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Sammanfattning 

Bakgrund: I dagens samhälle är alkohol- och narkotikaproblematik vanligt 

förekommande. Alkohol- och narkotikaproblematik leder till negativa förändringar i 

vardagen. Utifrån ett samhällsperspektiv råder det stigmatisering av alkohol- och 

narkotikaproblematik vilket leder till att personer undviker att söka vård. Syfte: Att 

beskriva hur patienter med alkohol- och/eller narkotikaproblematik upplever 

vårdpersonalens bemötande inom sjukvården. Metod: Allmän litteraturstudie med 

induktiv ansats. Resultat: Resultatet presenteras i två teman vilka är bemötande som 

stöd och bemötande som hinder. I resultatet framkom det att vårdpersonalens 

bemötande upplevdes som stödjande eftersom vårdpersonalen lyssnade och bemötte 

patienter professionellt samt att vårdpersonalen visade att de hade goda kunskaper i 

mötet med patienter. Vidare framkom det i resultatet att patienter upplevde 

vårdpersonalens bemötande som ett hinder i vårdprocessen eftersom vårdpersonalen 

bemötte patienter otillräckligt och ovärdigt i form av diskriminering, stigmatisering 

samt maktmissbruk. Konklusion: Resultatet presenteras i två teman vilka är 

bemötande som stöd och bemötande som hinder. Resultatet kan bidra med ökad 

förståelse hos vårdpersonal som möter personer med alkohol- och/eller 

narkotikaproblematik vilket på så vis kan bidra till bättre förutsättningar för ett gott 

bemötande. 
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Abstract 

Background: In today's society, alcohol and drug problems are common. Alcohol 

and drug problems lead to negative changes in everyday life. From a societal 

perspective, there is the stigma of alcohol and drug problems, which leads to people 

that avoid seeking care. Purpose: To describe how patients with alcohol and/or drug 

problems experience the treatment of healthcare professionals in the healthcare sector. 

Method: General literature study with inductive approach. Result: The result is 

presented in two themes which are supportive treatment and obstructive treatment. In 

the result, it was found that the care staff's treatment was experienced as supportive 

because the care staff listened and treated patients professionally and that the care 

staff showed that they had good knowledge in the meeting with patients. Furthermore, 

it emerged in the results that patients perceived the treatment of care staff as an 

obstacle in the care process because the care staff treated patients insufficiently and 

unworthily in the form of discrimination, stigmatization and abuse of power. 

Conclusion: The result is presented in two themes, which are supportive treatment 

and obstructive treatment. The result can contribute to increased understanding among 

healthcare professionals who meet people with alcohol and/or drug problems, which 

can thus contribute to better conditions for good treatment.
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Inledning 

Enligt Världshälsoorganisationen (2018) lever cirka 283 miljoner människor i världen 

med alkoholproblematik. Alkohol orsakar ungefär 3 miljoner dödsfall per år globalt 

(Världshälsoorganisationen, 2018). United Nations Office on Drugs and Crime (2019) 

skriver att cirka 35 miljoner människor i världen lever med narkotikaproblematik. År 

2017 orsakade narkotika ungefär 585 000 dödsfall globalt (United Nations Office on 

Drugs and Crime, 2019). Enligt Socialstyrelsen (2019) var det 304 personer i Sverige 

som vårdades enligt lag (1988:870) om vård av missbrukare under år 2018 och 11 300 

personer i Sverige som vårdades enligt socialtjänstlagen år 2018 varav 2051 vårdades i 

heldygnsvården (Socialstyrelsen, 2019). 

 

I en studie av Ahmed, Armah, Ahmed & LaBore (2019) framkommer det att 

narkotikaproblematik kan kopplas till negativa förändringar i det dagliga livet. Den 

psykiska hälsan blir allmänt försämrad, relationen till vänner försämras, den sociala 

kompetensen blir nedsatt samt prestationen på skolan eller på arbetet försämras (Ahmed 

et al., 2019). Narkotikaproblematik i tidig ålder är en stor riskfaktor för ökad stress 

inombords, försämrad akademisk prestation samt mentala hälsoproblem (De Looze, 

Janssen, Elgar, Craig, & Pickett 2015; Tu, Ratner & Johnson 2008). Fysisk och psykisk 

ohälsa samt försämrad livskvalitet kan vara som ett uppvaknande för individen och 

insikten av behovet för professionell vård kan på så vis väckas (Sena et al., 2017). 

Alkohol- och narkotikaproblematik är vanligt förekommande i dagens samhälle vilket 

innebär att sjuksköterskan behöver ha kunskaper om alkohol- och/eller 

narkotikaproblematik för att möjliggöra ett respektfullt bemötande vilket i sin tur ökar 

förutsättningarna för god vård (Wiklund-Gustin, 2014). 

 

Bakgrund 

Vad är alkohol- och narkotikaproblematik? 

Enligt centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (2018) finns det tre 

centrala begrepp kring alkohol- och narkotikaproblematik vilka är riskbruk, missbruk 

och beroende. I sin antologi beskriver Billinger & Hübener (2009) att bruk kontra 

missbruk är en definitionsfråga som ändrar sig över tiden och skiljer sig åt beroende på 

sociala och nationella kulturer. Att bruk är bundet till bland annat social kontext gör det 

begreppet en aning flyktigt och gränsen mellan bruk och missbruk är hårfin (Billinger & 

Hübener 2009). Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (2018) beskriver 

riskbruk där personen i fråga brukar alkohol- och/eller narkotika utan hänsyn till sig 

själv eller sin omgivning. Billinger & Hübener (2009) beskriver missbruk som ett 

avvikande brukande som medför sociala konsekvenser då ett missbruk bryter mot 

etablerade normer i samhället. I Sverige till exempel är icke medicinskt bruk av 

narkotika kriminaliserat och klassas under alla omständigheter som ett missbruk, utan 

hänsyn till individen och situationen personen befinner sig i. Bruk och missbruk är även 

termer som inte bara är reglerade av kulturella aspekter utan är i allra högsta grad 

påverkade av politiska agendor som nationella och i värsta fall individuella intressen 
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(Billinger & Hübener 2009). Enligt MINI-D IV (2002) kan alkohol och/eller 

narkotikamissbruk och alkohol- och/eller narkotikaberoende diagnostiseras med hjälp 

av manualen Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. För att konstatera 

ett missbruk ska minst ett av fyra kännetecken förekomma och kännetecken ska ha 

pågått i minst ett år. De fyra kännetecken är: upprepat intag av alkohol- och/eller 

narkotika som resulterar i att individen inte lyckas med att genomföra sina 

samhällsförankrade förpliktelser, upprepat intag av alkohol- och/eller narkotika vid 

tillfällen som kan leda till risk för olyckor, upprepad samrörelse med myndigheter i 

relation till alkohol- och/eller narkotikaanvändning samt användning av alkohol- 

och/eller narkotika trots upprepade problem med sociala relationer (MINI-D IV, 2002). 

Ett alkohol- och/eller narkotikaberoende uppkommer när ett ämne stimulerar 

belöningscentrum i hjärnan vilket leder till att det naturliga belöningssystemet dämpas 

vilket i sin tur ger upphov till att ett beroende växer fram (Agerberg, 2018). För att 

diagnoserna ett beroende ska tre av sju kännetecken förekomma och dessa ska ha pågått 

under minst ett år. De sju kännetecken är: ökad tolerans, abstinens, kontrollförlust, 

ihållande önskan eller misslyckade ansträngningar att reducera eller kunna styra över 

intaget av alkohol- och/eller narkotika, stora delar av tiden spenderas på att införskaffa, 

inta samt återhämta sig från alkohol- och/eller narkotika, före detta betydelsefulla 

aktiviteter prioriteras bort samt vidare användning av alkohol- och/eller narkotika trots 

kännedom om att alkohol- och/eller narkotika orsakar kroppsliga eller psykiska 

åkommor (MINI-D IV, 2002). Missbruk påverkar generellt sociala faktorer och 

beroende påverkar medicinska, psykologiska och sociala faktorer (Agerberg, 2018). Ett 

missbruk är oftast förknippat med speciella situationer eller faser i livet och ett beroende 

växer fram över tid. Ett missbruk som pågår under en längre tid kan resultera i ett 

beroende (Agerberg, 2018). 

 

Vad innebär det att leva med alkohol- och narkotikaproblematik? 

I en studie av Collins et al. (2018) framkommer fördelar samt nackdelar kring alkohol 

utifrån ett patientperspektiv. Alkohol används främst som hanteringsstrategi för att 

dämpa smärta relaterad till psyket i form av psykiatriska sjukdomar eller symptom. 

Alkohol kan också ses som en resurs för att höja självförtroendet i sociala situationer 

samt ses som en gemenskap i mötet med andra. De främsta nackdelarna med alkohol 

anses vara fysiska effekter i form av abstinens, bakfylla, akut berusning samt tolerans 

(Collins et al., 2018).   

 

I en studie av McCallum, Mikocka-Walus, Gaughwin, Andrews & Turnbull (2016) 

framkommer det att det är vanligt förekommande med isolering, ensamhet, känslor av 

skam samt ovärdighet hos människor som lever med alkoholproblematik (McCallum et 

al., 2016) och narkotikaproblematik (De Maeyer, Vanderplasschen & Broekaert, 2009). 

