta inte är vårdpersonalens 

intention (Brener et al., 2010; Finney Lamb et al., 2008).  

1.2 Interpersonella förhållanden är viktigt 

Empati belystes som grundläggande för en välfungerande vårdrelation, och de flesta patienter 

med opioidmissbruk har stött på både gott och dåligt bemötande i detta avseende (Anstice et al., 

2009; Monks, Topping & Newell, 2012; Monwell, Bülow & Johnson, 2018; Solberg & Nåden, 

2019). Sjukvårdspersonal på akutsjukhusen upplevs som trevlig, men opersonlig, vilket leder till 

att patienterna känner sig emotionellt svikna i ett allvarligt medicinskt läge, där de behöver någon 

att prata med (Jaiteh et al., 2019). Respekt för patienten och dess integritet anses vara 

fundamentalt för att patienten ska kunna bibehålla sin värdighet (Solberg & Nåden, 2019). 

Öppensinnade och vårdande attityder främjar detta medan avfärdande eller patroniserande 

attityder motverkar känslan av respekt (Solberg & Nåden, 2019). 

Personer med opioidmissbruk upplever sig ofta patroniserade och som att de inte blir tagna på 

allvar av vårdpersonalen (Bojko et al., 2016; O’Byrne & Pearson, 2018). Personer med 

opioidmissbruk anger att det händer att vårdpersonal inom opioidsubstitutprogram anstränger sig 

för att förolämpa dem när de uppsöker vård (Bojko et al., 2016). Vårdpersonal använder även sin 

maktposition till att förolämpa personer med opioidmissbruk genom elakartad sarkasm eller 

genom att inte be om ursäkt för sina egna misstag (Klingemann, 2017). 

Patienter uppger ett behov av en ärlig relation mellan vårdpersonal och personer med 

opioidmissbruk där båda parter kan framföra sina åsikter och de inte behöver vara rädda att 

straffas med utebliven behandling (Fox et al., 2016; Monwell et al., 2018). Detta anser 

patienterna kräver att vårdpersonalen arbetar med acceptans och att bygga upp tillit snarare än 



22 
 

konfrontation (Fox et al., 2016). En personlig relation till behandlaren anses vara i hög grad 

viktig, även om den optimala relationen skiljer sig patienter emellan (Anstice et al., 2009). 

Somliga patienter eftersöker en vänskaplig relation medan andra föredrar att behandla den som en 

affärsrelation (Anstice et al., 2009). Många personer med opioidmissbruk lever med ångest och 

kan därför blir nervösa när de måste ha att göra med personer de inte känner, eller när 

vårdpersonal beter sig på ett oförutsägbart sätt (Solberg & Nåden, 2019). 

1.3 Betroende till patienten 

Vissa moment i beroendevården innehåller ett påtvingat element av tvivel till patientens ord som 

utgår ifrån sjukvårdens förhållningsregler (Klingemann, 2017). Framför allt urinprover, där 

personer med opioidmissbruk måste urinera inför vårdpersonal, anses vara en kränkning där 

vårdpersonalen bevisar att de inte har tillit till patienten, men upplevelsen av detta påverkas även 

av personalens attityder till momentet och till patienten (Klingemann, 2017; Monwell et al., 

2018). Tillit kan vinnas när urinproverna gång på gång påvisar att patienten inte använt annan 

narkotika än opioidsubstitutet (Monwell et al., 2018). Personer med opioidmissbruk känner ofta 

att bevisbördan ligger på dem själva ifall att de har en annan uppfattning om vad som har skett än 

vårdpersonalen (Solberg & Nåden, 2019). Det tycks av flertalet patienter som att inga ärliga 

ursäkter är goda nog för sjukvårdspersonalen när det kommer till missbruk (O’Byrne & Pearson, 

2018). 

Det är markant svårt för personer med opioidmissbruk inom akutsjukvården att bli betrodda när 

det framkommer att de missbrukar opioider (Jaiteh et al., 2019; O’Byrne & Pearson, 2018). 

Framför allt gäller detta när patienterna ber om smärtstillning, vilket ofta ses som ett trick för att 

erhålla mer narkotika medan patienterna hävdar att de, på grund av extensivt opioidbruk, redan 

har en hög tolerans mot smärtstillande läkemedel (Jaiteh et al., 2019; O’Byrne & Pearson, 2018). 

Även för personer med opioidmissbruk i allmänvården är det svårt att bli betrodda och detta leder 

till att de sällan gör officiella klagomål utan istället vänder sig direkt till sjukvårdspersonalen med 

sina problem (Finney Lamb et al., 2008). Patienterna anser att de skulle känna sig säkrare i att 

framföra sina klagomål om de hade en pålitlig representant som kunde hjälpa dem med det 

praktiska och även vara ett socialt stöd (Finney Lamb et al., 2008). Upplevelsen av att inte bli 

betrodd delas dock inte av alla inom patientgruppen och i vissa fall tas deras medicinska 

erfarenheter på allvar av vårdpersonalen och denna delaktighet anses som mycket värdefull av 

patienterna (Solberg & Nåden, 2019). 

Personer med opioidmissbruk anser sig ha stor kännedom om sitt sjukdomstillstånd och om 

opioider av olika slag efter långvarigt och extensivt användande, och tar med sig denna kunskap 

till vårdsituationen (Jaiteh et al., 2019; Solberg & Nåden, 2019). Patienter anser att de med denna 

kunskap borde kunna hjälpa vården att utvecklas och upplever att både deras egen och 

medpatienters vård förbättras när deras medicinska kunskaper och erfarenheter av hur missbruk 
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fungerar tas tillvara på (Solberg & Nåden, 2019). Trots detta rapporterar patienter att de sällan 

blir lyssnade på när de försöker förmedla sina levda upplevelser av vilken typ av stöd de behöver 

(Bojko et al., 2016; Jaiteh et al., 2019). Personer med opioidmissbruk beskriver att även när de 

kan bevisa att deras kunskap stämmer genom att hänvisa till läkemedlets bipacksedel så blir de 

ignorerade av vårdpersonalen, med medicinska biverkningar till följd (Bojko et al., 2016). 

1.4 Personalens tilltro till behandlingen 

Vårdförhållanden där vårdpersonalen litar på personer med opioidmissbruk och på att 

opioidsubstitionsbehandling ska fungera så länge som den efterföljs ordentligt beskrivs av flera 

patienter (Fox et al., 2016). Detta hör dock inte till normen, och andra patienter belyser tvärtemot 

upplevelser där vårdpersonal uttalat inte har någon tillit till opioidsubstitionsbehandlings 

effektivitet, vilket lett till att de negligerat att lära sig hur behandlingen utförs mest tillförlitligt 

och riskfritt (Bojko et al., 2016). Opioidsubstitionsbehandling utförs heller inte alltid inom 

akutsjukvården, enligt vissa patienter, då vårdpersonal väljer att prioritera annan medicinering 

och andra patienter vilket medför allvarliga utsättningssymtom (Jaiteh et al., 2019). Patienter med 

opioidmissbruk förtydligar att de anser att opioidsubstitionsbehandling är livsuppehållande, men 

medicineringen ses istället allt som oftast som ett fortsatt opioidberoende av vårdpersonalen i 

allmänsjukvården (O’Byrne & Pearson, 2018). 

