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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Internationell forskning visar att det från vårdpersonalens sida existerar dömande 

attityder gentemot patienter med drog- och alkoholmissbruk. Patienterna tillskrivs som grupp 

negativa egenskaper såsom att de är aggressiva, manipulativa och farliga och att arbeta med 

omvårdnad av dessa patientgrupper har lägre status än omvårdnaden av andra patienter. 

Motsvarande studier gällande hur det ser ut i en svensk kontext har däremot inte identifierats och 

således existerar här en kunskapslucka. 

Syfte: Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors syn på patienter med missbruksproblem 

inom psykiatrisk omvårdnad. 

Metod: Studien har genomförts som en empirisk intervjustudie med kvalitativ ansats. En 

fokusgruppsintervju genomfördes med fyra aktiva sjuksköterskor som deltagare. 

Fokusgruppsintervjun analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Analysen resulterade i åtta kategorier som urskilts ur materialet: Kontakt genom 

vinnande strategi, Den självvalda kontaktlösheten, Den hämmande vårdmiljön, Människan som 

helhet, Den individreducerande vårdkulturen, Livsöde, Den onda cirkeln samt Frustration. 

Slutsats: Studien visar att sjuksköterskan inom psykiatrisk omvårdnad har en humanistisk 

människosyn som grund för omvårdnad av patienter med missbruksproblem. Denna 

människosyn hindras ibland av frustation som uppstår gentemot patienterna, av att patienterna 

reduceras till objekt, samt av den miljö i vilken sjuksköterskan och patienten möts, något som i 

sin tur leder till en mer naturalistisk människosyn. 

Klinisk betydelse: Att utöka kunskapen om synen på den missbrukande patienten i kontexten 

psykiatrisk omvårdnad. Kunskapen kommer att kunna användas för att minska distinktionen 

mellan teori och praktik gällande hur den humanistiska människosynen appliceras inom den 

psykiatriska omvårdnaden. 

Nyckelord: Humanism, Missbrukare, Människosyn, Naturalism, Omvårdnad. 



ABSTRACT 
 
Background: International research shows that there exist judgmental attitudes among nursing 

staff towards patients with drug and alcohol addiction. The patients as a group are assigned 

negative properties such as being aggressive, manipulative and dangerous, and caring for these 

patients have a lower status than the care of other patients. Corresponding studies of how it looks 

in a Swedish context have not been identified and thus there’s a gap in knowledge. 

Aim: The aim of the study was to describe the nurses’ view of patients with substance misuse 

problems in psychiatric care. 

Method: The study was conducted as an empirical interview study with a qualitative approach. 

A focus group interview was conducted with four active nurses as participants. The focus group 

interview was analyzed using a qualitative content analysis 

Results: The analysis resulted in eight categories out of the collected data: contact by winning 

strategy, the self-selected absence of contact, the inhibitory care environment, the human being 

in its entirety, the reduction of the individual by care culture, destiny, the vicious cycle and 

frustration. 

Conclusion: The study shows that nurses within psychiatric care have a humanistic view of man 

as a basis for caring for patients with substance misuse problems. This view of man is hindered 

by frustration that arises in relation to the patients, that the patients are reduced to objects and the 

environment in which the nurse and the patient interact. This, in turn, leads to a more naturalistic 

view of man. 

Clinical significance: To expand the knowledge regarding the view of the patient with 

substance misuse problems in psychiatric care. The knowledge will be usable to decrease the 

distinction between theory and practice regarding how the humanistic view of man can be 

practically applied to psychiatric care. 

Key words: Addict, Care, Humanism, Naturalism, View of Man. 
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INLEDNING 
 

Intresset för ämnet uppstod på grund av iakttagelser på psykiatriska vårdavdelningar 

samt samtal med personal som varit aktiva inom det aktuella fältet. Ett annorlunda 

bemötande av patienter med en historia av missbruk av alkohol och narkotika beskrevs 

av personal och iakttogs av oss. En oro uttrycktes över att det kunde förekomma 

nedvärderande åsikter om patienter med missbruksproblematik samt att dessa patienter 

kunde ses som hopplösa och icke-förtjänta av de resurser som lades ned på deras 

behandling. 

 

I Sverige skall sjuksköterskor arbeta utifrån ett humanistiskt synsätt (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2012) men den syn som stundom förmedlades var snarare ett 

utilitaristiskt sådant, vilket betyder att vård av patienter med pågående alkohol- och 

drogmissbruk kunde betraktas som ett slöseri med ekonomiska resurser, tid och 

personalens engagemang. På grund av detta väcktes ett intresse för att studera den 

rådande synen på patienter med missbruksproblematik hos sjuksköterskor i Sverige. 
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BAKGRUND 
 

 
Aktuellt forskningsläge 

 
Aktuell forskning visar att vårdprofessioner ofta har en negativ syn på patienter med 

olika missbruksproblematik rörande alkohol och narkotika (Gilchrist et al., 2011; 

Herring & Thom, 1999; Kelly & Westerhoff, 2009; McLaughlin et al., 2006; Rao et al., 

2009; Richmond & Foster, 2003). Även att arbeta inom fält som innefattar möten med 

dessa patienter tillskrivs negativa attribut. Arbetet ges lägre status samt ses som mindre 

betydelsefullt än att arbeta med vård och omvårdnad av patienter med annan 

problematik (Crothers & Dorrian, 2011; Geirsson, Bendtsen & Spak, 2005; Gilchrist et 

al., 2011). Kelly och Westerhoff (2009) menar att patienter med missbruksproblem ses 

som oansvariga, opålitliga, aggressiva och farliga (ibid.). Känslor såsom frustration, 

okunskap om beroendeproblematik, obehag inför berörda patienter och upplevelser av 

patienterna som manipulativa kan leda till negativt bemötande från vårdpersonalen 

(Gilchrist et al., 2011; Kelly & Westerhoff, 2009; McLaughlin et al., 2006; Richmond 

& Foster, 2003). Gilchrist et al. (2011) menar i en jämförande tvärsnittsstudie att 

liknande attityder förekommer hos personal vid vårdinrättningar i Spanien, Slovakien, 

Bulgarien, Grekland, Italien, Polen och Skottland. De visar att patienter med 

missbruksproblematik väntar längre på vård och får sämre omvårdnad. Studien visar 

också att missbrukarna själva är tveksamma inför att söka vård då de känner att de 

bemöts med dömande attityder och inges en känsla av att de är ovärdiga att erhålla 

vård. 

 

Kelly och Westerhoff (2009) redogör för distinktionen mellan begreppen ”substance 

abuser” (ibid, s 2) och ”substance use disorder” (ibid, s 2) för att påvisa hur 

vårdpersonal ser på missbrukaren. Det förstnämnda begreppet tillskrivs personliga, 

individuella attribut och anspelar på ett medvetet val hos patienten, medan det 

sistnämnda alluderar till ett sjukdomstillstånd; patienten är ett offer och kan inte hållas 

fullt ansvarig för sina handlingar. Kelly och Westerhoff (2009) vill göra gällande att 

vårdens resultat blir mer gynnsamt om patienten, likt en person med ätstörningar som 

beskrivs som ”people with eating disorder” (ibid, s 2), benämns som lidande av 

”substance use disorder” (ibid, s 2). Termen ”substance abuser” (ibid, s 2) är emellertid 

betydligt vanligare förekommande i publicerade artiklar i ämnet. I en artikelsökning, 

som för denna studie genomfördes den tolfte april år 2013 i databasen EBSCO, 
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identifierades under sökordet substance abuse 170 942 artiklar, jämfört med en sökning 

på sökordet substance use disorder som visade 16 924 artiklar vilket betyder att den 

förstnämnda termen används mer frekvent inom forskning. 