Känslorna som upplevs förstärks av de fördomar och den stigmatiseringen samt 

diskriminering som finns kring alkoholproblematik (McCallum et al., 2016) och 

narkotikaproblematik i dagens samhälle (De Maeyer et al., 2009). Samhällets fördomar, 

stigmatisering och diskriminering resulterar i svårigheter att söka vård för personer med 
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narkotikaproblematik (De Maeyer et al, 2009). En av de viktigaste faktorerna för 

tillfrisknande är en trygg miljö, integritet samt avhållsamhet från miljöer där missbruk 

förekommer. Ett gott stöd från omgivningen främjar tillfrisknande och vägen mot 

drogfrihet. Rätten att få en andra chans samt möjligheten att börja om på nytt är mycket 

betydelsefullt (De Maeyer et al., 2009). 

 

Bärande begrepp  

Värdighet 

Edlund & Lindwall (2017) skriver att värdighet är ett bärande vårdvetenskapligt 

begrepp inom hälso- och sjukvården. Varje enskild människa bär på en värdighet 

inombords. När den inneboende värdigheten hotas kan ohälsa uppkomma. 

Vårdpersonalens uppgift är att arbeta proaktivt genom att värna om individens 

värdighet. Misslyckas vårdpersonalen med uppgiften kränks värdigheten och resultatet 

blir ett onödigt lidande (Edlund & Lindwall, 2017). I en studie av Skorpen, Thorsen, 

Forsberg & Rehnsfeldt (2016) framkommer det att vårdpersonalen kan värna om 

patientens värdighet genom att bemöta varje individ med respekt samt utgå från att alla 

människor är lika värdefulla. Vårdpersonalens värdering av patienten formar hur 

patienten värderar sig själv (Skorpen et al., 2016). Vårdpersonal som bemöter patienten 

utifrån diagnos och inte som en mångdimensionell människa riskerar att kränka 

patientens värdighet (Lilja & Hellzén, 2014; Skorpen et al., 2016), vilket i sin tur kan 

leda till att patienten identifierar sig själv som sin diagnos och döljer vem patienten 

bakom diagnosen egentligen är (Lilja & Hellzén, 2014). Att bemöta alla patienter lika är 

inte samma sak som att bemöta alla patienter värdigt. Varje enskild patient behöver 

bemötas utifrån sitt behov (Skorpen et al., 2016). Edlund & Lindwall (2017) skriver att 

värdighet har tre centrala dimensioner vilka är absolut värdighet, relativ värdighet samt 

yttre värdighet. Absolut värdighet kan förklaras som den värdighet som är distanserad 

från funderingar som rör värderingar, den relativa värdigheten handlar om den inre 

medvetenheten om att alla bär på en värdighet inombords och den yttre värdigheten 

formas efter den kultur som råder samt kan ändra sig under livets gång. Värdighet är 

alltså både förknippat med människans värde samt den kulturen som råder (Edlund & 

Lindwall, 2017).  

 

Omvårdnadsteori 

Martin Bubers jag och du relation 

Martin Bubers omvårdnadsteori handlar om relationen mellan vårdpersonal och patient 

(Sandman & Kjellström, 2013). Relationen mellan vårdpersonalen och patienten kan 

baseras på en jag-det relation, en jag-du relation eller det mest förekommande, en 

kombination av båda förhållningssätten. En jag-det relation kan beskrivas som mötet 

mellan vårdpersonalen och patienten där vårdpersonalen bemöter patienten som ett 

objekt. En jag-du relation kan ses som en kontrast till en jag-det relation där 

vårdpersonalen istället bemöter patienten som ett subjekt. Vårdpersonal behöver kunna 

växla mellan jag-det och jag-du för att få möjlighet att bemöta patienten utifrån 
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patientens önskan (Sandman & Kjellström, 2013). I en studie av Sebergsen, Norberg & 

Talseth (2016) framkommer det att patienterna upplever sjuksköterskan som 

anpassningsbar utifrån patientens behov av bemötande. Vidare beskriver Sandman & 

Kjellström (2013) att en patient som vill bli bemött utifrån en jag-det relation och 

bemöts utifrån en jag-du relation kan uppleva vårdpersonalens bemötande som 

diskriminerande. Likaså kan en patient som önskar att bli bemött utifrån en jag-du 

relation uppleva sig kränkt om vårdpersonalen bemöter patienten utifrån en jag-det 

relation. Vårdpersonal som signalerar närvaro, intresse och öppenhet ökar möjligheterna 

för att skapa en jag-du relation med patienten. En jag-du relation skapar en bro mellan 

vårdpersonalen och patienten där vårdpersonalen får möjlighet att se hela människan 

och dess mångdimensionella behov och inte endast diagnosen patienten har (Sandman 

& Kjellström, 2013). 

Problemformulering 

I dagens samhälle är det vanligt förekommande att sjuksköterskan möter patienter med 

alkohol- och/eller narkotikaproblematik. Patienten behöver bli bemött utifrån patientens 

behov för att på så vis främja möjligheten till god vård. Det är därför av betydelse att 

undersöka hur patienter upplever vårdpersonalens bemötande inom sjukvården.  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva hur patienter med alkohol- och/eller narkotikaproblematik 

upplever vårdpersonalens bemötande inom sjukvården. 

 

Metod 

Design 

En allmän litteraturstudie med induktiv ansats genomfördes. Data har systematiskt 

samlats in samt bearbetats. Syftet med en litteraturstudie är att sammanställa befintlig 

forskning för att få en överblick över forskningsläget kring ett specifikt ämne (Friberg, 

2017). En induktiv ansats innebär att forskaren objektivt samlar in data och därefter 

försöker skapa nya begrepp och teorier utifrån datainsamlingen (Forsberg & 

Wengström, 2016).  

Datainsamling 

En inledande ostrukturerad informationssökning genomfördes för att få en överblick 

över forskningsläget samt vilka sökord och sökordskombinationer som resulterade i 

flest relevanta träffar relaterat till syftet. Enligt Östlundh (2017) skapar en ostrukturerad 

inledande sökning en plattform för sökprocessen samt en överblick över det 

aktuella forskningsläget. Därefter gjordes en strukturerad informationssökning genom 

att vetenskapliga artiklar relevanta för litteraturstudiens syfte söktes efter i databaserna 

Cumulated Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), PubMed, 

PsycINFO samt Academic Search Elite. Databasen CINAHL användes eftersom 
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databasen är inriktad på omvårdnad, PubMed eftersom databasen är inriktad på 

omvårdnad, medicin samt odontologi, PsycINFO eftersom databasen är inriktad på 

psykologi och Academic Search Elite eftersom databasen är en tvärvetenskaplig databas 

(Forsberg & Wengström, 2016).  

 

Sökord som användes framkom efter gemensam diskussion. Litteraturstudiens syfte 

styrde val av sökord. Sökord som användes var alcoholism (alkoholmissbruk), alcohol 

abuse (alkoholmissbruk), substance abuse (narkotikamissbruk), substance-related 

disorders (narkotikamissbruk) patient (patient), experience (upplevelse) och health care 

(sjukvård). Alcoholism, alcohol abuse, substance abuse och substance-related disorders 

var ämnesord. Patient, experience och health care var fritextord. Databassökningarna 

gjordes via ämnesord i form av Cinahl Headings, Medical Subject Headings, Thesaurus 

samt via fritextord. Se bilaga A. Booleska operatorn OR och AND användes under 

databassökningen.  

Sökordet health care staff (sjukvårdpersonal) användes i den inledande ostrukturerade 

sökningen men valdes bort inför den strukturerade sökningen. Sökordet health care staff 

valdes bort eftersom sökordet främst upplevdes fånga in studier som undersökte 

sjukvårdpersonalens perspektiv vilket inte besvarade syftet. Vidare användes sökordet 

treatment (bemötande) i den inledande ostrukturerade sökningen men valdes bort inför 

den strukturerade sökningen. Sökordet treatment valdes bort eftersom sökordet främst 

upplevdes fånga studier som handlade om medicinska behandlingar eller hur patienter 

svarade på olika medicinska behandlingar.  

Artiklar som inkluderades var artiklar som fokuserade på en interaktion mellan 

vårdpersonal och patient utifrån ett patientperspektiv för att på så vis finna patientens 

upplevelse av vårdpersonalens bemötande. Vårdpersonal innefattade läkare, 

sjuksköterskor, undersköterskor, mentalskötare, vårdbiträden, behandlingsassistenter, 

samt apotekare. Sjukvård omfattade institutioner som sjukhus, vårdcentraler, apotek, 

behandlingshem samt substitutionsmottagningar. Artiklarna skulle vara skrivna på 

svenska alternativt engelska samt vara publicerade under de senaste fem åren. Enligt 

Stoltz & Willman (2017) bör vetenskapliga artiklar kvalitetsgranskas efter 

genomläsning för att göra en kontroll av att de vetenskapliga artiklarna har hög 

vetenskaplig kvalitet. De vetenskapliga artiklarna kvalitetsgranskades enligt Carlsson 

och Eimanns (2003) granskningsmall för kvalitativ forskning. Artiklar som 

inkluderades var artiklar som kvalitetsgranskades till grad I respektive grad II. Nio 

artiklar kvalitetsgranskades till grad I och en artikel kvalitetsgranskades till grad II. 

