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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Opioidberoende hos personer är ett folkhälsoproblem och konsumtionen 

av opioider ökar konstant. Beroendet kan utvecklas efter en regelbunden användning 

av opioider och kännetecknas av exempelvis kognitiva samt fysiologiska tecken. En 

persons beroende kan utvecklas trots att konsumtionen inte överstigit den ordinerade 

mängd opioider, oftast utvecklas ett beroende ovetandes hos personen som använder 

opioider. Personer med ett beroende upplever stöd av de sjuksköterskor som lyssnar 

och visar medkänsla. Syfte: Syftet var att belysa hur personer som använder opioider 

och de personer som har utvecklat ett beroende av opioider upplever mötet med 

vården. Metod: Studien är en litteraturstudie. Sökningar genomfördes i två databaser 

och genererade nio resultatartiklar. Resultat: Tre kategorier skapades: Upplevelser av 

oro; Det upplevda bemötandet; Önskan på ett gott vårdmöte. Konklusion: 

Upplevelsen som framkallades vid en behandling av opioider var karakteriserad av 

risken att drabbas av ett beroende. Upplevelsen för hur livet skulle påverkas av att 

använda opioider och hur vårdens stigmatisering ledde till misstro av personer som 

använde opioider. Upplevelsen av ett fördomsfritt bemötande kunde avgöra huruvida 

en person valde att fortsätta få vård.
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Abstract 

Abstract: Opioid addiction is a public health problem and the consumption of opioids 

is constantly increasing. An addiction can develop after using opioids regularly and 

can be recognized by cognitive and physiological characteristics. A person's 

dependence can develop unknowingly despite following the opioid prescription. 

People with an addiction experience support from the nurses who listen to them and 

show compassion. Aim: The aim of this literature study was to highlight how people 

who use opioids and people with an opioid addiction experience the encounter with 

healthcare. Method: This study is a literature study. The searches were made using 

two databases and the searches generated nine result articles. Result: Three categories 

were formed: Experiences of worry; The experiences of the encounter; Desires of a 

good healthcare encounter. Conclusion: People’s experiences of getting treatment 

with opioids was characterised with concerns of becoming addicted. The effect opioid 

treatment had on people's lives and the stigmatization of opioid use with healthcare 

professionals led to distrust. People who received care from healthcare professionals 

who had an open mind and were non-judgmental were more likely to finish their care.
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Inledning 

Uppskattningsvis behandlades 53 miljoner människor under år 2016 med opioider och 

drygt hälften drabbades av sjukdomar som var relaterade till opioider (WHO, 2018). 

Regelbunden användning av opioider kan utvecklas till ett beroende och det anses 

vara ett folkhälsoproblem (Gilmore et al., 2019). Under det senaste decenniet 

uppmärksammas en markant ökning av opioidanvändandet i USA (Bruehl et al., 

2016). Följderna blir att fler drabbas av överdoseringar vilket ökar risken för 

andningsdepression som kan leda till att personer avlider (Hill et al., 2019) och en 

riskfaktor anses vara brist på kunskap om opioiders farmakologiska verkan hos de 

som använder opioider (Bruehl et al., 2016; Charalambous et al., 2019; National 

Institute on Drug Abuse (NIDA), 2019a). Sjuksköterskan har därför ett ansvar att 

anpassa sitt tillvägagångssätt att ge adekvat information till personer om deras 

behandlingar (International Council of Nurses (ICN)), 2012). Det är således angeläget 

med en individuell genomgång av de läkemedel som används på ett felaktigt sätt 

(Spitz et al., 2011). Många personer använder opioider initialt eftersom de eftersträvar 

effekten utan att beakta riskerna vid användandet (Degenhardt et al., 2019). Ekman et 

al. (2011) förklarar att vårdbehovet varieras mellan personerna som söker vård och 

det är därför viktigt att vårdpersonalen eftersträvar personcentrerad vård och att 

omvårdnaden ska anpassas efter personernas behov (Ekman et al., 2011). En korrekt 

läkemedelshantering anses vara till en fördel eftersom den kliniska vården kan 

förbättras då det finns risk för att drabbas av ett beroende vid behandling med 

opioider (Bruehl et al., 2016). Det är därför angeläget att utbildning förespråkas hos 

arbetsgivaren till vårdpersonalen vad det gäller hantering av opioider, eftersom det 

finns missledande information på internet som inte är evidensbaserad (Charalambous 

et al., 2019). Forskning visar att sjuksköterskor kan genom sitt bemötande påverka 

välbefinnandet hos personer som har drabbats av ett beroende, således är det av vikt 

att ha ett gott bemötande (Bartlett et al., 2013). 