 

Richmond och Foster (2003) samt Happell, Carta och Pinikahana (2002) redovisar att 

de negativa attityderna gentemot psykiskt sjuka samt missbrukande patienter minskar 

med en ökad utbildningsnivå hos vårdpersonalen. Ford, Bammer och Becker (2008) 

menar att utbildning ger positiva resultat för sjuksköterskors tillämpning av det som 

refereras till som terapeutisk attityd i vårdarbetet, men bara 25 procent av de tillfrågade 

sjuksköterskorna i en enkätundersökning upplevde sig tillräckligt utbildade för arbetet 

med missbrukare (ibid.). I en studie som belyser den generella synen på missbrukare av 

Sorsdahl, Stein och Myers (2012), kommer författarna fram till att högre utbildade 

respondenter besvarade enkäten med mindre negativ inställning mot missbrukare än 

lägre utbildade respondenter. Kelleher och Cotter (2008) redovisar vikten av att 

sjuksköterskor erbjuds en specialiserad utbildning för att förbättra och effektivisera 

bemötandet av patienter med missbruksproblem. 

 

 

Teoretisk referensram 
 

Birkler (2007) menar att vårdarbetets fundament vilar på sjuksköterskans människosyn 

samt rådande syn på vetenskap och vårdideologi. Han (2007) redogör för två 

människosyner som relevanta för kontexten omvårdnad: humanism och naturalism. 

Humanismen är antropocentrisk. Människan är utgångspunkten; höjd över naturen och 

okränkbar i sin helhet, vilket beskrivs med begreppet holism. Det betyder att människan 

inte kan delas upp och bedömas utefter specifika delar utan endast utefter hennes 

helhet. Vidare tillskrivs människan en absolut värdighet, oberoende av kön, ålder och 

social position. Inte heller den individ som har psykiatriska problem, fysiska handikapp 

eller på annat vis avviker från av samhället konstruerade normer får berövas sitt 

människovärde (ibid.). 

 

Naturalism, i den aktuella kontexten, grupperar människan som ett naturligt objekt 

(Birkler, 2007). Människan, med hennes tankar, känslor och idéer, är en del av naturen 

och är varken priviligierad eller höjd över den. Följande figur, lånad av Birkler (2007) 

redogör för nyckelord utifrån naturalism och humanism, för att illustrera väsentliga och 

utmärkande skillnader. 
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Naturalistisk människosyn Humanistisk människosyn 

Objekt Subjekt 

Natur/biologi Historia/kultur 

Människan som funktion Människan som värdig i sig 

Människan som medel Människan som mål 

Människan som teknik/mekanik Människan sedd som en helhet (holism) 

Materialism Idealism 

Drifter/instinkter Förnuft 

Figur 1. Modifierad sammanställning av nyckelord utifrån humanistisk samt naturalistisk människosyn 
 

enligt Birkler (2007, s. 125). 
 

 
 

Barbosa da Silva och Andersson (1993) beskriver att debattörer påpekat att den 

moderna, svenska sjukvården reducerar individer till fysiska kroppar som i sin tur 

tillskrivs defekter att åtgärda, likt mekaniska objekt. Det har inom vård- och omsorg 

blivit allt vanligare att diskutera människosyn men de värdeomdömen som blottas är 

oftast begränsade till två motsatser såsom; positivt eller negativt, acceptabelt eller 

oacceptabelt (ibid.). Det bör noteras att ovanstående uttrycktes av Barbosa da Silva och 

Andersson (1993) för tjugo år sedan, emellertid beskriver Birkler (2007) att det idag 

dominerande synsättet inom sjukvården är materialism, vilket kan ses som ett 

ytterligare steg bort från humanismen. 
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PROBLEMFORMULERING 
 

Den aktuella forskningsgenomgången visar att det inom omvårdnadsyrken förekommer 

dömande attityder gentemot patienter med drog- och alkoholmissbruk. Personalen 

tillskriver dessa patienter negativa personliga egenskaper. Det har också kommit fram 

att omvårdnad av dessa patienter anses ha lägre status än omvårdnad av andra. 

Forskningsgenomgången visar att denna problematik har internationell spridning. 

Däremot har inga motsvarande studier identifierats som beskriver den svenska 

sjuksköterskors syn på den missbrukande patienten, vilket betyder att det i detta 

sammanhang råder en aktuell kunskapsbrist. 

 

 

Begreppsbeskrivning 
 

 
Missbrukare och missbruk 

 
Med missbrukare avses i denna studie patienter med missbruksproblematik som på 

grund av sitt psykiatriska tillstånd är i behov av heldygnsvård. 

 

Den typ av missbruk som avses i denna studie är missbruk av droger och/eller alkohol. 

Således berörs inte andra former av missbruk såsom mat- eller spelmissbruk. Vidare är 

det värt att notera att de patienter som diskuteras kring befinner sig på vårdavdelningen 

med missbruksproblematik som intagningsorsak, eller en av intagningsorsakerna. 

 

 

Syn 
 

Med ordet syn, som i begreppskombinationen sjuksköterskornas syn, åsyftas i den här 

studien begreppet såsom relaterat till en etisk ståndpunkt: den subjektiva synen på den 

enskilda människan och hennes förhållande till andra människor (Barbosa da Silva & 

Andersson, 1993). Därutöver beskriver litteraturen ytterligare faktorer som tillskrivs 

begreppet syn, med utgångspunkt hos den som betraktar, såsom politisk övertygelse, 

vetenskap och tro (ibid.). Dessa aspekter av begreppet syn behandlas inte i studien. 

 

När begreppet syn diskuteras i studien inbegrips även människosyn i dess kontext. 
 

 
 

SYFTE 
 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors syn på patienter med missbruksproblem 

inom psykiatrisk omvårdnad. 
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METOD 
 

 
Design 

 
Studien har genomförts som en empirisk intervjustudie, i form av en 

fokusgruppsintervju, med kvalitativ ansats (Polit & Beck, 2010). 

 

 

Urval 
 
Inkluderingskriterier för informanter i studien var grund- eller specialistutbildade 

sjuksköterskor med minst två års erfarenhet av sjuksköterskeyrke. Jämn köns- och 

åldersfördelning efterfrågades. 

 

Fem informanter eftersöktes, men en informant ställde in varvid fyra informanter 

medverkade i intervjun. Två av dem var specialistutbildade psykiatrisjuksköterskor och 

två av dem grundutbildade. Alla fyra var av kvinnligt kön och tiden de arbetat som 

sjuksköterska varierade stort. Den informant som hade arbetat längst inom psykiatrisk 

omvårdnad hade dryga 10 års erfarenhet, medan informanten med minst erfarenhet 

arbetat i ett drygt halvår. 

 

 

Datainsamlingsmetod 
 
Datainsamlingen genomfördes med hjälp av en semistrukturerad fokusgruppsintervju 

(Wibeck, 2012) med fyra deltagande sjuksköterskor. Intervjun tog sammanlagt 40 

minuter. Platsen för intervjun planlades till ett avskilt konferensrum i anslutning till 

deltagarnas arbetsplats. Detta då platsen för intervjun skulle kunna garantera att 

deltagarna kunde samtala utan störande moment och insyn från oberörda (Wibeck, 

2012). Den ena av uppsatsförfattarna ledde intervjun i egenskap av moderator, medan 

den andra bevakade den som observatör. 

 

Inför själva intervjun presenterades ett informationsbrev med informerat samtycke 

(Vetenskapsrådet, 2011; bilaga I) till var och en av informanterna för att läsas igenom 

enskilt samt skrivas under. Moderatorn utgick ifrån en intervjuguide med studiens syfte 

som stöd, men då intervjun var av semistrukturerad art tilläts deltagarna viss frihet 

inom intervjuguidens ramar (bilaga II). Det centrala var deltagarnas tankar och synsätt. 

Så länge de inte helt frångick intervjuguidens teman tillät moderatorn även 

associationer (Wibeck, 2012; bilaga IV). Observatören förhöll sig under intervjun i 

bakgrunden och gjorde praktiska anteckningar. Hela samtalet spelades in med hjälp av 



7 
 

en diktafon, för att direkt efteråt transkriberas. Den transkriberade texten och det 

bandade samtalet har förvarats på ett sätt som gör det omöjligt för någon annan än 

uppsatsens författare att tillgå materialet (Vetenskapsrådet 2011). Den transkriberade 

intervjun förvaras för närvarande lösenordskyddat på ett usb-minne. 