Studier som enbart fokuserade på ett anhörigperspektiv eller ett vårdpersonalperspektiv 

exkluderades. Sökord och sökordskombinationer upplevdes fånga många studier som 

fokuserade på patienter med humant immunbristvirus (HIV) och/eller hepatit C vilka 

exkluderades eftersom studierna upplevdes handlade om patienters upplevelser av att 

leva med sjukdomen och inte patienters upplevelse av vårdpersonalens bemötande.  
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CINAHL 

Sökningen på CINAHL genomfördes genom att söka på alcoholism (alkoholmissbruk), 

alcohol abuse (alkoholmissbruk), substance abuse (narkotikamissbruk), patient 

(patient), experience (upplevelse) och health care (sjukvård). Alcoholism, alcohol 

abuse, substance abuse söktes via CINAHL headings. Patient, experience och health 

care söktes via fritextord. Booleska operatorn OR användes mellan alcoholism, alcohol 

abuse samt substance abuse. Booleska operatorn AND användes efter sista ämnesordet 

samt mellan fritextord. I databasen begränsades sökningen från oktober 2014 till 

oktober 2019 och svenska samt engelska som språk valdes som begräsning. Sökningen 

resulterade i 98 träffar. Sammanlagt 98 titlar lästes genom. Om titeln ansågs besvara 

syftet lästes abstrakt. 12 abstrakt lästes igenom. Om abstrakt ansågs besvara syftet lästes 

artikeln i sin helhet. Sex artiklar lästes. Om artikeln besvarade syftet kvalitetsgranskades 

artikeln enligt Carlsson & Eimanns (2003) granskningsmall för kvalitativ forskning. 

Två artiklar kvalitetsgranskades. Två artiklar bedömdes vara av god vetenskaplig 

kvalitet och valdes ut som resultatartiklar. Se bilaga B.  

 

PubMed 

Sökningen i PubMed genomfördes genom att söka på alcoholism (alkoholmissbruk), 

substance-related disorders (narkotikamissbruk), patient (patient), experience 

(upplevelse) och health care (sjukvård). Alcoholism och substance-related disorders 

söktes via Medical Subject Headings (MeSH). Patient, experience och health care 

söktes via fritextord. Booleska operatorn OR användes mellan alcoholism och 

substance-related disorders. Booleska operatorn AND användes efter sista ämnesordet 

samt mellan fritextord. Sökningen begränsade till artiklar publicerade de senaste fem 

åren och svenska samt engelska valdes som begränsning. Sökningen resulterade i 318 

träffar. Sammanlagt 318 titlar lästes genom. Om titeln ansågs besvara syftet lästes 

abstrakt. 22 abstrakt lästes igenom. Om abstrakt ansågs besvara syftet lästes artikeln i 

sin helhet. 12 artiklar lästes. Om artikeln besvarade syftet kvalitetsgranskades artikeln 

enligt Carlsson & Eimanns (2003) granskningsmall för kvalitativ forskning. Fem 

artiklar kvalitetsgranskades. Fem artiklar bedömdes vara av god vetenskaplig kvalitet 

och valdes ut som resultatartiklar. Se bilaga B.  

  

PsycINFO 

Sökord som användes var alcoholism (alkoholmissbruk), alcohol abuse 

(alkoholmissbruk), substance related and addictive disorders (narkotikamissbruk), 

patient (patient), experience (upplevelse) och health care (sjukvård). Alcoholism, 

alcohol abuse och substance related and addictive disorders söktes via thesaurus. 

Ämnesord söktes i samma textbox och fritextord på separata rader. Booleska operatorn 

OR användes mellan alcoholism, alcohol abuse och substance related and addictive 

disorders. Booleska operatorn AND användes efter sista ämnesordet samt mellan 

fritextord. Sökningen begränsade till artiklar publicerade mellan oktober 2014 till 

oktober 2019 och svenska samt engelska valdes som begränsning. Sökningen 

resulterade i 49 träffar. Sammanlagt 49 titlar lästes genom. Om titeln ansågs besvara 
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syftet lästes abstrakt. 11 abstrakt lästes igenom. Om abstrakt ansågs besvara syftet lästes 

artikeln i sin helhet. 4 artiklar lästes. Inga artiklar ansågs besvara syftet. Se bilaga B.  

 

Academic Search Elite 

Sökord som användes var alcoholism (alkoholmissbruk), substance abuse 

(narkotikamissbruk), patient (patient), experience (upplevelse) och health care 

(sjukvård). Alcoholism och substance abuse söktes via thesaurus. Booleska operatorn 

OR användes mellan alcoholism och substance abuse. Booleska operatorn AND 

användes efter sista ämnesordet samt mellan fritextord. Sökningen begränsade till 

artiklar publicerade de senaste fem åren och svenska samt engelska valdes som 

begränsning. Sökningen resulterade i 223 träffar. Sammanlagt 223 titlar lästes genom. 

Om titeln ansågs besvara syftet lästes abstrakt. 47 abstrakt lästes igenom. Om abstrakt 

ansågs besvara syftet lästes artikeln i sin helhet. 14 artiklar lästes. Om artikeln 

besvarade syftet kvalitetsgranskades artikeln enligt Carlsson & Eimanns (2003) 

granskningsmall för kvalitativ forskning. Fem artiklar kvalitetsgranskades. Fem artiklar 

bedömdes vara av god vetenskaplig kvalitet och valdes ut som resultatartiklar. Varav 

två av dessa resultatartiklar var dubbletter. Se bilaga B.  

 

Databearbetning 

Data har bearbetats med hjälp av innehållsanalys. Enligt Forsberg & Wengström (2016) 

är innehållsanalys ett sätt att bearbeta data på genom att systematiskt bekanta sig med 

insamlat material, koda materialet, kategorisera koder och identifiera teman för att 

slutligen kunna bilda en översikt över ett specifikt område (Forsberg & Wengström, 

2016). Data bearbetades genom att aktuella artiklar lästes igenom separat. Under 

genomläsning av samtliga artiklar markerades innehåll i resultatdelen i artikeln som var 

relevant i förhållande till syftet i litteraturstudien. En diskussion kring likheter och 

skillnader under dataanalysen fördes. Ett dokument upprättades där varje artikel fick en 

egen rubrik. Under varje rubrik sammanställdes det markerade innehållet från varje 

artikel för att få en översikt över materialet från datainsamlingen. En översikt av varje 

artikel skapades genom att en artikelöversikt fylldes i. Subkategorier urskildes utifrån 

sammanfattningarna, subkategorierna bildade kategorier och slutligen växte teman 

fram. Teman som växte fram var “bemötande som stöd” och ”bemötande som hinder”. 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Sandman & Kjellström (2013) kan forskningsetik beskrivas som ett svar på de 

etiska skandaler som tidigare förekommit under forskning. Under andra världskriget 

bedrevs forskning på människor utan hänsyn till människans värdighet samt rättigheter 

vilket resulterade i att forskningsetiken växte fram. Forskningsetik är en central del i 

forskning och handlar om en etisk reflektion som bör genomsyra hela 

forskningsprocessen. Syftet med forskningsetik är att forskaren ska kunna bedriva 

forskning på ett etiskt korrekt sätt samt förhindra att människoliv kommer till skada. 

Vidare beskriver Sandman & Kjellström (2013) att det finns ett flertal etiska riktlinjer 

som stöd för att kunna bedriva forskning etiskt. Några omtalade är Nürnbergerkoden 
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samt Helsingforsdeklarationen. Nürnbergerkoden upprättades år 1947 som en direkt 

motreaktion mot de inhumana experiment och brott mot mänskliga rättigheter som 

skedde under andra världskriget. Koden tydliggör att människor inte får komma till 

skada under forskning samt betydelsen av informerat samtycke framkommer. Den mest 

omtalade forskningsetiska internationella riktlinjen är Helsingforsdeklarationen som 

kom år 1964 och uppdaterades senast år 2008. Helsingforsdeklarationen belyser vikten 

av att finna en jämvikt mellan forskningens nytta kontra deltagarnas engagemang och 

välbefinnande (Sandman & Kjellström, 2013). Samtliga artiklar som ingår i resultatet 

hade genomgått en etikprövning och fått klartecken att bedriva forskningen. Mer 

forskning om alkohol- och narkotikaproblematik är nyttig kunskap. Ny vetenskaplig 

kunskap kan leda till mer förståelse och bättre vård för patienterna. Det är inte ovanligt 

att patienter med alkohol- och/eller narkotikaproblematik undviker sociala situationer 

och istället isolerar sig. Forskare bör därför iaktta försiktighet i kontakten med dessa 

patienter för att minimera risken för att orsaka skada.  

Förförståelse 

Båda studenterna har arbetat på beroendeavdelning. 