2. Vårdpersonalens kunskap 

Här beskrivs patienters erfarenheter av vårdpersonalens kunnighet gällande missbruk och dess 

behandlingsformer. Temat beskrivs med subtemana Behandlingen är beroende av specialiserad 

kompetens och Brister i kommunikationen. Vikten av vård som ser till patientens psykosociala 

behov och korrekt och tydlig information betonas. 

2.1 Behandlingen är beroende av specialiserad kompetens 

Vårdpersonal anses av personer med opioidmissbruk sakna förståelse och kunskap om illegala 

droger och beroende, och detta kan leda till allvarliga effekter för personer med opioidmissbruk 

(Larsen & Sagvaag, 2018; Monks et al., 2012; Solberg & Nåden, 2019). Patienter menar att 

vårdpersonal inte verkar känna igen kliniska manifestationer av drogpåverkan (Monks et al., 

2012). Patienter hänvisar till situationer där de på ett skämtsamt sätt beskrivit upplevelser vilket, 

på grund av okunskap, lett till diagnostiskt felaktiga beslut (Larsen & Sagvaag, 2018; Solberg & 

Nåden, 2019). Detta kunde i sin tur leda till att patienterna behandlades respektlöst till följd av 

den nya diagnosen vilken de ansåg var felaktig (Jaiteh et al., 2019; Solberg & Nåden, 2019). I 

andra fall så förstår inte vårdpersonal på allmänna avdelningar vikten av en bibehållen 

opioidsubstitionsbehandling när patienten vårdas för andra ohälsotillstånd vilket kan leda till att 

patienterna antingen lyckas förhandla till sig en ökad mängd opioidsubstitut eller att de inte över 
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huvud taget erhåller opioidsubstitut och då ser sig tvungna att lämna avdelningen av rädsla för 

utsättningssyndrom (Jaiteh et al., 2019; Monks et al., 2012). Patienter anser att vårdpersonal har 

otillräcklig medicinsk kunskap och beskriver hur vårdpersonal kunde lösa upp läkemedel i 

tablettform trots att de var menade att sväljas (Bojko et al., 2016). Detta kunde också leda till att 

patienter fick otillräcklig, eller alldeles för hög dos opioidsubstitut och därför antingen inte kunde 

hålla sig borta från illegala droger eller var märkbart narkotikapåverkade på behandlingsenheten 

(Bojko et al., 2016; Larsen & Sagvaag, 2018). Slutligen anser patienter att det saknas förståelse 

för de bakomliggande psykosociala faktorer som är kopplade till det varande ohälsotillståndet, 

vilket kan leda till att patienten väljer att avbryta behandlingen då de inte presenteras någon 

långsiktig plan för sin vård (Monks et al., 2012; Solberg & Nåden, 2019). 

Personer med opioidmissbruk anser att det är mycket viktigt med vidareutbildning inom ämnet 

missbruk, även för vårdpersonal utanför beroendevården (Jaiteh et al., 2019: Solberg & Nåden, 

2019). Patienter har större tillit till vårdpersonal med personlig erfarenhet av missbruk, och anser 

att dessa kan agera som en viktig buffert mellan personal och patient (Brenner et al., 2010). 

Många patienter hyser dock åsikten att erfarenhet inte är nog - utan att det måste krävas konkret 

medicinsk grund för att kunna ställa diagnoser och utföra behandling och omvårdnad (Larsen & 

Sagvaag, 2018). Vårdpersonal, och då framför allt läkare, som vårdar personer med 

opioidmissbruk förväntas ha en mångsidig kompetens, där de både kan agera som kuratorer och 

med stor precision justera mängden opioidsubstitut som patienterna mottar (Fox et al., 2016). I 

flera patienters fall har denna balansgång lyckats till stor förnöjelse (Fox et al., 2016). 

2.2 Brister i kommunikationen 

Ärlig kommunikation mellan patient och vårdpersonal poängteras som grundläggande för att 

behandlingen ska fungera, men detta omöjliggörs då patienten kan uteslutas ur programmet ifall 

att de erkänner att de missbrukat (Fox et al., 2016). Det råder ofta oklarheter rörande saker som 

behandlingsmål och var patienten kan vända sig med klagomål (Bojko et al., 2016; Finney Lamb 

et al., 2018; Klingemann, 2017). Personer med opioidmissbruk vet inte hur länge de förväntas 

stanna i opioidsubstitionsbehandling eller hur de ska gå tillväga för att efterfråga höjning eller 

sänkning av dosmängder i opioidsubstitionsbehandling (Bojko et al., 2016). Individer med 

opioidmissbruk försöker belysa systematiska fel i behandlingen som de observerar både i sin 

egen och andra patienters behandling, men menar att dessa fastnar i långdragna interna 

diskussioner och aldrig leder till praktisk förändring (Larsen & Sagvaag, 2018). Det är väl känt 

bland personer med opioidmissbruk att officiella klagomål kan leda till hämndaktioner från 

vårdpersonalen (Finney Lamb et al., 2018; Klingemann, 2017). De tillsatta ombudsmännen 

vaktar vårdpersonalens intresse mer än patienternas, och läkare har hotat att stämma patienter 

ifall de gör klagomål gällande behandlingen, menar patienter (Klingemann, 2017). Mödrar med 

opioidmissbruk och tillhörande problematik har en stark skräck för att sociala myndigheter ska 
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tillkallas och omhänderta deras barn ifall de klagar, då de saknar information gällande hur 

klagomål bör utföras eller i vilka fall sociala myndigheter tillkallas (Finney Lamb et al., 2018). 

Även mellan vårdgivare rapporteras kommunikationsproblem (Fox et al., 2016; Jaiteh et al., 

2019). Personer med opioidmissbruk upplever att akutsjukvården inte är intresserade av vad 

beroendevårdens expertis har att säga på området, och att det därför kan ta flera dagar innan 

specialiserad vård sätts in (Jaiteh et al., 2019). Också inom beroendevården är kommunikationen 

mellan läkare, skötare, terapeuter och apotekare mycket viktig för att patienter ska kunna anse sig 

troliga att lyckas i sin opioidsubstitionsbehandling (Fox et al., 2016). 

3. Behandlingsstrategier 

Olika betydelser av vårdrelationen vilka är kopplade till vårdens struktur snarare än individuella 

faktorer beskrivs i detta tema. Temat är uppdelat i subtemana Upplevelser av belöning och straff, 

Möjligheter till patientpåverkan och Vårdpersonalen som stöd och extern kontrollfaktor. 

Personer med opioidmissbruk ser ofta vårdrelationen som något annat än vad vårdpersonalen 

anser att den betyder. Relationen mellan vårdare och patient tenderar framför allt att ses som 

vänskaplig, stävjande eller paternalistisk.  