 

 

Dataanalys 
 

Analys av insamlade data genomfördes med hjälp av en modifierad kvalitativ 

innehållsanalys i fem steg (Malterud, 2009). 

 

1.   I den inledande fasen lästes den transkriberade intervjun upprepade gånger och 

sedan betraktades det insamlade materialet i sin helhet. Relevanta teman 

identifierades i relation till studiens syfte och utifrån intervjuguiden. Dessa tre 

teman kom att forma strukturen för analysen. 

 

2.   I den andra fasen identifierades meningsbärande enheter utifrån studiens syfte 

under de identifierade temana. 

 

3.   I den tredje fasen organiserades de meningsbärande enheterna i grupper, vilka 

sedan benämndes efter innebördsmässiga likheter och skillnader och skrevs ned 

på forskningskort med möjlighet till identifikation. 

 

4.   De benämnda grupperna av meningsbärande enheter granskades på nytt och ur 

dessa grupper bildades nya grupper i form av subkategorier som baserades på 

likheter och skillnader i benämningarna. 

 

5.   Utifrån subkategorierna identifierades ytterligare likheter och skillnader dem 

emellan, vilket ledde till kategorier som i sin tur kom att utmärka analysens 

fynd. 

 

 
ETISKA ASPEKTER 

 

God forskningsetik har eftersträvats (Vetenskapsrådet, 2011). Fokusgruppsintervjun 

genomfördes med undertecknat godkännande av berörda informanter (bilaga I) såsom 

rekommenderat av Vetenskapsrådet (2011). Tillstånd för fokusgruppsintervjun 

inhämtades hos berörd verksamhetschef (bilaga III). Forskaretiken kom att beaktas 

genom att inga data förfalskades, förvanskades eller fabricerades (Vetenskapsrådet, 

2011). 
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RESULTAT 
 

Studiens resultatredovisning presenteras genom att kategorier används som rubriker. 

Då dataanalysens struktur genomfördes utefter teman, kommer dessa teman att 

redovisas som rubriker ovan de kategorier som innefattas av dem. Ur 170 

meningsbärande enheter har 21 subkategorier bildats, och utifrån dessa åtta kategorier 

enligt tidigare beskriven dataanalysmetod. Subkategorier under rubriker utmärks 

genom kursiverad text (bilaga IV). Samtliga citat som används i texten redovisas i 

bilaga IV för att validera resultatet. Redovisningen i bilagan utgår från teman, 

subkategorier och kategorier. I slutet av de använda citaten redovisas vem som var 

källan till (bilagaIV). 

 

 
 

Figur 1. Från syfte till analysfynd 
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Tematisk struktur: det interaktiva vårdmötet 
 

Kontakt genom vinnande strategi 
 

Ovanstående kategori framkom efter genomgång av subkategorierna kontaktsökande, se 

patientens oro och vädjande. Analysen visar att patienterna är kontaktsökande och 

oroliga, men att detta kontaktsökande ofta bottnar i en önskan om att erhålla läkemedel. 

Detta leder till att sjuksköterskorna ser hur patienterna vädjar till olika sjuksköterskor 

om att få läkemedel då den ene nekar, i hopp om att den andre kommer att ge med sig: 

 

 
 

En fågelunge som vill bli matad, oavsett hur mycket jag springer och ger efter. (källa 
 

B) 
 

 
 

En process inleds där patientkontakten stundom reduceras till ett sökande efter 

läkemedel och erbjudande om annan form av behandling eller interaktion ignoreras från 

patientens sida. Analysen visar att sjuksköterskorna upplever det som att 

samtalsmetodik inte fungerar då patienten inte vill prata, utan endast erhålla exempelvis 

sin sista vid-behovstablett: 

 
 

Då hjälper det ju liksom inte att man säger: ska vi sätta oss ned och prata? För de vet 

att det finns en kvar och den vill jag ha! (källa B) 

 
 

Samtidigt visar analysen på sjuksköterskornas tydliga önskan om att gå till botten med 

problemet genom att tala med patienten om dennes oro och problematik. 

Sjuksköterskorna vill fastställa varför denne önskar erhålla läkemedel. De ser 

patientens oro och försöker skapa ett gott vårdmöte, samt utröna källan till 

problematiken och därtill även hur den kan lösas: 

 
 

Vill ta reda på varför. (källa D) 
 

Hjälper det om vi sätter oss ned och pratar en stund[…]känner du dig orolig, ledsen 

eller misstänksam? (källa D) 

 
 

Sjuksköterskan ser emellertid allt som oftast att mötet mynnar ut i att patienten 

identifierar sin oro med bristen av medicinering. Under sin tid på sluten avdelning har 

patienten lärt sig hur ofta och när de har rätt till medicinering. Sjuksköterskorna menar 
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att det blir svårt att närma sig patienten och etablera en relation då deras frågor om 

varför patientens vill ha mer medicinering till stor del ignoreras med hänsyftning till 

deras rätt till vid-behovsmedicin, vilket fäller en skugga över vad sjuksköterskorna 

upplever som själva problemet, eller sjukdomen: 

 
 

Nämen jag mår dåligt och därför vill jag ha den! (källa D) 
 

 
 

Den självvalda kontaktlösheten 
 
Utifrån analys av subkategorierna gränstestande och frihet att uttrycka sig blottades 

den ovanstående kategorin. Sjuksköterskorna beskriver hur de vill etablera en relation 

med patienterna men samtidigt inte tvinga dem till att samtala om de inte vill. De ser 

hur de skulle kunna etablera kontakt med patienten, men det är i slutändan patienten 

som väljer till vilken grad hon vill medverka i samtal: 

 

 
 

De berättar precis vad de vill till mig[…] vill aldrig tvinga någon till att berätta saker. 

(källa D) 

 
 

Analysen visar att patienten dikterar villkoren för samtalet. Samtidigt påpekar 

sjuksköterskorna att de måste vara tydliga med att sätta en gräns för vad som är 

acceptabelt. De ser och menar att patienter testar gränserna när de ställer samma fråga 

avseende exempelvis erhållande av vid-behovsmedicin till olika sjuksköterskor på 

avdelningen: 

 
 

Kan ju ta ett helt pass med någon som springer[…]tydlig med att någonstans sätta nåt 

stopp. (källa B) 

 
 

Analysen gör gällande att patienter i möten med sjuksköterskor själva väljer vad de vill 

tala om, när och om. De testar gränserna hos olika sjuksköterskor som i sin tur måste 

sätta en gräns för vad som är tillåtet, vilket leder till att patienter vars upplevda behov 

inte kan tillgodoses på något vis väljer att uppsöka en annan sjuksköterska och 

vårdmötena utvecklas inte. Patienten har själv valet att avböja kontakt med 

sjuksköterskan och utövar denna rätt när hon känner att det inte finns något mer att 

hämta. 
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Den hämmande vårdmiljön 
 

Ovanstående kategori framkom efter genomgång av subkategorierna Låst i rutiner och 

Maktlöshet. Analysen av dessa meningsbärande enheter visar att det finns strukturer 

inom vård- och arbetsmiljö som påverkar vårdmötets förutsättningar. Strukturerna, som 

likriktar vårdmötet, leder i sin tur till att en känsla av maktlöshet uppstår bland 

sjuksköterskorna: 

 

 
 

Vi jobbar ju i en väldigt regel- och rutinbaserad organisation och det finns 

standardiserade vårdplaner. (källa A) 

Jag känner mig maktlös. (källa B) 
 

 
 

Strukturerna leder vidare till en svårighet från sjuksköterskornas sida att möta varje 

patient som en person med individuella önskemål och egenskaper. Vissa patienter 

kräver mer uppmärksamhet vilket leder till att andra patienter som exempelvis bara vill 

samtala med sjuksköterskan riskerar att förbises då sjuksköterskan inte alltid kan ha det 

klart för sig hur hon ska hantera situationen. Sjuksköterskorna ser hur det unika 

vårdmötet som eftertraktas således har svårt att uppstå då miljön till viss mån dikterar 

dess ramverk: 

 
 

Jag vet inte alltid hur jag ska hantera det. (källa B) 

Då måste ju alla förhålla sig likadant. (källa B) 

 
 

Analysen ger vid handen att likriktningen samt svårigheten i att individanpassa 

vårdmötet inte leder till den omvårdnad som av sjuksköterskorna ses som önskvärd. 