Resultat 

Bemötande som stöd 

Patienter upplevde vårdpersonalens bemötande som stödjande (Bové, Lisby & Norlyk, 

2019; Chorlton, Smith & Jones, 2015; Paula, Jorge, Lima & Bezerra, 2017; Priebe, 

Wiklund-Gustin & Fredriksson, 2018; Radley, Melville, Easton, Williams & Dillon, 

2016; St. Marie, 2014; Velez, Nicolaidis, Korthuis & Englander, 2017) eftersom 

vårdpersonalen lyssnade på patienterna (Bové et al., 2019; Chorlton et al., 2015; Priebe 

et al., 2018; Radley et al., 2016) och delade med sig av egna erfarenheter och 

sårbarheter (Chorlton et al., 2015). Vårdpersonalens bemötande upplevdes som lugnt, 

avvaktande och lyhört av patienterna eftersom vårdpersonalen signalerade en känsla av 

äkta närvaro och trygghet (Bové et al., 2019; Priebe et al., 2018) vilket upplevdes som 

tröstande och stärkande (Bové et al., 2019) samt gav patienterna möjlighet att uttrycka 

behov (Bové et al., 2019; Priebe et al., 2018). Patienter upplevde vårdpersonalens 

bemötande som omsorgsfullt (Bové et al., 2019; Paula et al., 2017; Priebe et al., 2018, 

Velez et al., 2017) eftersom vårdpersonalen var trevlig, tillgänglig och omtänksam 

(Bové et al., 2019) samt signalerade en känsla av att sträva mot samma mål (Bové et al., 

2019; Priebe et al., 2018). Vårdpersonalens bemötande upplevdes som professionellt av 

patienterna (Chorlton et al., 2015; Radley et al., 2016) när vårdpersonalen använde 

kommunikationsstilar (Chorlton et al., 2015; Priebe et al., 2018, Velez et al., 2017) 

genom att ställa öppna frågor till patienterna (Chorlton et al., 2015). Patienter upplevde 

att vårdpersonalen bemötte patienterna personcentrerat (Priebe et al., 2018; St. Marie, 

2014) eftersom vårdpersonalen hade en icke dömande attityd gentemot patienterna 

(Priebe et al., 2018; Velez et al., 2017) samt en förståelse för alkohol- och/eller 

narkotikaproblematik som ett sjukdomstillstånd (Velez et al., 2017) vilket bidrog till att 
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patienterna vågade ha en ärlig dialog med vårdpersonalen (St. Marie, 2014). 

Vårdpersonalens bemötande upplevde som positivt av patienterna när vårdpersonalen 

visade att de hade kunskap om patientens problematik (Priebe et al., 2018; Radley et al., 

2016; Velez et al., 2017) genom att sätta gränser (O’Byrne & Jeske-Pearson, 2018; 

Velez et al., 2017), ge information, råd och stöd i syfte att främja patientens hälsa 

(O’Byrne & Jeske-Pearson, 2018; Priebe et al., 2018; Radley et al., 2016; Velez et al., 

2017). 

Bemötande som hinder 

Patienter upplevde vårdpersonalens bemötande som ett hinder under vårdprocessen 

(Bobitt et al., 2019; Bové et al., 2019; Chorlton et al., 2015; O’Byrne & Jeske-Pearson, 

2018; Paula et al., 2017; Radley et al., 2016; St. Marie, 2014; Velez et al., 2017; Woo et 

al., 2017) då patienter upplevde att vårdpersonalen bemötte dem otillräckligt (Bobitt et 

al., 2019; Bové et al., 2019; Chorlton et al., 2015; St. Marie, 2014; Velez et al., 2017) 

eftersom vårdpersonal bemötte dem med misstro (St. Marie, 2014; Velez et al., 2017; 

Woo et al., 2017). Detta bidrog till att patienter upplevde att deras symptom blev 

ifrågasatta (Woo et al., 2017) samt att de inte fick tillräcklig vård (St. Marie, 2014). 

Vårdpersonalens bemötande upplevdes av patienterna som formellt, rutinmässigt, 

opersonligt och icke vårdande (Bové et al., 2019) samt att vårdpersonalen saknade 

omtanke i mötet med patienten (Chorlton et al., 2015; Velez et al., 2017). 

Vårdpersonalens fokus låg på den biomedicinska kroppen (Bové et al., 2019, Paula et 

al., 2017) och vårdpersonalen pratade till patienterna istället för med dem (Chorlton et 

al., 2015). Patienter upplevde att vårdpersonalen inte bemötte deras behov (Bové et al., 

2019; Chorlton et al., 2015; St. Marie, 2014, Velez et al., 2017) eftersom 

vårdpersonalen brast i patientundervisningen (Bobitt et al., 2019; Velez et al., 2017) och 

hänvisade patienter till broschyrer som inte alls var till hjälp (Velez et al., 2017). 

Vårdpersonalen misslyckades med den farmakologiska behandlingen eftersom patienter 

inte fick tillräckligt med smärtlindring vid känd narkotikaproblematik (St. Marie, 2014; 

Velez et al., 2017; Woo et al., 2017). Vårdpersonalens bemötande upplevdes som 

diktatoriskt av patienterna eftersom vårdpersonal berättade för patienterna vad som 

gällde och patienterna ville då bara hem (Bové et al., 2019). Patienterna upplevde att 

bemötande från vårdpersonalen var som att möta en vägg eftersom vårdpersonalen inte 

ville prata om narkotikabruk (Bobitt et al., 2019) samt saknade kunskap om 

abstinenssymptom och ambivalens vilket ledde till frustration hos patienterna då de 

önskade att bli förstådda på riktigt (Chorlton et al., 2015; Velez et al., 2017). 

Vårdpersonalens bemötande upplevdes som ovärdigt av patienterna (Chorlton et al., 

2015; O’Byrne & Jeske-Pearson, 2018; Paula et al., 2017; Radley et al., 2016; St. 

Marie, 2014; Velez et al., 2017; Woo et al., 2017) och som diskriminerande (Radley et 

al., 2016; St. Marie, 2014; Woo et al., 2017) eftersom vårdpersonalen särbehandlade 

personer med narkotikaproblematik jämfört med personer med andra åkommor (Radley 

et al., 2016). Patienter upplevde vårdpersonalens bemötande som oprofessionellt då 

vårdpersonalen misslyckades rutinmässigt med sekretessen eftersom vårdpersonalen 

pratade högt och tydligt om patienters problematik så obehöriga hörde (Radley et al., 
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2016). Vårdpersonalens bemötande upplevdes som stigmatiserande av patienterna 

(Chorlton et al., 2015; O’Byrne & Jeske-Pearson, 2018; St. Marie, 2014; Velez et al., 

2017; Woo et al., 2017) eftersom vårdpersonal uttryckte att patienter bara var 

missbrukare som endast var ute efter att få tillgång till narkotikaklassande läkemedel 

(O’Byrne & Jeske-Pearson, 2018) samt att patienternas problem inte hade uppkommit 

om patienterna inte varit missbrukare (Chorlton et al., 2015; Woo et al., 2017). Patienter 

upplevde vårdpersonalens bemötande som respektlöst (St. Marie, 2014) och dömande 

(Chorlton et al., 2015) eftersom vårdpersonal uttryckte att patienter med 

narkotikaproblematik inte var värda vård eller behandling eftersom patienterna ändå 

skadade sig själva och inte brydde sig om sin hälsa (St. Marie, 2014). Vårdpersonalens 

bemötande upplevdes som ett maktmissbruk (Chorlton et al., 2015; O’Byrne & Jeske-

Pearson, 2018; Paula et al., 2017) eftersom vårdpersonal belönade eller bestraffade 

patienter utifrån önskat beteende (Chorlton et al, 2015; O’Byrne & Jeske-Pearson, 

2018) genom att neka patienter ordinerade läkemedel (Chorlton et al., 2015).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Designen som användes var en litteraturstudie med induktiv ansats, data samlades 

systematiskt in och bearbetades med hjälp av innehållsanalys. En litteraturstudie syftar 

till att skapa en överblick över kunskapsläget kring ett specifikt område (Friberg, 2017). 

Styrkan med designen var att data kunde studeras utifrån observationer och på så vis 

bilda ett objektivt resultat. Svagheter med designen var att förförståelsen kunde påverka 

hur insamlat material tolkades vilket i sin tur kunde äventyra resultatets kvalité. För att 

minimera förförståelsens påverkan på resultatet lästes insamlat material igenom separat 

och flera gånger. Därefter diskuterades tolkningar av insamlat material gemensamt.  

Syftet styrde valet av sökord bortsätt från orden health care staff (sjukvårdpersonal), 

treatment (bemötande) och treat* (bemöta) eftersom dessa sökord upplevdes sålla bort 

relevanta träffar samt fånga icke relevanta träffar. Sökordet health care staff upplevdes 

fånga in studier som fokuserade på vårdpersonalens upplevelse av mötet med patienter 

med alkohol- och/eller narkotikaproblematik. Sökorden treatment och treat* upplevdes 

fånga in studier som fokuserade på patienters upplevelser av medicinska behandlingar.  

Då datainsamlingen inleddes låg fokus på titlar som beskrev en interaktion mellan 

vårdpersonal och patient utifrån ett patientperspektiv för att på så vis finna patientens 

upplevelse av bemötande i artiklarna. Det som skulle kunna ha gjorts annorlunda var att 

fokuset mer skulle legat på titlar som beskrev hur själva bemötandet utspelade sig 

istället för att först urskilja en interaktion och därefter finna patienters upplevelser av 

bemötandet. Sökorden översattes från svenska till engelska, vilket var en svaghet. Det 

fanns en risk för att kultur och språkbarriärer påverkade översättningen negativt trots 

goda engelskkunskaper. 



 

 12 

Under databassökningar kombinerades fritextord med ämnesord. Henricson (2017) 

skriver att specificiteten stärks när fritextord och ämnesord kombineras eftersom 

sökningen med större sannolikhet även resulterar i artiklar som inte hade visat sig om 

endast ämnesord hade använts. Enligt Östlundh (2017) kan ämnesord beskrivas som en 

styrka eftersom sökningen blir mer specifik och resulterar i färre men fler relevanta 

träffar. Ämnesorden skiljer sig åt vid varje sökning, vilket sågs som en mindre svaghet 

mot sökningens systematiska struktur då olika databaser klassificerade söktermer mer 

eller mindre annorlunda. Ämnesorden jämfördes med varandra så att innebörden var så 

lik som möjligt. Databassökning genomfördes i fyra databaser, varav tre hade ett 

omvårdnadsfokus och en var av tvärvetenskaplig karaktär. Henricson (2017) skriver att 

sensitiviteten och trovärdigheten förstärks när sökningar genomförs i ett flertal 

omvårdnadsrelaterade databaser eftersom sökningarna med större sannolikhet resulterar 

i fler väsentliga träffar.  