3.1 Upplevelser av belöning och straff 

Urinprov ses av patienter med opioidmissbruk ömsom som vårdens inkräktande på deras privatliv 

och ömsom som ett nödvändigt ont (Monwell et al., 2018; O’Byrne & Pearson, 2018). Ett 

negativt urinprov bevisar skuldfrihet inte bara inför sjukvården, utan även inför sociala 

myndigheter, familj och för patienten själv (Monwell et al., 2018). Vidare kan negativa urinprov, 

enligt personer med opioidmissbruk, påverka vården så att patienten får utökat medicinskt 

förtroende och får ta med läkemedel från avdelningen i olika stor utsträckning (O’Byrne & 

Pearson, 2018). Läkaren ses som väktaren över opioidsubstituten, vilka är nödvändiga för daglig 

funktion, och kan använda denna makt för att straffa eller belöna patienten (Fox et al., 2016). 

Positiva urinprov leder till att patienten blir av med möjligheterna att ta med läkemedel ut från 

avdelningen, och i värsta fall vid upprepad påvisad narkotikapåverkan, till att behandlingen 

avslutas (Monwell et al., 2018; O’Byrne & Pearson, 2018). Vissa patienter anser att detta ger 

ytterligare motivation till att inte använda narkotika, men andra menar att bestraffningen är 

orimligt hård och väljer därför att avsluta behandlingen (O’Byrne & Pearson, 2018). 

3.2 Möjligheter till patientpåverkan 

Personer med opioidmissbruk anser att empowerment är en god idé men att det även krävs att 

patienter släpps in i de praktiska besluten om hur deras vård ska se ut (Larsen & Sagvaag, 2018). 

Det är möjligt för patienterna att ta upp problem, men detta leder inte till någon förändring i 
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vården (Larsen & Sagvaag, 2018). Personer med opioidmissbruk i akutsjukvården ser det som 

sina enda alternativ till egenbestämmande att antingen gå i konflikt med vårdpersonal eller avvika 

från vårdavdelningen och självmedicinera med illegalt införskaffade opioider (Jaiteh et al., 2019; 

Monks et al., 2012). Patienterna känner maktlöshet och en känsla av att vara beroende av 

vårdpersonalens nåd för att få den behandling de behöver (Jaiteh et al., 2019; Klingemann, 2017). 

I kontrast till detta menar vissa patienter att vårdpersonal bjuder in dem till samtal om deras 

individuella målsättningar, och att deras åsikter inkorporeras i vården (Fox et al., 2016; Solberg 

& Nåden, 2019). De menar vidare att det är möjligt för patienter som känner sig missförstådda att 

möta vårdare en och en och förklara situationen och på så sätt uppnå empowerment utan konflikt 

(Larsen & Sagvaag, 2018). 

Kvinnor kan önska kvinnliga övervakare vid urinprover, men detta gäller ofta inte för män pga 

brist på vårdpersonal av manligt kön (Klingemann, 2017; Monwell et al., 2018). Många män 

tycker att det bidrar till den förödmjukande upplevelsen av momentet att övervakas av kvinnlig 

vårdpersonal och önskar att de hade möjlighet att ändra detta (Klingemann, 2017; Monwell et al., 

2018). Personer med opioidmissbruk har liten tilltro till påtvingade behandlingsstrategier, som 

exempelvis obligatorisk gruppterapi, utan menar att patienter stannar eller lämnar 

opioidsubstitionsbehandling av egen fri vilja (Fox et al., 2016). 

3.3 Vårdpersonalen som stöd och extern kontrollfaktor 

Under en missbrukande period så har individen endast ett ansvar till sitt missbruk och inte till 

några sociala eller samhälleliga plikter, enligt personer med opioidmissbruk (O’Byrne & Pearson, 

2018). Urinprover fyller inte bara en funktion för medicinsk kontroll, utan även för social 

kontroll (Klingemann, 2017; Monwell et al., 2018). Patienter som saknar stark självkontroll 

menar att urinproven tvingar dem att rätta sig till samhälleliga ordningsregler gällande 

narkotikabruk (Monwell et al., 2018). Detta ses som en effekt av det sociala bandet som etableras 

mellan vårdare och patient och påverkar därför i större utsträckning patienter med ett nära band 

till vårdpersonalen (O’Byrne & Pearson, 2018). Opioidsubstitionsbehandling är således inte bara 

en form av medicinsk behandling utan anses också vara ett ansvar patienten tar på sig gentemot 

sin vårdgivare, och i förlängningen också till sig själv (O’Byrne & Pearson, 2018). Detta upplevs 

positivt då det hjälper till att skapa rutiner och ger solida bevis på att patienten kan agera 

rationellt i egenintresse (Monwell et al., 2018). Många personer med opioidmissbruk anser dock 

att den externa kontrollen inkräktar på deras rättigheter, och upplever då dessa moment som 

misstänkliggörande och förnedrande (Bojko et al., 2016; Klingemann, 2017). 

Många personer med opioidmissbruk känner ett stort behov av personlig kontakt med sina 

vårdgivare och blir osäkra om de hela tiden möts av ny vårdpersonal (Jaiteh et al., 2019; Solberg 

& Nåden, 2019). De beskriver känslan av att bli bortglömda av vårdpersonal som något av det 

svåraste att hantera inom vården (Jaiteh et al., 2019; Solberg & Nåden, 2019). Personer med 
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opioidmissbruk formar ett tätt band med sin ordinerande läkare och de ser den relationen som en 

sorts vänskap där avvikande från behandlingsplanen inte bara är ett brott utan också en skymf 

mot vårdgivaren (O’Byrne & Pearson, 2018). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studiedesignen som valdes till föreliggande studie är en allmän litteraturöversikt med kvalitativ 

ansats, där tidigare studier granskats och analyserats. Metoden valdes i syfte att få en 

övergripande förståelse för problemområdet och ansågs väl lämpad att besvara studiens syfte, 

vilket var att beskriva patienters upplevelser. En allmän litteraturöversikt bidrar till att göra 

informationsutbudet lättöverskådligt och kan ge en djupare förståelse för ämnesområdet. Studien 

är utförd med en kvalitativ ansats och är baserad på tolv kvalitativa artiklar. Inför studien 

undersöktes att mängden forskning inom ämnet var tillräckligt för att besvara syftet. Kunskap om 

vad kvalitativ metod innebär och hur artiklarna ska analyseras korrekt införskaffades. 