Istället uppstår en situation och en form av omvårdnad som från sjuksköterskornas sida 

känns otillfredsställande. Något som i sin tur leder till att frustration uppstår: 

 
 

Jag känner en viss frustration[…]jag kan känna frustration. (källa B) 
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Tematisk struktur: Synen på den andre 
 
Människan som helhet 

 
Subkategorierna den komplexa människan och person med egen vilja sammanställdes 

efter analys till ovanstående kategori. Analysen visar att patienternas problematik ofta 

är mångfacetterad. Patienterna med missbruksproblematik är mycket sällsynt intagna 

endast på grund av pågående missbruk. Det finns alltså sällan en enskild problematik 

eller diagnos att fokusera på. Sjuksköterskorna påpekar vikten av att inte bara se till den 

primära diagnosen, utan att hela sjukdomsbilden måste uppmärksammas: 

 

 
 

Patienten har en samsjuklighet som blir så komplex[…]men även har det här i bagaget 

som försvårar. (källa C) 

 
 

Analysen visar att sjuksköterskorna ser på patienten utifrån ett holistiskt synsätt där 

hela människan, inte enbart hennes diagnostiserade problematik alternativt psykiska 

illamående, står i fokus. Hennes fysiska och psykiska förutsättningar kan inte särskiljas 

utan måste betraktas utifrån ett helhetsperspektiv: 

 
 

Det själsliga, det fysiska, allt sånt här ihop[...]det är ändå en människa som vi vårdar! 

(källa D) 

 
 

Som en konsekvens av ovanstående framgår det av analysen att det finns en önskan om 

att individbasera omvårdnaden så mycket som möjligt. Komorbiditetens höga 

prevalens, som beskriven av sjuksköterskorna, på de psykiatriska avdelningarna måste 

beaktas utifrån varje individs enskilda behov: 

 
 

[…] gör det svårare för oss om vi bara fokuserar på att ”det här är en patient med 

paranoid schizofreni”. (källa D) 

 
 

Den individreducerande vårdkulturen 
 
Ovanstående kategori framkom efter genomgång av subkategorierna Del av 

vårdkulturen, Den andre = den ouppnåelige, Den reducerade individen samt 
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Omvårdnadsproblem. Analysen av dessa meningsbärande enheter visar på hur den 

andre reduceras och inte tillräckligt ses som en individ. Vårdkulturen i samspel med 

tidsbrist leder till att den idealbild av hur den andre skall betraktas inom vården inte 

uppnås. Analysen visar att sjuksköterskorna reflekterar över den humanistiska 

människosyn som de studerade under sin grundutbildning och uttrycker missnöje över 

hur svårt det är att applicera den i fält: 

 

 
 

När tiden inte räcker till blir man frustrerad. (källa A) 
 

Fast jag har den här kunskapen i huvudet så är det något annat sen i praktiken. (källa 
 

B) 
 

 
 

Analysen visar att det inom delar av samhället finns en tendens till att vilja kategorisera 

människor. Sjuksköterskorna ser hur den andre reduceras på grund av sitt missbruk, 

från att vara en individ med personliga egenskaper och önskemål, till att enbart bli en 

missbrukare med sitt missbruk som viktigaste och mest framträdande egenskap: 

 
 

Man ska inte säga missbrukspersonlighet, men det blir en viss personlighet. (källa B) 

Det är väldigt specifikt för Sverige att man vill sätta folk i fack. (källa A) 

 
 

Individreduceringen beror även på att den andre, i form av en missbrukare, upplevs 
 

som svårbehandlad. Detta kommer delvis från den tidigare berörda känslan av tidsbrist, 

men även från en reell upplevelse av okunskap och osäkerhet gällande hur den 

missbrukande patienten bör bemötas och behandlas: 

 
 

Man vet inte hur man ska agera ifall en patient har en missbruksproblematik[…]hur 

ska man hantera det? (källa D) 

 
 
 
 

Tematisk struktur: synen på missbruk och missbrukaren 
 

Livsöde 
 

De två subkategorierna livsöde och att råda över sitt eget liv sammanfördes efter analys 

till kategorin ovan. Analysen visar på ett synsätt gentemot missbruk, och i viss 

utsträckning även missbrukaren, som konsekvensen av ett olyckligt livsöde. Vem som 
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helst kan drabbas men det är ofta en sekundärproblematik. Alltså en konsekvens av till 

exempel en psykisk sjukdom som patienten har självmedicinerat mot med alkohol eller 

narkotika, tills det gått över i ett beroende och missbruk. De påpekar att det är mycket 

svårt att undkomma missbruket när problemet blivit för stort, och att möjligheten till ett 

liv utan missbruk är beroende av individens personlighet: 

 

 
 

Vilken personlighet patienten har om hon eller han lyckas eller inte[…]så accepterat 

nånstans till en gräns[…] när man till slut tippar över och blir missbrukare. (källa B) 

 
 

Analysen visar emellertid på en ambivalent inställning till missbrukarens delaktighet i 

sitt sjukdomsförlopp och sin problematik. Samtidigt som analysen visar hur vem som 

helst kan bli missbrukare och att det oftast finns en bakomliggande problematik, 

tillskrivs den missbrukande individen fullständigt ansvar för att ta sig ur det. Individen 

själv måste ta kontroll över sitt livsöde, vilket analysen visar även förutsätts av 

beroendevården: 

 
 

Det är en stor process att ta sig ur det och ansvaret ligger på dem[…]det är de som 

måste styra det och det är ju lite det beroendevården går ut på. (källa C) 

 
 

Den onda cirkeln 
 
Subkategorierna missbruket som identitet och den onda cirkeln analyserades och 

förenades i kategorin ovan utifrån den sistnämnda subkategorins teoretiska omfång. 

Analysen visar att den missbrukande patientens identifiering med missbruket som 

livsstil, samt den onda cirkel som missbruket innebär, var två av de mest prevalenta 

ämnena som togs upp. Problematiken med att missbruket blir hela patientens identitet 

genomsyrar många delar av diskussionen. Hela patientens identitet upptas av 

missbruket på flera emotionella och sociala plan: det är hennes självbild, sammanhang 

och sociala tillhörighet. Om hon försöker bryta med sitt liv förlorar hon de enda 

vännerna hon har kvar, då alla är missbrukare. Det enda patienten har kvar, eller 

åtminstone upplever sig ha kvar, är sitt missbruk. Analysen visar att sjuksköterskorna 

upplever att patienten i många fall inte längre vet vem de är utan drogerna som så länge 

dikterat patientens livsvillkor: 
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Det genomgriper ju hela människan. (källa B) 
 

…vet inte vem de är som person kanske, utan drogerna. (källa D) 

Bryter man med det livet har man ju ingenting kvar. (källa A) 

 
 

Vidare framkommer av analysen den problematiska onda cirkel som den missbrukande 

patienten befinner sig i, delvis grundad i ovanstående problematik men också på en mer 

konkret nivå upplevd av sjuksköterskorna. Vårdprocessen ses som lång och svår 

rörande de aktuella patienterna, avseende såväl sjuksköterskornas arbete med dem 

såsom patienternas egen kamp mot sina problem. Det finns inte mycket stöd att erhålla 

och patienter med missbruksproblematik måste uppnå vissa krav för att exempelvis få 

stödboende och andra hjälpinsatser av samhället, vilket är en tidskrävande och 

mödosam process: 

 
 

Jag ser en lång tid framför mig. (källa B) 
 

Frustrerande för så fort patienten har en missbruksproblematik så är det massa dörrar 

som stängs per automatik. (källa A) 

 
 