Yrkeskategorier samt vårdinrättningar som inkluderades fastställdes efter den inledande 

ostrukturerade sökningen. Från början var det tänkt att enbart inkludera patienters 

upplevelser av vårdpersonal som arbetade inom psykiatrin. Under den inledande 

ostrukturerade sökningen framkom det att patienters upplevelser av vårdpersonalens 

bemötande inte var särskilt utforskat eftersom det främst kom upp studier som belyste 

vårdpersonalens perspektiv. Detta bidrog till att inklusionskriterier behövde utökas 

genom att inkludera fler yrkesgrupper och vårdinrättningar för att på så vis kunna samla 

in tillräckligt med data till litteraturstudien. Vidare inkluderades artiklar som var 

publicerade under de senaste fem åren för att säkerhetsställa att aktuell forskning 

användes. Samtliga artiklar som inkluderades i resultatet hade genomgått peer reviewed. 

Enligt Henricson (2017) stärks trovärdigheten om inkluderade artiklar har blivit kritiskt 

granskade av andra forskare. Utifrån inklusions- och exklusionskriterier beskrevs 

urvalet grundligt, även datainsamlingen var grundligt beskriven. Enligt Henricson 

(2017) stärks pålitligheten om urval och datainsamling är väl beskrivna. Carlsson och 

Eimanns (2003) granskningsmall för kvalitativ forskning användes för att 

kvalitetsgranska insamlade artiklar. Samtliga artiklar granskades separat och därefter 

diskuterades likheter och skillnader som framkommit under kvalitetsgranskningen, 

vilket enligt Henricson (2017) stärker tillförlitligheten. Nio artiklar kvalitetsgranskades 

till grad I och en artikel till grad II. Artikeln av grad II bedömdes som tillräckligt god 

för att inkluderas i resultatet. Artiklar som ingår i resultatet ansågs ha en god 

vetenskaplig kvalitet vilket stärker trovärdigheten enligt Henricson (2017).  

Bortfall redovisades i endast tre av tio artiklar vilket ansågs vara bristande relaterat till 

vetenskaplig kvalité. Enligt Henricson (2017) bedöms ett stort bortfall som en svaghet 

när det gäller pålitligheten. Eftersom bortfall inte framkom i sju av tio artiklar var det 

omöjligt att bedöma om det inte var något bortfall, ett litet bortfall eller ett stort bortfall.  

Innehållet i inkluderade artiklar läses igenom var för sig och därefter diskuterades, 

kodning samt uppbyggande av resultat genomfördes gemensamt. Utkast av 
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litteraturstudien skickades in för bedömning flera gånger under kursens gång till 

handledare, medstudenter samt till utomstående part, vilket enligt Henricson (2017) 

stärker trovärdigheten.  

För att minimera förförståelsens påverkan på resultatet diskuterades tidigare 

erfarenheter och upplevelser innan litteraturstudien påbörjades. Enligt Henricson (2017) 

stärks trovärdigheten och pålitligheten då förförståelsen redovisas samt hanteras på ett 

sätt som minimerar påverkan på resultatet. Enligt Henricson (2017) står stark 

bekräftelsebarhet i samband med forskarens förmåga att förhålla sig objektiv till 

datainsamling och undvika att färga data med förförståelse. För att stärka 

litteraturstudiens bekräftelsebarhet har handledare, medstudenter samt en oberoende 

part kritiskt granskat innehållet under processens gång. Dock kan det aldrig ges någon 

garanti på att förförståelsen inte haft någon påverkan på resultatet (Henricson, 2017).  

Artiklar som ingick i resultatet kom i från olika länder i världen. Tre artiklar kom från 

USA, två artiklar kom från Canada, två artiklar kom från Storbritannien, en artikel kom 

från Brasilien och en artikel kom från Danmark samt en artikel kom från Sverige. Det 

var fler likheter än skillnader i artiklarna trots dess olika ursprung. Svagheten med att 

studierna var utförda i olika länder är att sjukvården kan skilja sig åt beroende på land. 

En styrka kunde däremot ses i att patienter från olika länder var relativt eniga om hur 

bemötandet från vårdpersonalens sida upplevdes. Kriterier för trovärdighet, pålitlighet 

samt bekräftelsebarhet anses vara relativt uppfyllda, vilket enligt Mårtensson & 

Fridlund (2017) är ett tecken på att studien har god överförbarhet. Samtliga artiklar som 

ingick i resultatet har godkänts av etiska kommittéer vilket kan ses som en styrka. 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det att vårdpersonalens bemötande upplevdes som stödjande av 

patienterna (Bové et al., 2019; Chorlton et al., 2015; Paula et al., 2017; Priebe et al., 

2018; Radley et al., 2016; St. Marie, 2014; Velez et al., 2017) eftersom vårdpersonalen 

lyssnade på patienterna (Bové et al., 2019; Chorlton et al., 2015; Priebe et al., 2018; 

Radley et al., 2016). Edlund & Lindwall (2017) skriver att upplevelsen av värdighet 

upprätthålls när vårdpersonal bekräftar patienter som människor. Vårdpersonal som 

bemöter patienter ödmjukt, genom att lyssna, främjar på så vis patienters hälsa och 

välbefinnande (Edlund & Lindwall, 2017). Möjligheten för att skapa en jag-du relation 

mellan vårdpersonal och patient, där vårdpersonalen ser hela människan, ökar om 

vårdpersonal bemöter patienten med närvaro, nyfikenhet och öppenhet (Sandman & 

Kjellström, 2013). Vidare framkom det i resultatet att patienter upplevde 

vårdpersonalens bemötande som professionellt (Chorlton et al., 2015; Radley et al., 

2016) när vårdpersonalen använde främjande kommunikationsstilar (Chorlton et al., 

2015; Priebe et al., 2018; Velez et al., 2017) genom att ställa öppna frågor till 

patienterna (Chorlton et al., 2015). Patienter önskar att bli bemötta av vårdpersonal 

professionellt då det innebär att vårdpersonal är pålitlig, vårdar rättvist och respekterar 

patientens värdighet (Myers et al., 2019). Patienters upplevelse av värdighet upprätthålls 
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när vårdpersonal har ett respektfullt bemötande gentemot patienter (Skorpen et al., 

2016). Vidare framkom det i resultatet att patienterna upplevde vårdpersonalens 

bemötande som positivt när vårdpersonalen visade att de hade kunskap om patientens 

problematik (Priebe et al., 2018; Radley et al., 2016; Velez et al., 2017) genom att sätta 

gränser (O’Byrne & Jeske-Pearson, 2018; Velez et al., 2017), ge information, råd och 

stöd i syfte att främja patientens hälsa (O’Byrne & Jeske-Pearson, 2018; Priebe et al., 

2018; Radley et al., 2016; Velez et al., 2017). Om sjuksköterskor har goda kunskaper 

om alkohol- och/eller narkotikaproblematik ökar möjligheten för att kunna tillgodose 

patientens vårdbehov (Wiklund-Gustin, 2014) vilket bekräftas i en studie av Johansson 

& Wiklund-Gustin (2015) där sjuksköterskans synsätt framkommer där sjuksköterskan 

uppmärksammar att patienter med alkohol- och/eller narkotikaproblematik har 

svårigheter att förhålla sig till regler och gränssättning i vardagen. Sjuksköterskan 

identifierar patientens behov av stöd relaterat till gränssättning och bemöter patienter 

genom att förmedla regler för att patienter ska få möjligheten att ta ett eget ansvar och 

därmed ges en större möjlighet att självständigt kunna förhålla sig till regler och 

gränssättning (Johansson & Wiklund-Gustin, 2015). Ett gott stöd främjar tillfrisknande 

och möjligheten till ett drogfritt liv ökar (De Maeyer et al., 2009). Enligt 1 §, i SFS 

1988:870 ska vården anpassas och utföras i samråd med den människa som ska ges 

vård, där vården ska sträva efter att värna om varje enskild människas 

självbestämmande och integritet. Ett gott bemötande från vårdpersonal kan antas bidra 

till att värna om patienters integritet och självbestämmande som i sin tur ökar 

möjligheten för en god vård. 

 

I resultatet framkom det även att patienter upplevde vårdpersonalens bemötande som ett 

hinder under vårdprocessen (Bobitt et al., 2019; Bové et al., 2019; Chorlton et al., 2015; 

O’Byrne & Jeske-Pearson, 2018; Paula et al., 2017; Radley et al., 2016; St. Marie, 

2014; Velez et al., 2017; Woo et al., 2017) då vårdpersonalens bemötande upplevdes 

som otillräckligt (Bobitt et al., 2019; Bové et al., 2019; Chorlton et al., 2015; St. Marie, 

2014; Velez et al., 2017) eftersom vårdpersonal bemötte patienter med misstro (St. 

Marie, 2014; Velez et al., 2017; Woo et al., 2017). Detta bidrog till att patienter 

upplevde att deras symptom blev ifrågasatta (Woo et al., 2017) samt att de inte fick 

tillräcklig vård (St. Marie, 2014). Detta bekräftas i en studie av Grønnestad & Sagvaag 

(2016) där det framkommer att patienter upplever att vårdpersonalen inte bemöter 

patienters behov i form av bristande förståelse och stöd. Sandman & Kjellström (2013) 

skriver att vårdpersonalens bemötande behöver anpassas utifrån patientens behov för att 

värna om patientens integritet och på så vis möjliggöra för god vård. I resultatet 

framkom det att patienter upplevde vårdpersonalens bemötande som ovärdigt (Chorlton 

et al., 2015; O’Byrne & Jeske-Pearson, 2018; Paula et al., 2017; Radley et al., 2016; St. 