I studien exkluderades inga geografiska områden. Studier från följande länder har ingått i denna 

litteraturöversikt: Australien (Brenner et al., 2010; Finney Lamb et al., 2008), England (Monks & 

Topping, 2013), Kanada (Anstice, Strike & Brands, 2009; O’ Byrne & Courtney, 2019), Norge 

(Larsen & Sagvaag, 2018; Solerg & Nåden, 2019), Polen (Klingemann, 2017), Schweiz (Jaiteh et 

al., 2019), Sverige (Monwell et al., 2018), Ukraina (Bojko et al., 2016) och USA (Fox et al., 

2016). En geografisk spridning kan ge studien en högre extern validitet, eftersom ett globalt 

perspektiv på ämnesområdet kan göra att resultatet blir mer allmänt överförbart till andra 

populationer och kontext samt att ett bredare faktaunderlag erhålls. En svaghet för en studie utan 

geografiska avgränsningar kan vara att resultat som erhålls blir icke-specifikt eftersom stora 

skillnader existerar länder emellan. Länderna kan exempelvis ha olika lagar gällande hälso- och 

sjukvård, lagar gällande narkotika eller olika syn på problemområdet. De flesta av de inkluderade 

studierna är utförda på populationer från länder med globalt sett relativt välutbyggda 

välfärdssystem. Trots detta existerar troligen kulturella skillnader emellan studiepopulationerna 

och bland vårdpersonalen, vilket kan påverka vilka upplevelser som prioriteras i studiernas 

rapportering. Inkludering av en bred demografisk population ses som en fördel och styrka med 

tanke på att variation inom populationen leder till mer mångfacetterade data, i och med att 

majoriteten av artiklarnas resultat visade att patienter i olika länder delade liknande upplevelser. 

Således anses att insamlade data till litteraturöversikten är trovärdig. Forskningsfrågan ses som 

överförbar och kan replikeras i andra studiekontexter och vårdmiljöer för att studera om 

patienterna i dessa har liknande upplevelser som de som framträdde i föreliggande 

litteraturöversikts resultat, vilken i sin tur stärker studiens trovärdighet. Att artiklar med 

publikationsår mellan år 2000 - 2020 inkluderades i datasökningen kan ses som en svaghet i 

studien eftersom det eftersträvas att finna artiklar med så nytt forskningsresultat som möjligt. 
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Detta kan dock samtidigt medföra en viss styrka till studien då inkludering av äldre artiklar ger 

ett allsidigt perspektiv i ämnet. Inkludering av artiklar skrivna endast på engelska kan vara en 

svaghet då detta kan ha lett till att tolkningsfel och missförstånd förekommit när något ord eller 

någon fras inte förståtts och översättning skett till svenska. För riskeliminering av tolkningsfel 

har engelskt- svenskt lexikon använts. Exkludering av artiklar vilka inte kritiskt granskats av 

experter inom området gjordes i syfte av gardering för existens av partiskhet men även då kritiskt 

granskade artiklar anses ha en högre standard än icke granskade artiklar. Valet att göra få 

exkluderingar ses som en styrka av den orsaken att ett stort antal exkluderingar kunde komma att 

påverka resultatet, samt att det kunde resultera i att färre artiklar hittades. För att tillskansa 

adekvata sökningsord till databaserna användes MeSH, vilket möjliggjorde identifieringen av 

studier vilka svarade mot syftet och som nyttjade en gemensam vetenskaplig begreppsvärld. 

Detta ökade studiens reliabilitet då studerade artiklar ingick i en gemensam tradition. 

Sökningarna genomfördes i tre databaser; CINAHL, MEDLINE och PsycINFO. Dessa innehåller 

artiklar med ett tydligt omvårdnadsvetenskapligt fokus. Valet av dessa databaser ökade studiens 

trovärdighet, då studien utgick från ett omvårdnadsperspektiv. En annan faktor vilken ökade 

studiens trovärdighet var att sökningar gjordes i tre databaser vilken resulterade i att sökresultatet 

inte blivit begränsat och relevant material inte gick förlorat. En av artiklarna som inkluderades i 

resultatet använde sig av två metoder, den var både kvalitativ och kvantitativ i sin ansats. Då 

resultatet delades upp i två separat presenterade delar gick det dock lätt att skilja de kvantitativa 

och kvalitativa uppgifterna från varandra, och i denna uppsats har endast de kvalitativa 

uppgifterna använts. Orsaken till att artikeln valdes var att den genererade intressanta resultat 

inom det svårundersökta området personer med missbruk i allmänsjukvården. Vidare 

inkluderades fyra artiklar vilka, förutom patienters åsikter, även lyfte vårdpersonalens åsikter. Ur 

dessa artiklar har endast sådan information som tydligt kan attribueras till patienter använts. Det 

förekom inga svårigheter med att urskilja när det inte var patienternas ord som presenterades tack 

vare tydliga markeringar från artikelförfattarna. Artiklarna inkluderades då det ansågs att den 

information de bidrog med trots sin begränsning i omfång var högst applicerbar på denna studies 

syfte. Målsättningen med att endast studier publicerade tidigast år 2005 skulle inkluderas i 

resultatet uppnåddes. Detta kan vara en svaghet eftersom det kan tyckas ge en ofullständig 

överblick över aktuell forskning då det kan anses vara ett relativt långt tidsspann. Då både äldre 

och nyare artiklar har visat liknande resultat anses detta snarare vara en styrka i studien. 

Artiklarnas kvalitet granskades med granskningsmall (bilaga II) från SBU (2014). Artiklarna 

kategoriserades utifrån låg, medel och hög kvalitetsnivå. Endast artiklar med medelhög och hög 

kvalitetsnivå inkluderades i studien. En svaghet i detta kan vara att mallen inte hade någon tydlig 

tolkning, vilket resulterade i att en egen tolkningsmall med poängsystem tvunget behövde skapas. 

En annan svaghet kan i detta fall vara att författarna till föreliggande studie inte har tidigare 

erfarenheter i vetenskaplig artikelgranskning, vilket kan ha kommit att påverka utvärderingen. 
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För att öka studiens validitet tillämpades triangulering under studiens gång som metod. I 

praktiken innebar det att samma text lästes av båda författarna samt av andra studiekollegor på 

Röda Korsets Högskola och därefter jämfördes och diskuterades de egna tolkningarna, för att 

avvärja risken att data skulle tolkas från en enskild individs förförståelse. Ämnesområdet 

opioidmissbruk i sig är ett förhållandevis outforskat ämne med limiterat antal vetenskapliga 

artiklar. En allmän litteraturöversikt som denna kan vara ett underlag för att utveckla kunskapen 

inom opioidmissbruk, samt ge anledningar för behov av studier av empiriskt slag som exempelvis 

kvalitativa/kvantitativa studier eller litteraturstudier för att tillföra ny kunskap inom 