Missbrukets onda cirkel blottas också i det konkreta användandet av alkohol och 

narkotika: patienten använder en substans som på något vis får henne att må bra för 

stunden, men till slut kommer kraschen, hon blir inlagd på nytt, och sedan startar 

processen om igen. Analysen visar att det kan vara svårt för sjuksköterskorna att förstå 

och relatera till patienten som gång på gång kommer till avdelningen och mår mycket 

dåligt på grund av den missbrukade substansen, för att sedan lämna avdelningen och 

återigen börja bruka substansen som fick henne inlagd: 

 
 

Ibland undrar man, vad får man ut av att skjuta amfetamin[…]Jag hade förstått det om 

det gett ett skönt rus liksom. (källa A) 

 
 

Frustration 
 

Kategorin skapades efter en genomgång av subkategorierna Den sårbare, 

Frustrationsskapande samt Stereotypen. Analysen av de meningsbärande enheterna 

visar tydligt hur sjuksköterskorna känner, samt upplever, en frustration gentemot den 

missbrukande patienten och i mötet med den samme. Frustrationen springer ur faktiska 
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situationer när skeendet inte artas såsom sjuksköterskan önskar, men även ur en mer 

allmän känsla gentemot hela omvårdnadssituationen: 

 

 
 

Jag tror att det väcker frustration hos alla. (källa D) 

Varför gör du inte som jag säger liksom? (källa B) 

 
 

Vidare framgår det att frustrationen ses som något de flesta inom vården av 
 

missbrukare känt av och upplevt. Att synen på missbrukaren ofta kan innehålla ett visst 

mått av frustration beskrivs som något vedertaget och att inse att så är fallet ses inte 

som något problematiskt utan bör snarare ses som en sund inställning till själva 

vårdandet: 

 
 

Kan inte tänka mig att en enda sjuksköterska någonsin inte blir frustrerad[…]har 

också blivit frustrerad några gånger och det är inget jag skäms för. (källa D) 

 
 

Frustrationen uppstår också ur en starkt existerande känsla av empati gentemot 

missbrukaren. Den stereotypa missbrukaren beskrivs och ses som en individ med ett 

tungt bagage. Med begreppet bagage inbegrips, men limiteras inte, till psykosociala 

faktorer såsom familj och uppväxtmiljö men även i många fall en rent biologisk faktor 

såsom exempelvis benägenhet för depression eller ångest. Den stereotypa bilden av en 

missbrukare liknas under diskussionen vid en hemlös person; sårbar såväl ur en social 

som biologisk kontext: 

 
 

En sån där klassisk Situation Stockholm säljare. (källa A) 
 

De har säkert en biologisk sårbarhet från första början. (källa C) 

Nog en väldigt sårbar person jag har att göra med. (källa D) 

 
 

Empatin som uppstår gentemot missbrukaren leder dessutom till en stark längtan efter 

ett omhändertagande av den samme. En form av omhändertagande som ju ingår i 

sjuksköterskans arbetsbeskrivning, men som i synen på missbrukaren blir än tydligare 

och starkare. Synen blir snarare av förtrolig karaktär, om än professionell, fylld med 

såväl kärlek som värme: 

 
 

Det är ju ofta en grov kognitiv svikt i bakgrunden, de förstår ju inte alltid. (källa C) 



 

Ibland känns det som det där lilla barnet. (källa B) 
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DISKUSSION 
 

 
Metoddiskussion 

 

 

Resultatet speglar studiens syfte att beskriva sjuksköterskors syn på patienter med 

missbruksproblem inom psykiatrisk omvårdnad. Detta betyder att studiens syfte har 

uppnåtts. 

 

En svaghet i studien visas i datainsamlingens begränsade omfång. Transkriberingen av 

fokusgruppsintervjun gav 14 sidor text och 170 meningsbärade enheter vilket i 

fokusgruppssammanhang kan anses vara tunt. Bortfall av data kan delvis härledas till 

att en informant inte kunde medverka samt en stundtals ojämn deltagaraktivitet i 

diskussionerna, sett till antalet meningsbärande enheter. 

 

Vidare blottas svagheter i urvalet. Jämn åldersfördelning kunde inte tillgodoses i 

intervjun och längden av informanternas yrkesverksamhet var signifikant olika 

varandra. I motsats till åsikter beskrivna i bakgrundskapitlet angående vikten av 

utbildning uppvisades inga betydande skillnader i människosyn respondenterna emellan 

relaterat till utbildningsnivå. 

 

En av deltagarna var mer aktiv än de andra informanterna och fick ett, i 

transkriberingen tydligt skådat, medhåll i många diskussioner. Med stöd av Wibecks 

(2012) definition av intrapersonella faktorer, beaktas möjligheten att hen på grund av 

sin status och personlighet, erhöll medhåll och kontinuerlig respons från övriga 

deltagare under diskussionen. Denna aspekt kan ses som en styrka i sammanhanget. Då 

det skedde ett bortfall av en informant i fokusgruppen är det möjligt att informanten i 

fråga fyllde det tomrum som därav uppstod och fick övriga informanter att uttrycka sig 

i olika sammanhang då det annars hade kunnat råda tystnad. 
 

 

Då deltagaraktiviteten var ojämn kan detta ha påverkat analysfasen eftersom de 

meningsbärande enheterna härrörda till vissa informanter kvantitetsmässigt överskred 

andra. Fördelningen av meningsbärande enheter sett till antalet informanter är alltså 

ojämnt vilket kan ha influerat dataanalysen, avseende de meningsbärande enheterna 

som belägg, och måste betraktas som en svaghet. 

 

Fallbeskrivningen som skapades för fokusgruppsintervjun gav god respons av 

informanterna vilket ledde till mycket substantiella data. Att inleda med en 
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fallbeskrivning som informanterna kunde relatera till och diskutera kring gav 

fokusgruppsintervjun en snabb och enhetlig start med stort deltagande av 

informanterna, vilket betraktas som en styrka i studien. Däremot höll sig diskussionen 

endast till en viss aspekt av fallet och berörde inte exempelvis för studien centrala 

ämnen såsom helhetsperspektiv och explicit människosyn. Det är möjligt att 

moderatorn med ett litet inlägg kunde ha höjt diskussionen ytterligare en nivå. Vidare 

användes intervjuguiden med goda resultat avseende insamling av data relevant till 

syftet. 

 

En styrka i datainsamlingen är, med stöd av Wibeck (2012), de miljömässiga faktorerna 

rörande fokusgruppsintervjun. En lokal utan insyn i anslutning till avdelningarna där 

informanterna verkade utnyttjades för intervjun. Därmed kunde de känna sig trygga och 

hemma i situationen och kunde tala fritt, vilket styrker studiens validitet. 

 

En styrka i analysfasen var det goda utfallet av kategorier, kategorier som stod i relation 

till syftet, trots den begränsade mängden insamlade data. Trots att de meningsbärande 

enheterna var förhållandevis få innehöll de mycket substans till förmån för analys. 

 

Studiens metod är möjlig att replikera men eftersom fokusgruppen då kommer att ha 

andra informanter kan resultatet komma att variera. Delar av resultaten som redovisats i 

tidigare kapitel kan i flera avseenden ses i andra studier i olika kontext, vilket betyder 

att överförbarheten bör ses som god. 
 

 
Resultatdiskussion 

 

 

Analysfynden i resultatdiskussionen presenteras under tre underrubriker. Dessa 

underrubriker presenterar vem, eller vad, analysfynden har som utgångspunkt. 

 

Sjuksköterskan som utgångspunkt 
 

 

Kategorin Människan som helhet utmärktes av en strävan hos sjuksköterskorna att till 

största möjliga mån se patienten utifrån ett helhetsperspektiv. Deras uttryckta 

människosyn står i symbios med den humanistiska människosynens attribut, såsom 

beskrivna i den teoretiska referensramen med stöd av Birkler (2007). 