Marie, 2014; Velez et al., 2017; Woo et al., 2017) eftersom de upplevdes diskriminera 

patienterna (Radley et al., 2016; St. Marie, 2014; Woo et al., 2017). Vidare framkom det 

att patienter upplevde att vårdpersonalen bemötte dem stigmatiserande (Chorlton et al., 

2015; O’Byrne & Jeske-Pearson, 2018; St. Marie, 2014; Velez et al., 2017; Woo et al., 

2017) samt missbrukade sin maktposition (Chorlton et al., 2015; O’Byrne & Jeske-

Pearson, 2018; Paula et al., 2017). Detta bekräftas i en studie av Paquette et al. (2018) 
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där det framkommer att patienter upplever vårdpersonalens bemötande som 

stigmatiserande. En patient beskriver ett vårdtillfälle där vårdpersonalen gav dömande 

blickar när patienten hade uppgett problem med narkotikaanvändning (Paquette et al., 

2018). Även i en studie av Aronowitz & Laurent (2016) beskriver patienter upplevelser 

av vårdpersonalens bemötande som diskriminerande. En patient berättar om vården i 

fångenskap där patientens abstinenssymptom relaterade till opioidbruk nonchaleras helt 

och hållet av vårdpersonalen (Aronwitz & Laurent, 2016). Ohälsa uppkommer med 

största sannolikhet när känslor av ovärdighet väcks, vårdpersonalens uppgift är att värna 

om varje patientens värdighet (Edlund & Lindwall, 2017) vilket kan ske genom att vara 

respektfull i mötet med patienten (Skorpen et al., 2016). Vårdpersonal som inte bemöter 

patienter med respekt (Skorpen et al., 2016) riskerar att orsaka patienter vårdlidande 

som är möjligt att undvika (Edlund & Lindwall, 2017). Enligt 1 §, kap. 3, i SFS 2017:30 

strävar vården i Sverige efter god hälsa och vård på lika villkor för alla. Resultatet 

speglade dock hur vården ser ut på ett internationellt plan så det är relevant att fundera 

över hur normer och stereotyper påverkas av lagstiftning och hur det utspelar sig i en 

vårdmiljö. Alla människor borde ha rätt till god hälsa och vård på lika villkor. Det är 

inte etiskt försvarbart att skilja på människa och människa beroende på 

sjukdomstillstånd. 

 

Konklusion och implikation 

I resultatet framkom det att vårdpersonalens bemötande upplevdes som stödjande då 

vårdpersonalen lyssnade på patienterna och professionellt då vårdpersonalen hade en 

öppen dialog med patienterna. Vidare framkom det i resultatet att vårdpersonalens 

bemötande upplevdes som positivt när vårdpersonalen hade goda kunskaper om 

patienternas problematik. I kontrast till ett positivt bemötande framkom det i resultatet 

att patienter upplevde vårdpersonalens bemötande som ett hinder i vårdprocessen 

eftersom vårdpersonalen bemötte patienterna med misstroende vilket bidrog till en 

otillräcklig vård. Vidare framkom det i resultatet att patienter upplevde att 

vårdpersonalen bemötte patienterna diskriminerande, stigmatiserande och missbrukade 

sin maktposition eftersom vårdpersonalen skiljde på patienter med beroendeproblematik 

och patienter med andra åkommor, använde förnedrande termer för att beskriva 

patienterna samt belönade och bestraffade patienterna utifrån beteende.   

Resultatet i litteraturstudien kan användas som ett stöd för vårdpersonal i sjukvården 

som möter patienter med alkohol- och/eller narkotikaproblematik. Resultatet kan främja 

möjligheten till ett gott bemötande och öka förutsättningen för att varje enskild patient 

bemöts utifrån ett humant perspektiv vilket kan skapa en plattform för en jag-du relation 

mellan vårdpersonal och patient. Det är av betydelse att vårdpersonal är medveten om 

att alkohol- och/eller narkotikaproblematik inte är ett personligt val utan en sjukdom för 

att undvika personliga värderingar, fördomar och ovärdigt bemötande gentemot denna 

patientgrupp. Det behövs mer forskning på patienters upplevelser av vårdpersonalens 

bemötande för att skapa förståelse för patienter med skild bakgrund och sjukdomsbild 

som kan möjliggöra att varje enskild människa bemöts med värdighet i vården. 
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord CINAHL PubMed PsycINFO 
Academic search 

elite 

Alkoholmissbruk 

Alcoholism 

(CINAHL 

headings) och 

Alcohol abuse 

(CINAHL 

headings) 

Alcoholism (MeSH) 

 Alcoholism 

(Thesaurus) och 

Alcohol abuse 

(Thesaurus) 

 

 

Alcoholism 

(Thesaurus) 

Narkotikamissbruk 

Substance abuse 

(CINAHL 

headings) 

Substance related 

disorders (MeSH) 

Substance related and 

addictive disorders 

(Thesaurus) 

Substance abuse 

(Thesaurus) 

Patient Patient (Fritext) Patient (Fritext) Patient (Fritext) Patient (Fritext) 

Upplevelse Experience (Fritext) Experience (Fritext) Experience (Fritext) Experience (Fritext) 

Sjukvård 
Health care 

(Fritext) 
Health care (Fritext) Health care (Fritext) 

Health care (Fritext) 
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 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

 

1 Dubbletter 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2019-10-08 CINAHL 

Alcoholism (CINAHL headings) 

OR Alcohol abuse (CINAHL 

headings) OR Substance abuse 

(CINAHL headings) AND Patient 

(Fritext) AND Experience (Fritext) 

AND Health care (Fritext)/Artiklar 

skrivna på svenska eller engelska, 

artiklar skrivna mellan oktober 

2014-oktober 2019/OR och AND  98 12 6 2 

2019-10-08 PubMed 

Alcoholism (MeSH) OR 

Substance-related disorders 

(MeSH) AND Patient (Fritext) 

AND Experience (Fritext) AND 

Health care (Fritext)/ Artiklar 

skrivna på svenska eller engelska, 

artiklar skrivna senaste fem 

åren/OR och AND 318 22 12 5 

2019-10-16 PsycINFO 

Alcoholism (Thesaurus) OR 

Alcohol abuse (Thesaurus) OR 

Substance related and addictive 

disorders (Thesaurus) AND Patient 

(Fritext) AND Experience (Fritext) 

AND Health care (Fritext)/ 

Artiklar skrivna på svenska eller 

engelska, artiklar skrivna mellan 

oktober 2014-oktober 2019/OR 

och AND 49 11 4 0 

2019-10-17 

Academic 

Search Elite 

Alcoholism (Thesaurus) OR 

Substance abuse (Thesaurus) AND 

Patient (Fritext) AND Experience 

(Fritext) AND Health care 

(Fritext)/ Artiklar skrivna på 

svenska eller engelska, artiklar 

skrivna mellan oktober 2014-

oktober 2019/OR och AND 223 47 14 5(2 1) 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1  

 

Referens Bobitt, J., Qualls, S. H., Schuchman, M., Wickersham, R., Lum, H. D., Arora, K., ... & Kaskie, B. 

(2019). Qualitative analysis of cannabis use among older adults in colorado. Drugs & aging, 

36(7), 655–666. doi:https://doi.org/10.1007/s40266-019-00665-w 

Land  

Databas 

USA (Colorado) 

CINAHL 

Syfte Syftet var att finna centrala teman kring medicinsk och rekreativ användning av cannabis hos äldre 

personer stationerade i Colorado. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  

Hermeneutisk design  

Urval Personer mellan 46 och 93 år (en person var 46 år, medelåldern bland deltagarna var 72 år) från 

seniorcentrum, hälsokliniker och cannabisapotek. Inklusionskriterier var patienter som använde 

cannabis i medicinsk eller rekreativt samt icke användare. 

Datainsamling 17 fokusgrupper med fyra till fem deltagare i varje fick delta i öppna men även semistrukturerade 

intervjuer helt anonymt. Deltagarna besvarade även ett frågeformulär för att samla in 

demografiska data. 

Dataanalys Deduktiv metod för att skapa en kodbok av intervjufrågorna. Induktiv tematisk metod; analysera 

delar av transkriptionerna för att hitta meningar, teman och nya koder. 

Bortfall Framkom inte. 

Slutsats Patienter upplevde vårdpersonalens bemötande som otillräckligt eftersom vårdpersonalen i 

bemötandet inte var öppna för att prata om cannabis, vilket hämmade kommunikationen. En 

patient beskrev en upplevelse där patienten hade berättat för vårdpersonalen att patienten använde 

cannabis i medicinskt syfte mot axeln. Vårdpersonalen hade då bemött patienten avvisande och 

signalerat att samtalet var avslutat. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimanns (2003) granskningsmall för kvalitativ forskning. 

 



BILAGA C  

 

Artikel 2  

 

Referens Bové, H. M., Lisby, M. & Norlyk, A. (2019). Scheduled care—as a way of caring: A 

phenomenological study of being cared for when suffering from alcohol use disorders. Journal of 

clinical nursing, 28(7-8), 1174-1182. doi:https://doi.org/10.1111/jocn.14715 

Land  

Databas 

Danmark 

PubMed 

Syfte Att belysa hur patienter med alkoholmissbruk upplevde att vårdas på akuta medicinska kliniker. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Fenomenologisk och hermeneutisk design 

Urval Strategiskt urval från Aarhus University Hospital. 16 vuxna patienter som under lång tid 

konsumerat alkohol. 