ämnesområdet och på så sätt öka förståelsen av barriärer för gott bemötande som beskrivits i 

denna studie. Denna litteraturöversikt har bidragit till en kristalliserad bild utav relationen mellan 

vårdpersonal och personer med opioidmissbruk, och konkretiserat behovet av vårdpersonal med 

specialiserad kunskap inom kunskapsfältet missbruk. Analysprocess har redovisats i syfte att göra 

studien mer transparent och därigenom lättare att replikera. Studiens reliabilitet betraktas som 

hög eftersom en tydlig redogörelse presenterats och tillvägagångssättet stegvist redogjorts 

gällande datainsamling och dataanalys. Det innebär i praktiken att oberoende hur många gånger 

eller vem analyserar kommer ett liknande resultat genereras. Föreliggande studie anses ha ett 

objektivt sammanställt resultat vilket speglar verkligheten på så vis att studien visar en bred och 

nyanserad bild av hur patienter med opioidmissbruk upplever bemötande inom hälso- och 

sjukvården. Avslutningsvist bedöms det att resultatet är generaliserbart på så vis att det kan 

appliceras på flertalet olika vårdkontext och kulturer. 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva personer med opioidmissbruks upplevelse av 

bemötandet i hälso- och sjukvården. Syftet har besvarats genom undersökning av tolv 

vetenskapliga artiklar, vilka binder samman patientgruppens upplevelser av bemötandet av 

sjukvården och de erfarenheter patienterna besitter inom ämnet. Litteraturöversiktens intention 

var att beskriva patienter med opioidmissbruks upplevelser av bemötandet inom sjukvården med 

förhoppning att bidra till en minskad stigmatisering av patientgruppen, men även att förvärva en 

omfångsrik uppfattning för vilka kunskaper som krävs för att på bästa möjliga sätt bemöta och 

vårda patientgruppen. I resultatet identifierades tre huvudteman: vårdpersonalens attityder, 

kunskap och behandlingsstrategier. Dessa agerade som infallsvinklar för olika aspekter av 

vårdpersonalens bemötande som personer med opioidmissbruk möter dagligen. 

I Vårdpersonalens attityder kan läsas upprepade gånger hur vårdpersonal till synes av slentrian 

förnekar patienter med opioidmissbruk den vård de har rätt till. Personer med opioidmissbruk 

anser att de betraktas som “sub-human”, alltså icke-mänskliga, inom vården. Croona (2003) 

menar att sjuksköterskestudenter uppfattar det goda bemötandet som något som i grunden är 

intuitivt. Goffman (1963) beskriver hur stigmatisering av en grupp gör att medlemmarna i en 

mindre samhällsgrupp förlorar sina mänskliga kvaliteter i den större gruppens ögon. Den 
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empatiska förmågan är på vissa sätt begränsad till de individer som ses som gelikar (Goffman, 

1963). I föreliggande studie har vårdpersonal rapporterats uttryckligen säga att de inte vill arbeta 

med personer med opioidmissbruk eller att de inte har någon tilltro till den etablerade 

behandlingsformen för opioidsubstitionsbehandling. Detta indikerar dock inte nödvändigtvis 

något om vårdpersonalens förmågor i sina yrkesroller eller allmänna moraliska ståndpunkter. 

Istället kan det förstås som en brist på inlevelseförmåga i personer med opioidmissbruks 

levnadsvärld. Stigma av denna sort rapporteras dock i långt ifrån alla studerade artiklar. Yuk-

Chiu Yip (2019) menar att individer som upplever stigma anpassar sin världsbild så att de 

internaliserar stigmat, exempelvis genom att ta hand om sig själva sämre än den övriga 

populationen gör, eller genom att vara mindre benägna att söka vård. Patienternas upplevelse 

beskrivs ofta bäst som ett indirekt stigma, eller möjligtvis ett internaliserat stigma. Således ter det 

sig i denna litteraturöversikts resultat som att ett avmätt eller osäkert bemötande från 

vårdpersonal är tillräckligt för att personer med opioidmissbruk ska reagera starkt negativt, till 

följd av en ökad känslighet till stigma från samhället som de möter i sin vardag. 

Stigmatisering och patienters förhållningssätt till detta fenomen var alltjämt det textmässigt 

största fyndet i föreliggande resultat. Oavsett om stigmatiseringen bäst beskrevs som 

internaliserad eller öppen så stod det klart att den var ett fokus och en förklaringsmodell för 

patientgruppen. Samhällets officiella attityd till opioidmissbruk, och sålunda det 

institutionaliserade stigmat, börjar i många länder i det kulturella väst långsamt att anta en 

skadebegränsande snarare än en straffande karaktär (Banbury, Lusher & Guedelha, 2018). Trots 

detta så är personer som lider utav opioidmissbruk fortfarande kulturellt stigmatiserade 

(Goodyear, Haas-Koffler & Chavanne, 2018). Personer med opioidmissbruk anses av 

allmänheten i hög utsträckning som farliga och som ansvariga för sin egen situation, framför allt 

de som köper opioider illegalt, och framför allt av personer som själva inte har någon erfarenhet 

av opioidbruk (Goodyearet al., 2018). Weiss, McCoy, Kluger och Finkelstein (2004) rapporterar 

att personer som brukar tyngre narkotika anser att de blir lägre prioriterade och att deras ohälsa 

inte tas på allvar till följd av missbruksdiagnosen, vilket bekräftar föreliggande resultat. I denna 

litteraturöversikts resultat poängteras även att personer med opioidmissbruk är mycket väl 

medvetna om när personalen har en negativ uppfattning om dem och att det reflekteras i 

bemötandet som då blir mindre empatiskt. Weiss et al. (2004) föreslår att vidareutbildning av 

vårdpersonal inom allmänna medicinska enheter samt partnerskap med 

skadereduktionsorganisationer är de konkreta åtgärder som sjukvården kan nyttja för att motverka 

stigmatiseringen av personer med opioidmissbruk. Weiss et al. (2004) poängterar dock också att 

stigmatiseringen av personer som använder tyngre narkotika är nära sammanknuten till 

stigmatiseringen av låginkomsttagare och kräver en koordinerad ansträngning från välfärdsstaten 

för att vändas. 

Temat Behandlingsstrategier beskriver hur patienter med opioidmissbruk tenderar att möta 

vårdpersonal som av tvång agerar misstänksamt gentemot dem. Både urinprov och 
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opioidsubstitionsbehandlingens begränsningar på hur medicineringen får ges ut presenteras som 

faktiska hinder i patienternas liv. Vranken et al. (2017) menar att det finns legala hinder för 

vårdsökande med opioidmissbruk i många europeiska länder och att lagstiftningen använder ett 

stigmatiserande språkbruk för att referera till personer med opioidmissbruk. Dessa hinder 

existerar inte för människor som missbrukar legala rusmedel som alkohol. Morkenborg Bové, 

Lisby och Norlyk (2018) belyser i mångt och mycket samma typer av upplevda brister i 

bemötandet hos patienter med alkoholbruksproblematik som i föreliggande uppsats rapporterats 

angående personer med opioidmissbruk. Patienterna upplever sig ignorerade och att de tvingas att 

lyda vårdpersonals order och inte tillåts göra egna val gällande sin vård. De nämner dock inte 

stigma eller specifikt riktad illvilja på grund av sin missbruksproblematik, till skillnad från vad 

som konstaterats i detta resultat (Morkenborg Bové et al., 2018). I relationen mellan personer 

med opioidmissbruk och vårdpersonalen ter det sig som om det även alltid finns en tredje part - 

staten eller samhället. Genom legala metoder eller samhälleliga attityder motiveras 

vårdpersonalen att vara misstänksam gentemot vårdtagaren och vice versa. Lagen kräver i många 

länder att tester utförs för att säkerställa att patienter som genomgår opioidsubstitionsbehandling 

följer behandlingen, men det är enheterna som väljer formen av detta test (Pergolizzi et al., 2010). 