 

Bakgrund 

Opioiders inverkan 

Opioider integreras med opioidreceptorerna på nervcellerna i kroppen och hjärnan 

(NIDA, 2019a). Opioider gör att stresshormonet kortisol frisätts i kroppen, den höga 

halten av kortisol bidrar till att belöningssystemet aktiveras (Johansson & Wirbing, 

2010). Hjärnans belöningssystem är det mesolimbiska dopaminsystemet (Ekelund, 

2012) och det kan aktiveras på egen hand av bland annat fysisk aktivitet, samlag och 

andra tillfredställelser (Johansson & Wirbing, 2010). När opioider används som 

farmakologisk behandling slappnar kroppen av till följd av de kemikalier som 

opioiderna innehåller (NIDA, 2019b). Opioider påverkar sinnen och kan förändra 

personligheten (Ljungvall et al., 2020).  

 

Opioider kan erbjudas som ett första behandlingsalternativ och det ifrågasätts inte 

alltid eftersom personer anser att det är den enda och bästa behandlingen men också 
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på grund av att de inte är medvetna om riskerna (Wilson et al., 2018). Behandling 

med opioider under en tvåveckorsperiod kan medföra ökad risk till att ett beroende 

utvecklas (Breivik, 2004) och bristfällig information om opioider bidrar till 

felanvändningar (Charalambous et al., 2019). Ett beroende av opioider kan sannolikt 

leda till en överdos och icke dödliga överdoser är mer vanligt förekommande än de 

med dödlig utgång (WHO, 2014). Kombinationen av opioider och lugnande 

läkemedel har kartlagts som en orsak och definieras som en hög risk till att 

överdosera (WHO, 2014). En opioidöverdos kan hävas med naloxon eftersom det är 

en opioidantagonist som upphäver dess effekt (NIDA, 2020; Socialstyrelsen, 2019). 

 

 

Beroende av opioider 

Opioidberoende anses vara en kronisk sjukdom och det är ett komplext problem där 

livsfaktorer integrerar med genetiska faktorer och bidrar till en ökad risk att utveckla 

ett beroende av opioider (Mistry et al., 2014). Johansson och Wirbing (2010) skriver 

att ordet beroende används mer generellt eftersom det upplevs mindre 

skuldbeläggande än ordet missbruk. Ett beroende kan utvecklas utan överkonsumtion, 

det komma smygandes och ovetandes trots att den ordinerande 

läkemedelsordinationen har hållits fast vid (Johansson & Wirbing, 2010). 

Felanvändning av opioider ökar därmed sannolikheten att utveckla ett beroende 

(Sullivan et al., 2010). Ljungvall et al. (2020) uppmärksammar att behandling med 

opioider kan vara nödvändig eftersom personers besvär, exempelvis smärta, tar över 

deras liv och det blir outhärdligt. Behandling med opioider kan återge personers 

självkänsla och upplevelsen av att behandlas med opioider kan vara som att släppas ut 

ur "fångenskap" (Ljungvall et al., 2020).  Kännetecken hos personer med ett beroende 

är en ofta stark och ibland överväldigande önskan att erhålla de medicinskt 

föreskrivna substanserna (WHO, 2019; WHO, 2014). Känslan av att inta opioider ger 

tillfredsställelse av: självförtroende, lindring av ångest och avslappning, vilket kan 

anses vara en bakomliggande orsak till att ett beroende fortskrider (Johansson & 

Wirbing, 2010). Välbefinnandet påverkas av personliga känslor, såsom rädsla och 

irritation, vilket kan bidra till en ökad konsumtion av opioider än det som är 

föreskrivet och likväl är polära känslor associerat med en lägre risk att missbruka 

opioider (Preston et al., 2018). Stress och ångest har även visat sig vara två 

anledningar till att det intas högre doser opioider än vad som huvudsakligen är 

föreskrivet (Wilson et al., 2018). Stress är en bidragsfaktor som upplevs när 

användningen av opioider behöver försvaras för vårdpersonal och stigmatiseras av 

anhöriga, vilket leder till att personers behov efter opioider hålls hemliga (Nichols et 

al., 2020). Medvetenheten att de inte kan prata öppet om sitt användande av opioider 

gör att det endast är somliga anhöriga som är medvetna om opioidanvändning 

(Nichols et al., 2020). Hälso- och sjukvård bör, när ett beroende uppmärksammas, 

erbjuda nedtrappning eller läkemedelsassisterad behandling med fokus på prevention 

samt psykologisk och psykosocial behandling (Socialstyrelsen, 2019). Vidare 
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poängterar Socialstyrelsen (2019) att personen som är beroende av opioider bör 

erbjudas utbildning i huruvida antidot ska användas vid en överdos. 