Datainsamling Djupgående intervjuer med rum för öppna dialoger 

Dataanalys Analys av det transkriberade materialet tills nya meningsenheter uppstår, essensen från intervjun 

framkommer och bildar förståelse. 

Bortfall Ett bortfall 

Slutsats Patienter upplevde sjuksköterskans bemötande som trevligt, uppmärksamt, iakttagande, 

omhändertagande, lyssnande och icke-dömande vid inskrivning. Sjuksköterskan signalerade en 

icke verbal känsla av närvaro, tröst och styrka i bemötandet med patienten. Senare under 

vårdförloppet upplevde patienter sjuksköterskan som frånvarande då bemötandet upplevdes som 

opersonligt då sjuksköterskans fokus var på vitala tecken. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimanns (2003) granskningsmall för kvalitativ forskning. 



BILAGA C  

 

Artikel 3  

 

Referens Chorlton, E., Smith, I. & Jones, S. A. (2015). Understanding how people who use illicit drugs and 

alcohol experience relationships with psychiatric inpatient staff. Social psychiatry and psychiatric 

epidemiology, 50(1), 51-58. doi:10.1007/s00127-014-0920-2 

Land  

Databas 

Storbritannien 

PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka hur patienter med drog- och/eller alkoholmissbruk upplevde relationen till 

vårdpersonalen i den psykiatriska slutenvården. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Förklarande fenomenologisk analys (IPA) 

Urval Urvalet gjordes på 8 psykiatriska avdelningar i Storbritannien. Potentiella deltagare fick själva 

rapportera om de använde olagliga droger. Sammanlagt 5 män och 5 kvinnor deltog i studien.  

Datainsamling Intervjuer 

Dataanalys Den första författaren läste genom intervjuernas transskript och upprepade proceduren samt 

dokumenterade kommentarer på intervjuernas innehåll. Den andra författaren läste genom en 

intervjus transskript samt dokumenterade kommentarer på intervjuns innehåll. Därefter träffades 

de båda författarna och diskuterade kommentarerna för att nå enighet. Den första författaren 

upprättade därefter teman inom varje transskript. Dessa teman korsrefererades till varandra och 

bildade till slut mönster, från mönstret bildade första författaren nya bättre teman så kallade 

”överordnade teman”. Dessa nya teman jämfördes med transkripten på nytt för att försäkra sig om 

relevansen. Första och andra författaren hade ständig kontakt under analysprocessen. 

Bortfall Författarna nämner att det fanns bortfall då vissa utav deltagarna kände att de inte mådde 

tillräckligt bra, andra hann inte bli tillfrågade då de skrevs ut som färdigbehandlade. Exakt siffra 

finns ej. 

Slutsats Patienters upplevelse av vårdpersonalens bemötande framkom i form av negativa och positiva 

upplevelser. Patienter upplevde vårdpersonalens bemötande som dömande utifrån kroppsspråk 

vårdpersonal använde. Vidare använde vårdpersonal diktatoriska kommunikationsstilar i 

bemötandet som av patienterna upplevdes som kontrollerande då vårdpersonal signalerade att det 

var vårdpersonalen som hade makten i relationen mellan vårdpersonal. Då vårdpersonal använde 

diktatoriska kommunikationsstilar i bemötandet upplevdes vårdpersonalens bemötande som 

maktmissbrukande. Patienter beskrev upplevelser då vårdpersonal använde kommunikationsstilar 

som upplevdes som främjande och stödjande då vårdpersonal delade med sig om egna erfarenheter 

och sårbarheter och bedrev en öppen kommunikation i bemötandet med patienter. Patienter 

upplevde vårdpersonalens bemötande som otillräckligt relaterat till bristande förståelse för 

alkohol- och/eller narkotikaproblematik. Patienter upplevde att vårdpersonalen var omtänksam 

och stödjande i bemötandet.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimanns (2003) granskningsmall för kvalitativ forskning. 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens O’Byrne, P. & Jeske-Pearson, C. (2018). Methadone maintenance treatment as social control: 

Analyzing patient experiences. Nursing Inquiry, 26, 1–8. doi:10.1111/nin.12275 

Land  

Databas 

Canada 

CINAHL 

Syfte Syftet var att förstå personers upplevelser av vården som behandlas med metadon. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Beskrivande utforskande design 

Urval Bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Inkusionskriterier var att deltagarna skulle vara över 18 år 

och haft metadon som behandling minst 6 veckor. Exklusionskriterier var patienter som hade 

annan opiodsubstitionsbehandling. Sammanlagt 9 män och 3 kvinnor deltog, deltagarna hade 

använt metadon från 3 månader till 4 år. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer 

Dataanalys Tematisk analys. Intervjuernas transskript granskades, texten segmenterades baserat på funna 

koder, koderna namngavs, koderna organiserades i Excel, koderna bildande kluster, koderna 

rangordnades och sekvenserades, klusterkoderna namngavs och bildade teman, varje tema skapade 

en berättelse oberoende och i förhållande till varandra. 

Bortfall Framkom inte 

Slutsats Patienter upplevde vårdpersonalens bemötande som stigmatiserande då vårdpersonal uttryckte att 

patienter var missbrukare som var ute efter narkotikaklassande läkemedel. Patienter upplevde att 

vårdpersonal i bemötandet agerade som moraliska auktoriteter då vårdpersonal belönade och 

bestraffade patienter utifrån beteende. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimanns (2003) granskningsmall för kvalitativ forskning. 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Paula, M. L. D., Jorge, M. S. B., Lima, L. L. D. & Bezerra, I. C. (2017). Experiences of adolescent 

crack users and their relatives with psychosocial care and institucionalization. Ciencia & saude 

coletiva, 22(8), 2735–2744. doi:10.1590/1413-81232017228.22892015 

Land  

Databas 

Brasilien  

PubMed 

Syfte Syftet var att få förståelse för följderna av psykosocial vård och institutionalisering för att 

tillgodose behovet hos ungdomar med narkotikaproblematik 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Fenomenologisk och hermeneutisk design 

Urval Studien genomfördes på ett psykosocialt vårdhem. Sammanlagt 17 personer deltog. 11 var 

patienter och 6 var släktningar till patienterna. Patienterna var mellan 10-19 år. 

Datainsamling Systematiska observationer och djupgående intervjuer  

Dataanalys Hermeneutisk fenomenologisk design (Ricoeur’s Theory) 

Bortfall Framkom inte. 

Slutsats Patienter beskrev positiva och negativa upplevelser av vårdpersonalens bemötande. Patienter 

upplevde vårdpersonalens bemötande som ovärdigt då vårdpersonal fokuserade på det 

biomedicinska och inte den komplexa människan bakom diagnosen. Vidare upplevde patienter 

vårdpersonalens bemötande som gott, tryggt och stödjande. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad II enligt Carlsson och Eimanns (2003) granskningsmall för kvalitativ forskning. 



BILAGA C  

 

Artikel 6  

 

 

Referens Priebe, Å., Wiklund-Gustin, L. & Fredriksson, L. (2018). A sanctuary of safety: A study of how 

patients with dual diagnosis experience caring conversations. International journal of mental 

health nursing, 27(2), 856-865. doi:10.1111/inm.12374 

Land  

Databas 

Sverige 

Academic Search Elite 

Syfte Syftet var att utforska och belysa hur patienter med dubbeldiagnoser i form av psykiatrisk 

sjukdom samt narkotikaproblematik upplever vårdande samtal med sjuksköterskor på en 

öppenvårdsklinik 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Fenomenologisk och hermeneutisk design (Kvale och Brinkmanns) 

Urval Inklusionskriterier var personer över 25 år som hade psykiatrisk sjukdom i kombination med 

narkotikaberoende, psykiskt instabila personer samt personer som inte hade ett aktivt 

narkotikabruk. Exklusionskriterier var personer som var psykiskt instabila samt personer med 

aktiv narkotikaanvändning. 5 personer deltog, varav tre var kvinnor och två var män. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide med öppna frågor 

Dataanalys Analys inspirerad av Kvale och Brinkmanns teori. Texten tolkades i tre steg vilka var 

självförståelse, viktig förståelse av sunt förnuft samt teoretisk förståelse. Självförståelse handlade 

om att författarna tolkade informationen som framkom under intervjuerna så som intervjuaren 

förstod informationen. Viktig förståelse av sunt förnuft handlade om att intervjuaren förstärkte och 

berikade den egna tolkningen av intervjuns innehåll genom att reflektera över den egna tolkningen 

i relation till en bredare förståelseram som bestod av allmän kunskap samt forskning om vård och 

kommunikation. Teoretisk förståelse handlade om att den teoretiska referensramen i tolkningen, 

meningsenheterna kopplades till begrepp i den teoretiska referensramen och därefter reflekterade 

författarna kring hur teman kunde identifieras utifrån teorin. Författaren gick fram och tillbaka 

mellan texten som helhet och dess delar samt mellan tolkningar och den teoretiska ramen. 

Tolkningarna bildade underteman som sedan kunde bilda huvudteman. 

Bortfall Framkom inte. 