Urintest är billiga och tillförlitliga, vilket förmodligen är anledningen till att de används i så hög 

utsträckning (Pergolizzi et al., 2010). I resultatet framkommer också att nöjdheten med hur 

testerna utförs i vissa fall påverkas av de potentiella påföljderna som faller om testet påvisar 

användandet av illegala droger. Oavsett om det är staten eller sjukhusledningen som avgör hur 

testerna ska genomföras så faller ansvaret för att utföra dem på vårdpersonal som är 

omvårdnadsansvarig och har liten möjlighet att påverka metoden. Det blir extra viktigt att 

vårdpersonalen som faktiskt utför urintesterna är väl informerade kring hur och varför testerna 

utförs. 

En förklaringsmodell till varför stigmatiseringen av personer med opioidmissbruk inom vården 

fortlöper kan därför vara som följer; vårdpersonalen blir per association förknippad med opioider 

då de hanterar distributionen av dem. Vårdpersonalen är liksom patienterna, på grund av denna 

hantering, under lagens uppsikt. Vårdpersonalen önskar inte bli förknippade med bruket av 

opioider. De känner därför ett behov av att distansera sig själva från patientgruppen, och gör 

stundtals så genom en avfärdande attityd gentemot personer med opioidmissbruk. Enligt 

Dahlberg och Segesten (2010) så förhindrar denna distansering att förståelse för patientens 

livsvärld och hälsosituation bildas hos vårdpersonalen, och således förhindras ett gott bemötande. 

Personer med opioidmissbruk beskriver i föreliggande resultat hur de misstänkliggörs redan i 

entrén till vårdavdelningarna och sällan känner sig välkomna, eller väl bemötta, i allmänna 

vårdmiljöer. Det initiala mötet med en ny vårdgivare upplevs därför sällan som positivt, men 

under opioidsubstitionsbehandling, vilken kräver regelbunden och tillitsfull kontakt mellan 

patienten och vårdpersonal, så utvecklas en närmare bekantskap, och i vissa fall vad patienterna 

beskriver som en vänskap. Detta förlopp beskrivs i Travelbees (1971) modell för hur patient-



32 
 

vårdarrelation utvecklas till en samhörighet mellan de två som går djupare än ömsesidig empati. 

Travelbee (1971) kan också hjälpa oss att förstå varför personer med opioidmissbruk i denna 

studie nämnde byte av personal eller osäkerhet runt vem som skulle behandla dem som ett stort 

problem i deras omvårdnad. När relationen mellan personer med opioidmissbruk och 

vårdpersonal inte ges tid till att utvecklas vidare än empati så sker inte ett fulländat bemötande. 

Vårdpersonalen bör känna en förståelse och en medmänsklig vilja till att hjälpa patienten som går 

utöver en professionell pliktkänsla, men dessa emotionella förmågor tar tid att knyta an till 

individen (Travelbee, 1971). Möjligtvis tar dessa förmågor än längre tid att etablera när individen 

tillhör en stigmatiserad grupp, som i personer med opioidmissbruks fall, då stigma kan 

”omänskligförklara” individen. Om ett samband aldrig etableras så kan patienten känna att de är 

oförstådda och ensamma i den långa vårdprocessen. Ömsesidig förståelse underlättar också 

kommunikationen mellan vårdpersonalen och patienten så att misstolkningar av 

patientberättelsen uppstår mer sällan, och kan rättas till i de fall som de uppstår. Patienter 

investerar en stor mängd tid och tillit i några utvalda medlemmar av vårdpersonalen i 

förhoppning om att bygga upp en professionell relation, eller vad som kanske bör beskrivas som 

en professionell vänskap, och om de personerna utan förklaring byts ut mot andra vårdgivare så 

måste hela relationsbildningen börjas om på nytt.  

Enligt denna litteraturöversikts teori så är bemötande något vårdpersonalen ger till patienten, och 

endast patienten kan bedöma om bemötandet är gott eller ej. Resultatet påvisar två olika typer av 

önskad kontakt mellan personer med opioidmissbruk och vårdpersonalen. Patientgruppen söker 

antingen en professionell kontakt eller en förtrolig, nära kontakt. De bemöts, enligt deras egen 

beskrivning, av i huvudsak tre attityder från vårdpersonalen: avvisande, professionellt 

distanserade eller sympatiska och engagerade. Enligt denna studies definition av bemötande så 

bör denna typ av kommunikation bygga på empatisk inlevelseförmåga och vara ett 

ansvarsområde som ligger hos vårdpersonalen. I den empatiska förmågan bör då även ingå att 

bedöma vad för typ av relation och omvårdnad patienten önskar. De två eftersträvansvärda 

bemötandetyperna tycks besvaras av de två sistnämnda attityderna från vårdpersonalens sida. 

Den avvisande attityden tycks nära sammankopplad med den stigmatisering som personer med 

opioidmissbruk upplever. Orsaken till att stigma var ett så starkt tema i resultatet skulle kunna 

vara att dessa negativa upplevelser var emotionellt starkare än de positiva upplevelserna och 

därför rapporterades och noterades i större utsträckning. 

Ett återkommande ämne i både Vårdpersonalens attityder och Vårdpersonalens kunskap är det 

komplicerade sambandet mellan vårdpersonalens medvetenhet om missbrukets fysiologi och 

deras empati till personer med opioidmissbruk. Patienter rapporterade att de ansåg att 

vårdpersonal med antingen personlig erfarenhet av, eller hög utbildning inom, ämnet missbruk 

också var mer empatiska och därför gav ett bättre bemötande. Croona (2003) belyser att idén om 

gott bemötande är beroende av kontext, men att det i praktiken definieras av förväntningar satta 

och upprätthållna både utav sjukvården och samhället i stort. Personer med opioidmissbruk ansåg 
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ofta att de blev stigmatiserade, icke betrodda eller allmänt dåligt behandlade - och de främsta 

faktorerna som avlastade denna känsla verkade vara vårdpersonalens öppensinnighet och egna 

erfarenhet av missbruk. Erfarenhet av missbruk är en faktor som bygger på kunskap medan 

öppensinnighet underlättar för införskaffandet av ny kunskap. Problemen med att uppnå dessa 

mål kan förklaras av Watson et al. (2007) som att sjuksköterskor försöker utföra patientutbildning 

utan att själva ha en god nog förståelse av ämnet missbruk. Patienterna i denna studie, å sin sida, 

anser sig ha en mycket god förståelse om både sjukdomen och vården, vilket ter sig rimligt då de 

i många fall levt många år med opioidmissbruk. En mer ödmjuk attityd från vårdpersonalens håll 

skulle därför möjligtvis kunna tillskansa vårdpersonal en större insikt i tillståndet, och patienterna 

en större känsla av delaktighet. 