Helhetsperspektivet relateras inte till något speciellt patientfall och den ses inte som 

relaterad till ett visst fenomen, utan snarare som en premiss för hela arbetet. Det är ett 

perspektiv som förutsätts i omvårdnaden och som alla sjuksköterskor bär med sig. Häri 
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framträder dock en problematik. Synen på helhetsperspektivet som grundläggande och 

förutsättande problematiseras inte med patientfall eller upplevelser. Inte heller togs det 

upp under fallbeskrivningen vid fokusgruppsintervjun. Det är ett ideal; lätt att uttrycka 

men svårt att sätta i ett konkret patientfallsperspektiv såsom i många av de övriga 

kategorierna. Denna svårighet att konkretisera ett humanistiskt synsätt för att applicera 

den i ett praktiskt fält beskrivs även av Austgard (2012). 

 

Människovärdet är centralt i den humanistiska människosynen (Birkler, 2007) och 

denna syn kan därför förklara kategorin Frustration. Sjuksköterskorna beskriver en 

frustration som uppstår av att patienterna mår så dåligt, samtidigt som detta inte är 

något som patienterna kan rå över. Bagaget hos dessa personer har varit alltför tungt 

och svårbemästrat. Detta leder till en känsla av frustration, fylld av empati då 

patienternas liv inte blir människovärdigt. Empatin som här uppvisas bör, även om det 

resulterar i frustration, ses som något positivt, vilkets stöds av Reynolds och Scott 

(2000). Detta då empati är angeläget för att en sjuksköterska ska ha möjlighet att förstå 

en patient och hennes problematik(ibid.). 

 

Den humanistiska människosynen ser människan som förnuftig och tillskriver henne en 

absolut värdighet (Birkler, 2007). Förnuftet, inte instinkter, leder människan framåt och 

utvecklar henne. Denna syn kan förklara kategorin Den självvalda kontaktlösheten. 

Sjuksköterskorna beskriver hur de ser att det är patienten som styr gällande hur och när 

samtal dem emellan ska äga rum, samt vikten av att inte tvinga patienten till något som 

hon inte vill. Här blir det tydligt att sjuksköterskorna tror på patienterna. Den självvalda 

kontaktlösheten må i praktiken innebära svårigheter för att upprätta en relation med de 

aktuella patienterna, men det centrala begreppet är värdighet, och vikten av att 

respektera den. Denna tes stöds av Lovi och Barr (2009) som menar att det är essentiellt 

att patienter med beroendeproblematik bemöts av personalen med värdighet och 

respekt, dels för att främja deras välmående, men också för att det är sjuksköterskans 

moraliska obligation. Vidare redogör de för hur flera internationella 

sjuksköterskeförbund belyst vikten av att bemöta missbrukande patienter med respekt 

och värdighet utan att påtvinga dem personliga moraliska värderingar eller attityder, 

vilket tyder på att denna syn är vedertagen. Detta bemötande av patienten samt 

accepterandet av hans eventuella val att vara kontaktlös står i enlighet med 

humanistiska principer såsom redogjorda för i den teoretiska referensramen. 
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Patienten som utgångspunkt 
 

 

Barbosa da Silva och Andersson (1993) menar att vården reducerar individer till 

defekta mekaniska kroppar i behov av reparation. Kategorin Kontakt genom vinnande 

strategi, präglades av en syn på den missbrukande patienten som kontaktsökande i 

syftet att erhålla något från sjuksköterskan, oftast läkemedel. Patientkontakten 

begränsades till vad sjuksköterskorna upplevde som ett sökande efter mer läkemedel. 

De aktuella patienternas funktion i omvårdnadsprocessen begränsades i praktiken till 

återkommande önskningar om ytterligare medicinering. En problematik blottades här 

då patienterna reducerades till just mekaniska objekt i behov av åtgärder via 

medicinering. Sjuksköterskorna ville gärna samtala och hjälpa patienterna på bästa 

möjliga vis, men patienterna ville ofta inte, eller var inte kapabla till, att vara delaktiga i 

sin omvårdnad i någon annan aspekt än att söka medicinering och efter det sätta punkt 

för ytterligare kontakt. I synsättet finns en skönjbar ambivalens. Viljan att nå 

människan är tydlig men överlappas av synen på denna som, i enlighet med det 

naturalistiska synsättet redogjort för i den teoretiska referensramen: ett mekaniskt 

objekt styrt av instinkter och drifter. 

 

Humanistisk människosyn har sin grund i ett helhetsperspektiv på människan. 

Kategorin Den onda cirkeln, innefattade dels den konkreta beroendeproblematiken, 

dels den problematik som uppstår då missbruket omfamnar hela individens 

personlighet och varande. Informanterna påpekade att det inte var svårt att förstå att det 

för de patienter med pågående missbruksproblem var mycket ansträngande att bryta 

med missbruket som genomgrep hela deras identitet, men desto svårare att relatera till 

det återkommande, konkreta missbrukandet av alkohol och narkotika. Denna 

ambivalenta inställning är ett av den humanistiska människosynens problem i den här 

studiens kontext. Som beskrivet i den teoretiska referensramen kan människan utifrån 

ett humanistiskt synsätt inte bedömas efter specifika delar, vilket är fallet här: synen är 

att missbruket genomgriper hela människan, vilket understryks av samtliga 

informanter. Samtidigt menar de att det är svårt att förstå just varför patienterna 

upprepar det missbruk som fått dem att må så dåligt. Vidare måste det klargöras att 

även synen på en individ såsom uppslukad av en specifik identitet inte heller är 

förenligt med ett humanistiskt synsätt utifrån den teoretiska referensramens definition 

av humanism (Birkler, 2007). Förekomsten av synsättet på missbruk som identitet stöds 

av Copeland (2004) som menar att identiteten i fråga konstituerats av faktorer 
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relaterade till familj och bakgrund, utbildning, anställning, vägen in i missbruk samt 

drogvanor. Dessa begrepp, förankrade i sociala företeelser, vore betydligt lättare att 

diskutera ur ett humanistiskt perspektiv än endast begreppet identitet. 

 

Den humanistiska människosynen ser människan som subjekt med egen möjlighet till 

förändring, men samtidigt även produkt av den kontext och kultur som hen växt upp i 

(Birkler, 2007). Därav kan denna människosyn förklara kategorin Livsöde. 

Sjuksköterskornas syn på den missbrukande patienten är att det är ett olyckligt livsöde 

som fört patienterna till den situation de idag befinner sig i. En bakomliggande 

problematik som patienterna själva inte kan rå för har lett dem till den situation de idag 

befinner sig. Dock ser de även att hur mycket tid och resurser som vården än lägger på 

dessa patienter, är det i slutändan alltid individen själv som kan åstadkomma en 

förändring, en förändring patienterna anses kapabla att genomföra då de ses på som 

subjekt med egen vilja. Kogstad, Ekeland och Hummelvoll (2011) stöder vikten av 

denna syn för att god omvårdnad ska kunna uppstå inom psykiatrin, att visa tillit och 

respekt är essentiellt för patienternas möjlighet att tillfriskna. 

 
 
 

Struktur och miljö som utgångspunkt 
 

 

Den humanistiska människosynen sätter människan i första rummet och som alltings 

utgångspunkt (Birkler, 2007). Denna syn kan emellertid inte förklara kategorierna, Den 

hämmande vårdmiljön, samt, Den individreducerande vårdkulturen, utan 

sjuksköterskornas syn drar sig snarare mot ett naturalistiskt synsätt. Sjuksköterskorna 

beskriver bristen på en individcentrerad vård som ett av dess största problem. 

Strukturer, både vårdkulturella och samhälleliga, leder, tillsammans med en faktisk 

tidsbrist, fram till detta. Strukturernas negativa inverkan på det slutgiltiga vårdresultatet 

tas även upp av Johansson, Skärsäter och Danielson (2006). Sjuksköterskorna önskar 

att de kunde se på patienterna och omvårdnadssituationen med ett mer humanistiskt 

synsätt, och det är även det som de får lära sig i sin utbildning, men i praktiken blir det 

någonting annat. I praktiken blir inte människan alltings utgångspunkt, snarare sätts 

regler och rutiner i första rummet och människan, patienten, får anpassa sig. 