Slutsats Patienter upplevde vårdpersonalens bemötande som professionellt då vårdpersonalen signalerade 

en känsla av trygghet i bemötandet med patienterna. Vårdpersonalens bemötande upplevdes som 

stöttande eftersom vårdpersonalen lyssnade på patienterna.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimanns (2003) granskningsmall för kvalitativ forskning. 



BILAGA C  

 

Artikel 7  

 

 

Referens Radley, A., Melville, K., Easton, P., Williams, B. & Dillon, J. F. (2016). ‘Standing outside the 

junkie door’—service users’ experiences of using community pharmacies to access treatment for 

opioid dependency. Journal of Public Health, 39(4), 846-855. doi:10.1093/pubmed/fdw138 

Land  

Databas 

Storbritannien 

PubMed 

Syfte Syftet var att utforska patienters upplevelse av att hämta ut substitutionsbehandling på allmänna 

apotek 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Berättande kvalitativ design 

Urval Totalt 41 deltagare; strategiskt urval. Från vårdhem samt utbildningscentrum för fångar. 

Inklusionskriterier var att deltagarna skulle ha aktiv substitutionsbehandling från ett allmänt 

apotek eller ha det på recept. Fokus från det strategiska urvalet var stadsmiljöer, fångar dömda av 

rättsväsendet, blandat genusperspektiv (män och kvinnor) och perspektivet från vårdtagare i ett 

senare stadie av substitutionsbehandlingen. 

Datainsamling Sju fokusgrupper med gruppdiskussioner som leddes av första och andra författaren. Sessionerna 

varade mellan 70–100 minuter. Grupperna leddes i strategisk ordning med en så kallad pilot-grupp 

först och en senior-grupp sist för att få perspektiv på fynden av och på så vis rikligt med data. 

Dataanalys Data spelades in digitalt för att sedan transkriberas ordagrant. Båda författarna deltog i kod- och 

analysprocessen. Analysen baserades på generell tematisk metod och inkluderade fem stadier: läsa 

data om och om igen, koda, pussla in koderna i citat från det transkriberade materialet, skapa 

tabeller med citat och kommentarer för att jämföra de olika fokusgrupperna, klargöra och integrera 

fynd till en helhet. 

Bortfall Framkom inte 

Slutsats Patienter upplevde vårdpersonalens bemötande som professionellt då vårdpersonalen såg och 

lyssnade på patienten. Vårdpersonalens bemötande upplevdes som stöttande. Patienter upplevde 

att vårdpersonalen bemötte patienter som gick på metadonbehandling diskriminerande. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimanns (2003) granskningsmall för kvalitativ forskning. 



BILAGA C  

 

Artikel 8  

 

 

 

Referens St. Marie, B. (2014). Health care experiences when pain and substance use disorder coexist:”Just 

because I'm an addict doesn't mean I don't have pain”. Pain Medicine, 15(12), 2075-2086. 

doi:10.1111/pme.12493 

Land  

Databas 

USA (Iowa) 

Academic Search Elite 

Syfte Syftet var att undersöka berättelser från personer som upplever kronisk smärta och som 

substitutionsbehandlades med metadon för behandling narkotikaproblematik på en metadonklinik. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Berättande kvalitativ design 

Urval Strategiskt urval. Inklusionskriterier var att personerna skulle vara över 18 år, engelsktalande, 

smärta som varar större delen av tiden i minst sex månader, metadonbehandling för 

opioidberoende, kan ta sig till och från intervjuplatsen självständigt, beredd att berätta om 

erfarenheter kring smärta samt narkotikaproblematik samt behandlades inte av forskaren för 

smärta eller skulle behandlas av forskaren inom de kommande tolv månaderna efter avslutade 

studie. Sammanlagt 34 personer deltog. 

Datainsamling Demografiskt frågeformulär, fältobservationsanteckningar samt semistrukturerade intervjuer 

Dataanalys Tematisk analys. Teman urskildes, en analytisk matris upprättades, sökningar genomfördes för att 

finna likheter samt skillnader mellan deltagarnas tolkningar av smärta samt narkotikaproblematik, 

sammanfattningar dokumenterades för varje deltagare, exemplarberättelser urskildes och 

jämförelser gjordes.  

Bortfall Framkom inte. 

Slutsats Patienter beskrev positiva och negativa upplevelser av vårdpersonalens bemötande. Patienter 

upplevde att vårdpersonal bemötte patienter med misstro då vårdpersonal inte lyssnade eller tog 

patienter på allvar. Vårdpersonalens bemötande upplevdes som otillräckligt då patienten saknade 

råd och information om behandling. Vårdpersonal använde förnedrande termer vilket av patienter 

upplevdes som stigmatiserande. Patienter upplevde vårdpersonalens bemötande som 

förtroendefullt. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimanns (2003) granskningsmall för kvalitativ forskning. 



BILAGA C  

 

Artikel 9  

 

 

Referens Velez, C. M., Nicolaidis, C., Korthuis, P. T. & Englander, H. (2017). “It’s been an experience, a 

life learning experience”: A qualitative study of hospitalized patients with substance use disorders. 

Journal of general internal medicine, 32(3), 296-303. doi:https://doi.org/10.1007/s11606-016-

3919-4 

Land  

Databas 

USA (Oregon) 

PubMed 

Syfte Syftet var att utforska hur patienter med alkohol- och narkotikaproblematik upplever vårdade 

inom slutenvården. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Mixad design 

Urval Patienter fick fylla i ett frågeformulär angående sin användning av narkotika. Beroende på 

formuläret valdes vissa deltagare till intervjun. Inklusionskriterier var engelsktalande, ålder ≥ 18 

år och ≤ 65 år, var inlagd på allmän medicinklinik eller operativ avdelning.  Exklusionskriterie var 

intensivvårdsavdelningar samt psykiatriska kliniken, fängslade patienter men även patienter som 

ansågs vara för sjuka för att svara på frågor. Deltagarna valdes ut selektivt i den mån att de var 

tillräckligt medicinskt friska för att orkade delta i längre djupgående samtal. 

Datainsamling Enskilda personliga semistrukturerade intervjuer som pågick i patienternas sjukhusrum. 

Deltagarna gav verbalt godkännande och intervjuerna pågick mellan 15 minuter till 45 minuter. 

Deltagarna blev kompenserade för sin tid med ett presentkort värt 5 $ (amerikanska dollar). 

Analysteamet konsulterades halvvägs igenom datainsamlingen för att ge feedback och modifiera 

intervjustrukturen för att ge rikare datainsamling. När data ansågs vara tillräcklig avslutades 

rekryteringen. 

Dataanalys Ett tvärvetenskapligt team analyserade insamlade data med tematisk analys och induktiv ansats. 

Kodningen utfördes av två läkare specialiserade på medicin och en socialarbetare. Genom repetitiv 

process valdes ett schema för kodningen och transkripten kodades var för sig för att sedan 

jämföras och hitta teman. 

Bortfall Framkom inte. 

Slutsats Patienter upplevde att vårdpersonal saknade förståelse för alkohol och narkotikaproblematik och 

var dömande i bemötandet med patienten.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimanns (2003) granskningsmall för kvalitativ forskning. 



BILAGA C  

 

Artikel 10  

 

Referens Woo, J., Bhalerao, A., Bawor, M., Bhatt, M., Dennis, B., Mouravska, N., ... & Samaan, Z. (2017). 

“Don’t judge a book by its cover”: A qualitative study of methadone patients’ experiences of 

stigma. Substance abuse: Research And Treatment, 11, 1-12. doi:10.1177/1178221816685087 

Land  

Databas 

Canada 

Academic Search Elite 

Syfte Syftet med studien var att undersöka prevalensen, källorna och typerna av stigmatisering av 

patienter med metadonunderhållsbehandling, vanligt förekommande negativa stereotyper i relation 

till metadonunderhållsbehandling, hur patientens livskvalitet och behandling påverkas av 

stigmatisering samt strategier för att bekämpa negativa stereotyper kring 

metadonunderhållsbehandling. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Hermeneutisk design 

Urval Deltagarna kom från två metadonkliniker var av en låg i Hamilton och en i Oakville. Hamilton 

och Oakville valdes eftersom den socioekonomiska statusen skiljer sig åt på de olika platserna för 

att undersöka relationen mellan socialekonomisk status samt stigmatisering av patienter som 

behandlas med metadon. Inklusionskriterier var personer som var inskrivna på 

metadonunderhållsprogram eller hade varit inskriva på metadonunderhållsprogrammet, personer 

som var över 18 år, personer som kunde tala samt förstå engelska samt kunde ge informerat 

samtycke. Sammanlagt 18 personer deltog varav 10 personer kom från Hamilton och 8 personer 

från Oakville. 

Datainsamling Demografiskt frågeformulär, semistrukturerade intervjuer 

Dataanalys Tematisk innehållsanalys. Datorprogrammet NVivo användes som stöd när intervjuinspelningarna 

transkriberades samt analyserades. Intervjuerna lästes igenom samt kodades av två forskare som 

identifierade fyra centrala forskningsfrågor. Forskarna diskuterade oenigheter tills de nådde 

konsensus, koder identifierades och koderna bildade teman. Kvantitativa data sammanställdes med 

hjälp av beskrivande statistik.  

Bortfall 2 bortfall 

Slutsats Patienter upplevde vårdpersonalens bemötande som diskriminerande, allt från hos familjeläkaren 

till på akutmottagningen. Vårdpersonalens bemötande upplevdes av patienter som skeptiskt då 

vårdpersonal signalerade att patienter överdrev för att få tillgång till opioider. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimanns (2003) granskningsmall för kvalitativ forskning. 
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