SLUTSATSER 

Resultatet visade att en stor andel av personer med opioidmissbruk i studerade artiklar upplevde 

att de utsatts för stigma av vårdpersonal. Stigmat har dock tagit varierande karaktär i form av 

uttalat stigma, patologisering och bekräftande av socialt stigma. Det finns ett tätt samband mellan 

vårdpersonalens attityder till personer med opioidmissbruk och deras kunskaper om missbrukets 

mekanismer. Det är av vikt att kunskap gällande patientperspektivet inom hälso- och sjukvården 

ökar. Behovet av vidareutbildning av sjukvårdpersonal, framför allt inom akutsjukvården, 

gällande opioidmissbruk och behandlingsformerna som finns tillgängliga för att behandla 

tillståndet bör poängteras starkt. Detta då patientgruppen har en historia av stigmatisering och 

opioidmissbruk på senare år har blivit en av de mest framträdande formerna av missbruk i 

Sverige, och ingenting tyder på att denna trend skulle avta inom en snar framtid. Vidare visade 

sig opioidsubstitionsbehandling, med sin regelbundna kontakt och ständiga krav på tillit, utgöra 

en samhällelig kontaktyta för många personer med opioidmissbruk. 

För tillfället finns få studier som förklarar vad som får vårdalliansen mellan personer med 

opioidmissbruk och vårdpersonal att fungera. En studie som fokuserar på den terapeutiska 

relationen och behovet av extern kontroll skulle kunna lyfta upp denna fortfarande omdebatterade 

behandlingsform. Urinprov för att bevisa drogfrihet och opioidsubstitionsintag under uppsikt är 

två exempel på extern kontroll som kan upplevas som en kränkning men under rätt förhållanden 

som en positiv förstärkning av goda beteendemönster. Skillnaderna bland patientupplevelserna 

kan förklaras med att vårdpersonalens förklaring av metodvalen skiljer sig åt, att olika 

belöningssystem tillämpas eller möjligtvis individuella skillnader patienterna emellan. Detta är ett 

intressant ämne att utforska då många studier idag endast belyser de negativa aspekterna och 

stigmat associerat med patientgruppen. I framtiden skulle en empirisk studie med kvalitativ 

ansats vara intressant att utföra, vilken tillika skulle kunna beskriva patientupplevelser av 

bemötanden i sjukvården. Förhoppningen är således att denna litteraturöversikt kan bidra med 

inspirerande material inom klinisk verksamhet och utbildning, då studiens styrka är insamlad 

kunskap om hur patienter med opioidmissbruk upplever bemötandet i sjukvården.  
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Författare, år 

och land 

Titel Syfte / 

Frågeställning 

Deltagare Metod Resultat Kvalitetsn

ivå 

Larsen Tone, 
Sagvaag 

Hildegunn 

2018 
Norge 

Empowerment and 

pathologization: A case 

study in Norwegian 

mental health and 

substance abuse services 

Vad kan hindra att 

patienternas röst 

görs hörd när man 

samarbetar med 

personal och 

ledare för att 

förbättra 

missbruksvård? 

 

109 (66 män, 

43 kvinnor) så 

kallade “co-

researchers” 

vilket inbegrep 

både anställda 

och behandlade 

på en frivillig 

behandlingsenh

et där 

opioidsubstitut 

ingick, i Norge. 

Enskilda 
gruppdiskussio

ner inom 

patient och 
personalgrupper 

-> Patientledda 

samtalsgrupper 
-> 

Personalledda 

samtalsgrupper 
-> Större, 

sammaställande 
samtalsgrupper. 

Författaren 

mestadels med 
som observant. 

Patienter med 
missbruksproblema

tik patologiseras 

och blir således sin 
sjukdom. 

Patienterna anser 

sig veta mer om 
beroende och 

narkotika än 

personalen men 
blir inte lyssnade 

på, och har svårt 
att påverka vården. 

Hög 
86% 

Finney Lamb 
Catryn E, 

Boers Marjike, 

Owens Angela, 
Copeland Jan, 

Sultana Tanya 

2008 
Australien 

Exploring experiences 
and attitudes about health 

care 

complaints among 
pregnant women, 

mothers and staff at 

an Opioid Treatment 
Service 

Att beskriva 
opioidberoende 

gravida kvinnor 

och mödrars 
erfarenheter av och 

attityder till att 

göra klagomål på 
sjukvården. 

13 
metadonbehand

lade 

gravida/mödrar 
+ 10 

hälsovårdsanstä

llda i NSW, 
AUS. 

Två 
semistrukturera

de parintervjuer 

och flera 
djupgående 

intervjuer samt 

en focus group 
med personal. 

Tematisk 

analys. 

Patienterna väljer 
ofta att vara tysta 

om sina klagomål 

då de är rädda att 
deras eller deras 

barns vård ska 

påverkas om de 
klagar. De har 

erfarenhet av att 

inte bli tagna på 
allvar. Ofta vet de 

inte hur de ska 

göra officiella 
klagomål och kan 

ha problem med att 

skriva. 

Medel 
71% 

Jaiteh 

Christine, 
Steinauer 

Regine, Frei 

Irena Anna 
2019 

Schweiz 

Individuals With Opioid 

Dependence 
Using Polysubstances 

Att utforska 

patienters 
erfarenheter och 

behov i avseende 

att erhålla vård på 
akutsjukhus 

12 patienter 

mellan 39-60 
år. 3 kvinnor 

och 9 män med 

opioid 
beroende 

Semistrukturera

d intervju med 
explorativ och 

deskriptiv 

kvalitativ 
frågeställning. 

I helhet är 

individerna inte 
missnöjda med 

vården på 

akutsjukhuset så 
länge deras relation 

med 

vårdpersonalen är 
positiv. Individerna 

upplever dock att 

de utsätts för 
stigmatisering, att 

vårdpersonalen 

saknar kunskap 
och 

Hög 

86% 
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interprofessionellt 
samarbete 

misslyckas när det 

kommer till deras 
behandling med 

substitutionsmedici

n under deras 
sjukhusvård 

Solerg Hege, 
Nåden Dagfinn 

2019 

Norge 

It is just that people treat 
you like a human being 

Vad kan stärka / 
förhindra 

patienters 

upplevelse av 
värdighet i mötet 

med 
hemsjukvården vid 

opioidmissbruk? 

6 (4män,2 
kvinnor) 

patienter som 

fick behandling 
för 

opioidmissbruk 
i hemmet. 

Deskriptiv, 
interpretativ 

och delvis 

explorativ. 
Enskilda 

djupgående 
intervjuer med 

en 

intervjuledare. 

Viktigt för 
värdigheten i mötet 

var a) Respekt och 

bekräftelse b) att 
bli vårdad c) 

kunskap och 
regelbunden 

kontakt. Hindrande 

var a) Stigma b) 
otillräckliga 

förhållanden c) 

patroniserande 
attityder. 

Hög 
81% 

O’Byrne 
Patrick, Jeske 

Pearson 

Courtney 
2019 

Kanada 

Methadone maintenance 
treatment as social 

control: Analyzing 

patient experiences 

I syfte att förstå 
vad som motiverar 

retention - 

fokusera på 
känslor och 

upplevelser av 

metadonbehandlin
gsbruk. 