Naturalismen blir därför snarare det rådande synsättet och den syn som kan förklara 

dessa kategorier. Att teori och praktik inte alltid sammanfaller gällande 

implementeringen av den humanistiska människosynen inom sjukvården stöds även av 
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Austgard (2012). Här beskrivs svårigheten att konkretisera det humanistiska synsättet 

på ett sätt som får det att inte enbart blir teori, utan även praktisk användbar kunskap. 

 
 

SLUTSATS 
 

Studien visar att sjuksköterskan inom psykiatrisk omvårdnad har en humanistisk 

människosyn som grund för omvårdnaden av patienter med missbruksproblem. I 

omvårdnadsarbetet med den missbrukande patienten uppstår dock en frustration. 

Sjuksköterskan har svårt att nå patienten, som i sin fulla rätt att rå över sig själv, nekar 

till att medverka i etableringen av en god vårdrelation då hon endast eftertraktar 

praktiska vårdåtgärder i form av medicinering. Patientens person reduceras till en 

missbrukaridentitet som grundats på dennes olyckliga livsöde. Därmed uppstår ett 

skifte i människosyn från humanism till naturalism. I den miljö där båda kontrahenterna 

möts bidrar strukturer och villkor ytterligare till att försvåra den humanistiska 

människosynens praktiska tillämpning, till förmån för den naturalistiska. I slutändan 

har sjuksköterskan en grundläggande humanistisk människosyn, om än betraktad som 

svåröverförbar till praxis i det moderna omvårdnadsarbetet med missbrukande 

patienter. 

 
 

KLINISK BETYDELSE 
 

Den förväntade betydelsen av studien är att utöka kunskapen om den syn som finns 

gentemot patienter som missbrukar alkohol och, eller, droger i kontexten psykiatrisk 

omvårdnad. Studien visar på distinktionen mellan teori och praktik gällande hur det 

humanistiska synsättet appliceras i den psykiatriska omvårdnadskontexten. 

 
 

FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING/UTVECKLING 
 

Ytterligare forskning angående synen på patienter med missbruksproblematik med fler 

respondenter skulle kunna presentera ett resultat med större omfång av data och därmed 

en mer ingående analys med högre validitet. Vidare föreslås forskning om begreppet 

humanism och dess praktiska tillämpning i psykiatriskt omvårdnadsarbete. 
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BILAGA I 
 

Röda korsets högskola 
 

Sjuksköterskeprogrammet 
 

Självständigt examensarbete, 15 hp, vt13 
 

Fredrik Ebertz och Olof Rommel 

Informationsbrev 
 

Informerat samtycke 
 

Preliminär titel: Synen på patienter med missbruksproblem 
 

Syfte: Studiens syfte är att beskriva sjuksköterskors syn på patienter med 

missbruksproblem inom psykiatrisk omvårdnad. 

Informerat samtycke: Ditt deltagande i en fokusgruppsintervju önskas. Intervjun, som 

utgår från syftet beskrivet ovan, förväntas ta cirka 40 minuter och diskussionen 

kommer att användas för ett examensarbete i form av en transkriberad text. Det är 

frivilligt att deltaga i intervjun och du har rätt att när som helst välja att avstå från att 

besvara ytterligare frågor. Då intervjun spelas in går det inte att radera det som redan 

sagts men du kan välja att avsluta din medverkan genom att lämna platsen för intervjun 

alternativt inte säga något mer. 

Allt material, inspelat som observerat, är konfidentiellt och kommer att förvaras på ett 

sådant vis att endast Vi som författar uppsatsen har tillgång till det. Examinator samt 

handledare för examensarbetet kan komma att läsa den transkriberade texten. Detta 

gäller för såväl det inspelade materialet som den transkriberade texten och eventuella 

observationer och anteckningar. Allt material som används i uppsatsen kommer att 

avidentifieras i själva uppsatstexten och kan ej härledas tillbaka till någon deltagare i 

intervjun. Avidentifierade, transkriberade citat kan förekomma i det färdiga 

examensarbetet. Konfidentialitet utlovas. 

Stockholm,    
 

Fredrik Ebertz, sjuksköterskestudent 
 

Olof Rommel, sjuksköterskestudent 
 

Samtycke i enlighet med information given ovan 
 

Namnteckning: 
 

Datum:    
 

Namnförtydligande:    
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BILAGA II 
 

Röda korsets högskola 
 

Sjuksköterskeprogrammet 
 

Självständigt examensarbete, 15 hp, vt13 
 

Fredrik Ebertz och Olof Rommel 
 

Intervjuguide 
 

Presentation av medverkande i studien. Hur länge har ni arbetat som sjuksköterska? 

Hur länge har ni arbetat inom psykiatrin? Specialistutbildning? 

Syfte 
 

Studiens syfte är att beskriva sjuksköterskors syn på patienter med missbruksproblem 

sett ur en svensk kontext. 

Tema 1: Fallbeskrivning 
 

Presentation av fallbeskrivning för deltagarna med efterföljande diskussion. 
 

-    Fallbeskrivning: 
 

Du har precis påbörjat ditt eftermiddagspass på en psykiatrisk avdelning. 

Maggan, en patient med en lång historia av narkotikamissbruk ankommer 

till avdelningen. Hon är känd sedan länge av personalen, dig inräknad, och 

har varit på avdelningen många gånger. Samtidigt ankommer Jocke, tidigare 

intagen på avdelningen ett flertal gånger med en historia av psykisk 

sjukdom och välkänd på avdelningen. Maggan är mycket upprörd, skriker 

och skäller på personalen och kräver att omedelbart få en utskrift av sina 

journalhandlingar samt tala med en sjuksköterska. Samtidigt knackar Jocke 

på dörren till sjuksköterskerummet. Även han är irriterad och menar att han 

inte har fått sin ordinerade medicin. Skulle ni vilja diskutera detta 

scenario helt spontant? 

 
 

Tema 2: synsätt, människosyn. 
 

Vi skulle vilja diskutera den syn som råder inom psykiatrin gällande patienter 

med missbruksproblem. Hur ser det ut på avdelningen där ni är verksamma? Vill 

ni beskriva ett exempel från ert yrkesliv relaterat temat? 

 
 

Stödmeningar för moderator: 
 

-   Vad tänker ni på när ni hör ordet människosyn? 
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-    Hur ser ni på människan? 
 

-    Är människosyn ett relevant begrepp inom vården? 
 

-    Står människan över naturen? Är hen okränkbar? Människovärde? 
 

 
 

Tema 3: missbruk och missbrukare. 
 

Vi skulle vilja diskutera kring er personliga och individuella syn på missbruk och 

missbrukare. Vad tänker ni på? Vill ni beskriva ett exempel från ert yrkesliv 

relaterat till temat? 

Stödmeningar för moderator: 
 

-   Vad tänker ni på när ni hör ordet missbruk? 
 

-    Vad (eller vem) tänker ni på när ni hör ordet missbrukare? 
 

-    Eventuell följdfråga: Vad har ni för tankar om missbrukare i vården? 
 

-    Distinktion mellan missbrukande och nyktra patienter? 
 

- Ser ni i ert arbete någon skillnad på missbrukande patienter beroende av 

ålder, kön och längd av missbruk? 

- Vad tror ni är viktigt att reflektera över vid arbete med missbrukare? Är 

utbildning viktigt? 

-    Till vilken grad är den missbrukande patienten ansvarig för sina handlingar? 
 

Till exempel alkoholism – Sjukdom? 
 

-    Faktorer som leder individer in i missbruk? Socialt arv, sjukdom, karaktär? 
 

 
 

Tema 4: Vid behov ger intervjudeltagarna varsitt exempel på en 

omvårdnadssituation med anknytning till studiens syfte. 
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BILAGA III 
 

Röda korsets högskola 
 

Sjuksköterskeprogrammet 
 

Självständigt examensarbete, 15 hp, vt13 
 

Fredrik Ebertz och Olof Rommel 

 
 
 
 
 
 
 

Till verksamhetschefen vid 
 

HEMLIGT 
 

 
 

Förfrågan angående genomförande av mindre vetenskaplig studie 
 

 
 

Vi, Fredrik Ebertz och Olof Rommel är sjuksköterskestudenter och studerar vid Röda 

Korsets Högskola i Stockholm. I utbildningen ingår att genomföra ett examensarbete 

(kandidatuppsats) inom huvudämnet omvårdnadsvetenskap i form av en uppsats på 

15 högskolepoäng. Vi avser att genomföra en studie inom ramen för examensarbetet. 