12 (9 män, 3 
kvinnor) 

metadonbehand

lade patienter i 
Kanada 

Deskriptiv, 
explorativ 

design med 

semi-
strukturerade 

intervjuer och 

snöbollsurval. 

Samhälleligt 
stigma är starkt 

kopplat till 

behandlingen. 
Tillåtelse att ta 

hem läkemedel 

ansågs som en 
belöning och ett 

sätt för patienterna 

att påverka sin 
egen vård genom 

att sköta sin 

behandling. 

Hög 
86% 

Brenner Loren, 

Von Hippel 
William, Von 

Hippel 

Courtney, 
Resnick Ilyse, 

Treloar Carla 

2010 
Australien 

Perceptions of 

discriminatory treatment 
by staff as predictors of 

drug treatment 

completion: Utility of a 
mixed methods approach 

Att utveckla en 

större förståelse 
för hur 

diskrimination från 

personal mot 
droganvändare 

påverkar deras 

upplevelse av 
behandlingen och 

hur personal ska 

tolka dessa 
erfarenheter. 

92 

heroinanvändar
e i sex olika 

behandlingsenh

eter för 
missbruk i 

Sydney, varav 

13 (10 män, 3 
kvinnor) 

intervjuades för 

kvalitativ 
studie, samt 8 

hälsoarbetare 

Mixad metod. I 

kvalitativ del - 
enskilda öppna 

intervjuer 

designade 
baserat på den 

tidigare 

kvantitativa 
delen. 

Det samhälleliga 

stigmat är 
märkbart, och 

underlättas främst 

då vårdaren har 
personlig 

erfarenhet av 

missbruk. 

Medel 

71% 

Fox Aaron, 

Masyukova 

Mariya, 
Cunnigham 

Chinazo 

2016 
USA 

Optimizing psyhosocial 

support during office-

based buprenorphine 
treatment in primary 

care: Patients’ 

experiences and 
preferences 

Att undersöka 

stödjande delar av 

buprenorfinbehand
ling utanför 

sjukhus utifrån 

patienters 
prioriteringar. 

33 (28 män, 5 

kvinnor 

patienter som 
erhöll eller 

tidigare erhållit 

buprenorfinbeh
andling 

Fokusgruppsint

ervjuer i olika 

storlek ledda av 
studieledarna 

med hjälp av en 

semistrukturera
d intevjuguide. 

Bekvämlighetsu

rval. 

Behandlingen 

måste innehålla 

psykosocial del 
utöver att förhindra 

utsättnignssyndrom

. En god patient-
behandlarrelation 

och 

patientcentrerad 
vård där 

patienternas 

kunskap 
värderades var 

viktiga faktorer. 

Hög 

81% 
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Anstice Susan, 
Strike Carol, J., 

Brands Bruna. 

2009, Kanada. 

Supervised Methadone 
Consumption: Client 

Issues and Stigma 

Att analysera 
patienters 

erfarenhet av 

övervakad 
metadon-

konsumtion. 

64 (42 män, 22 
kvinnor)  

metadonbehand

lade patienter i 
Ontario, 

Kandada. 

En enskild 
intervju per 

studiedeltagare 

utförda av olika 
forskare med 

hjälp av 

intervjuguide 
och öppna 

frågor. 

Det upplevs 
mycket 

stigmatiserande att 

inta metadon 
oavsett om det är 

på klinik eller i 

apotek. Detta kan 
mildras om 

personalen är 

respektfull, vänlig 
och 

anpassningsbar. 

Hög 
81% 

Monks Rob, 

Topping Annie, 
Newell Rob 

2013 

England 

The dissonant care 

management of illicit 
drug users in medical 

wards, 

the views of nurses and 
patients: a grounded 

theory study 

Belysa hur 

patienter som 
ankommer med 

komplikationer till 

drogbruk upplever 
vården på 

medicinska 

enheter. 

12 patienter 

med 
missbruksprobl

ematik och 29 

sjuksköterskor 
på en 

vårdavdelning i 

England. 

Individuella 

semi-
strukturerade 

intervjuer, först 

med 
sjuksköterskor 

och sedan med 

patienter, där 
frågeställningen 

gradvis växte 

fram och 
grounded 

theory 

applicerades. 

Brist på förståelse 

och empati för 
missbruk som 

sjukdom ledde till 

att patienter ofta på 
eget bevåg avbröt 

behandlingen för 

att få tillgång till 
opioider. 

Medel 

76% 

Bojko Martha 

et al. 
2016 

Ukraina 

The Future of Opioid 

Agonist Therapies in 
Ukraine: a Qualitative 

Assessment of Multilevel 

Barriers and Ways 
Forward to Promote 

Retention in Treatment 

Att identifiera de 

mest framträdande 
barriärerna som 

individer måste 

övervinna för att 
fortsätta sin 

metadonbehandlin

g. 

199 (131 män, 

68 kvinnor) 
opioidmissbruk

are, varav 36 

deltog i en helt 
kvinnlig del av 

studien i stora 

städer i 
Ukraina. 

Focus groups 

mellan 5–11 p, 
indelat 

beroende på om 

de var, hade 
varit eller aldrig 

varit 

involverade i 
substitutbehand

ling. Grounded 

theory. 

Oklara 

behandlingsmål, 
liten inverkan, 

oproffesionellt 

bemötande samt 
legala och 

platsmässiga 

problem är ledande 
anledningar till 

varför patienterna 

avbryter sin 
behandling. 

 Medel 

76% 

Monwell Bodil, 
Bülow Per, 

Johnson Björn 

2018 
Sverige 

The pros and cons of 
supervised urine tests in 

opioid replacement 

therapy: A 
study of patients’ 

experiences 

Att undersöka 
patienter som 

behandlas med 

opioidsubstituts 
erfarenhet av 

övervakade 

urinprover. 

90 (67 män, 23 
kvinnor) 

patienter som 

brukat opioider 
i mer än 20 år 

och behandlas 

med 
opioidsubstituts

behandling i 

Sverige. 

Enskilda, 
strukturerade 

intervjuer med 

en öppen fråga 
rörande 

urinprover 

utförda av 
huvudförfattare

n. 

Testen är 
förödmjukande 

men nödvändiga 

till en början. 
Bevisad abstinens 

från illegala 

opioider ger 
patienten fördelar 

både inom och 

utanför 
behandlingen. 

Medel 
71% 

Klingemann 
Justyna 

2017 

Polen 

The rights of drug 
treatment patients: 

Experience of addiction 

treatment in Poland from 
a human rights 

perspective 

Att beskriva 
patienter med 

opioidberoendes 

erfarenhet av 
jämlikhet, respekt 

och rättigheter i 

vården. 

69 patienter 
och 43 

vårdarbetare i 

missbruksvårde
n i Polen. 

24 Focus group 
intervjuer i 4 

olika 

vårdkontext. 
Problemcentrer

ad 

intervjumetodik
. 

I substitutprogram 
råder brist på 

värdighet och 

integritet. I övriga 
vården beskrivs 

respekt, 

konfidentialitet och 
god terapeutisk 

allians. 

Hög 
81% 
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