Preliminärt namn på studien är: Synen på patienter med missbruksproblem 

 
 

Studiens övergripande forskningsfråga är: vad har svenska sjuksköterskor för synsätt 

och tankar rörande patienter med pågående alkohol- och, eller, narkotikamissbruk? 

 
 

Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av: fokusgruppsintervju. Vi vill intervjua 

fem sjuksköterskor (grundutbildade eller specialistutbildade) i en fokusgrupp. 

Inkluderingskriterium är yrkesverksamhet i två år eller mer, jämn ålders- och 

könsfördelning samt god kunskap i svenska språket. Under fokusgruppsintervjun 

kommer en av oss att agera moderator och den andra som observatör. Intervjun 

förväntas pågå under cirka 40 minuter. 

 
 

Tidsplan: Datainsamlingen planeras starta                  och vara avslutad                 . 
 

 
 

Vi förbinder oss att skriftligt och muntligt informera personal i berörda verksamheter. 

Vidare förbinder vi oss att handskas konfidentiellt med insamlad data. Från samtliga 

kontaktade patienter alternativt personal inhämtas informerat samtycke inför 

deltagande i undersökningen. I görligaste mån kommer uppgifter från de undersökta 

patienterna av vara avidentifierade. Alla resultat kommer att redovisas så att personer 
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och enheter ej kan identifieras. Resultaten i studien kommer att återrapporteras till 

berörda enheter. 

 
 

Vi ansöker härmed om att få genomföra den ovan beskrivna undersökningen vid 
 

HEMLIGT HEMLIGT. 

Stockholm den 17 april 2013 

 
 

Fredrik Ebertz                                                                                     Olof Rommel 
 

 
 

Margareta Meyer                                                           Joacim Larsen 

Handledare                                                                    Examinator 

margareta.meyer@rkh.se                                              joacim.larsen@rkh.se 

mailto:larsen@rkh.se
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BILAGA IV Röda 

korsets högskola 

Sjuksköterskeprogrammet 

Självständigt examensarbete, 15 hp, vt13 
 

Fredrik Ebertz och Olof Rommel 
 

 
 

Meningsbärande enheter 
 

De meningsbärande enheterna redovisas under vilka teman, kategorier samt 

subkategorier som de tillhör. 

 
 

Tema: Det interaktiva mötet 
 

 
 

Kategori: Kontakt genom vinnande strategi 
 

 
 

Ovanstående kategori framkom efter genomgång av subkategorierna kontaktsökande, 
 

se patientens oro och vädjande. 
 

…en fågelunge som vill bli matad, oavsett hur mycket jag springer och ger efter… 

(källa B ) 

Då hjälper det ju liksom inte att man säger: ska vi sätta oss ned och prata? För de vet 

att det finns en kvar och den vill jag ha! (källa B) 

 
 

Nämen jag mår dåligt och därför vill jag ha den! (källa D) 

Vill ta reda på varför… (källa D) 

Hjälper det om vi sätter oss ned och pratar en stund? (källa D) 

Känner du dig orolig, ledsen eller misstänksam? (källa D) 

 
 

Kategori: Den självvalda kontaktlösheten 
 

 
 

Ovanstående kategori framkom efter genomgång av subkategorierna gränstestande och 
 

frihet att uttrycka sig. 
 

Kan ju ta ett helt pass med någon som springer… (källa B) 

Tydlig med att någonstans sätta nåt stopp. (källa B) 

De berättar precis vad de vill till mig. (källa D) 
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Vill aldrig tvinga någon till att berätta saker. (källa D) 
 

 
 

Kategori: Den hämmande vårdmiljön 
 

 
 

Ovanstående kategori framkom efter genomgång av subkategorierna Låst i rutiner och 
 

Maktlöshet. 
 

Vi jobbar ju i en väldigt regel- och rutinbaserad organisation och det finns 

standardiserade vårdplaner. (källa A) 

Jag känner mig maktlös. (källa B) 
 

Jag vet inte alltid hur jag ska hantera det. (källa B) 

Då måste ju alla förhålla sig likadant. (källa B) 

Jag kan känna frustration. (källa B) 
 

Jag känner en viss frustration. (källa B) 
 

 
 

Tema: Synen på den andre 
 

 
 

Kategori: Människan som helhet 
 

 
 

Ovanstående kategori framkom efter genomgång av subkategorierna den komplexa 

människan och person med egen vilja. 

Patienten har en samsjuklighet som blir så komplex. (källa C) 
 

…men även har det här i bagaget som försvårar. (källa C) 

Det är ändå en människa som vi vårdar! (källa D) 

Det själsliga, det fysiska… allt sånt här ihop. (källa D) 
 

Gör det svårare för oss om vi bara fokuserar på att ”det här är en patient med 

paranoid schizofreni”… (källa D) 

 
 

Kategori: Den individreducerande vårdkulturen 
 

 
 

Ovanstående kategori framkom efter genomgång av subkategorierna Del av 

vårdkulturen, Den andre = den ouppnåelige, Den reducerade individen samt 

Omvårdnadsproblem. 

När tiden inte räcker till blir man frustrerad. (källa A) 
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Fast jag har den här kunskapen i huvudet så är det något annat sen i praktiken. (källa 
 

B) 
 

Man ska inte säga missbrukspersonlighet, men det blir en viss personlighet. (källa B) 

Det är väldigt specifikt för Sverige att man vill sätta folk i fack. (källa A) 

Man vet inte hur man ska agera ifall en patient har en missbruksproblematik. (källa D) 

Hur ska man hantera det? (källa D) 

 
 

Tema: Synen på missbruk och missbrukaren 
 

 
 

Kategori: Livsöde 
 

 
 

Ovanstående kategori framkom efter genomgång av subkategorierna livsöde och att 

råda över sitt eget liv. 

Det är de som måste styra det och det är ju lite det beroendevården går ut på. (källa C) 

Det är en stor process att ta sig ur det och ansvaret ligger på dem. (källa C) 

Vilken personlighet patienten har om hon eller han lyckas eller inte… (källa B) 

Så accepterat nånstans till en gräns… när man till slut tippar över och blir 

missbrukare. (källa B) 

 
 

Kategori: Den onda cirkeln 
 

 
 

Ovanstående kategori framkom efter genomgång av subkategorierna missbruket som 

identitet och den onda cirkeln. 

Det genomgriper ju hela människan. (källa B) 
 

…vet inte vem de är som person kanske, utan drogerna. (källa D) 

Bryter man med det livet har man ju ingenting kvar. (källa A) 

Jag ser en lång tid framför mig… (källa B) 
 

Frustrerande för så fort patienten har en missbruksproblematik så är det massa dörrar 

som stängs per automatik. (källa A) 

Jag hade förstått det om det gett ett skönt rus liksom… (källa A) 

Ibland undrar man, vad får man ut av att skjuta amfetamin? (källa A) 

 
 

Kategori: Frustration 
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Ovanstående kategori framkom efter genomgång av subkategorierna Den sårbare, 
 

Frustrationskapande samt Stereotypen. 
 

Jag tror att det väcker frustration hos alla. (källa D) 

Varför gör du inte som jag säger liksom? (källa B) 

Kan inte tänka mig att en enda sjuksköterska någonsin inte blir frustrerad. (källa D) 

Jag har också blivit frustrerad några gånger och det är inget jag skäms för. (källa D) 

En sån där klassisk Situation Stockholm säljare. (källa A) 

De har säkert en biologisk sårbarhet från första början. (källa C) 

Nog en väldigt sårbar person jag har att göra med. (källa D) 

Det är ju ofta en grov kognitiv svikt i bakgrunden, de förstår ju inte alltid. (källa C) 

Ibland känns det som det där lilla barnet. (källa B) 