 

 

Teoretisk referensram 

Jean Watson omvårdnadsteori 

Jean Watsons (1979) teori baseras på fenomenologi och existentialism. Teorin 

kännetecknas av relationsskapande mellan personen och sjuksköterskan, eftersom 

Watson anser att mötet ömsesidigt påverkas. Omsorg och omtanke är centralt och 

personcentrerad omvårdnad behöver eftersträvas av sjuksköterskan, där även styrkor, 

förmågor och autonomi bör bevaras. Kommunikation och information mellan 

personen och sjuksköterskan är grundläggande, för detta skapar goda förutsättningar 

för deras upplevda hälsa (Watson, 1979). År 1979 presenterades tio karativa 

omvårdnadsfaktorer, vilka underströk vikten av en god relation där hälsan ska gynnas 

och delaktigheten lyftas (Watson, 1979). Sjuksköterskan behöver därför anpassa 

omvårdnad och vägledning efter personens behov. Tillit anses vara en viktig faktor 

när känslor ska uttryckas och interaktionen mellan sjuksköterskan och personen är 

grundläggande. Watson (1979) betonar att det är lika viktigt att uttrycka positiva och 

negativa känslor. För att relationen ska vara tillitsfull och genuin behöver 

sjuksköterskan visa empati, värme och utföra effektiv kommunikation och även 

kongruens. Kongruens gör att relation mellan sjuksköterska och person är äkta och 

autentisk (Watson, 1979). 

 

 

Sjuksköterskans ansvar 

Sjuksköterskan har en viktig roll och ett ansvar där läkemedelshantering ska 

säkerhetsställas och informationen om risker samt biverkningar ska tydliggöras för de 

som erhåller läkemedlet (Costello & Thompson, 2015). Information om opioiders 

påverkan är grundläggande för att riskerna vid användningen ska uppmärksammas, 

det vill säga att bristande läkemedelshantering kan bidra till att någon drabbas av ett 

beroende (Volkow et al., 2016). Gynnsamt stöd från sjuksköterskan som innefattas av 

medkänsla, förståelse och lojalitet bidrar till personers förmåga att ta emot rådgivning 

och undervisning om en korrekt läkemedelshantering, därmed reduceras riskerna att 

ett beroende utvecklas (Wilson et al., 2018). Sjuksköterskans förmåga att lyssna på 

förtvivlan som uttrycks hos opioidberoende är av vikt eftersom det bidrar till 

förbättrad upplevelse av vården (Wilson et al., 2018). Den upplevda stigmatisering av 

personer som använder opioider kan bidra till att behandlingen avslutas på egen hand 

utan stöd (Spitz et al., 2011). Det är därför av vikt att möta personer i deras unika och 

individuella situationer samt utföra personcentrerad vård, detta är en kompetens som 

sjuksköterskan behöver bemästra (Ekman et al., 2011; ICN, 2012). Vikten av 

problemlösning hos sjuksköterskor, att kunna ställas inför komplexa situationer, 

kräver förmågan att kunna lösa problem där personen är i fokus (Ortega & Ventura, 
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2013). Upplevelsen hos sjuksköterskor är att det saknas adekvata insatser till personer 

som är beroende av opioider (Ortega & Ventura, 2013).  

 

Problemformulering 

Personer som använder opioider riskerar att utveckla ett beroende. Användandet av 

opioider ökar konstant och är ett folkhälsoproblem. Personer som använder opioider 

eller har ett opioidberoende befinner sig i en komplex situation. Sjuksköterskans 

förståelse för de som använder opioider behöver utvecklas. Ökad kunskap kan 

användas i vårdmötet med personen för att kunna ge bättre stöd. 

 

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa hur personer som använder opioider eller 

utvecklat ett beroende av opioider upplever mötet med vården.  

 

 

Metod 

Design 

Studien är en litteraturstudie. Syftet med en litteraturstudie är att utveckla och 

fördjupa kunskaper inom valt område (Dahlborg-Lyckhage, 2018). Litteraturstudien 

var induktiv eftersom litteraturstudiens resultat utgick från resultatartiklarnas resultat. 

 

 

Datainsamling 

Databaserna Cumulative index of nursing and allied health (CINAHL) och Public 

Medline (PubMed) användes till informationssökningen eftersom där behandlas 

omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2015). PsycInfo användes också som 

en databas, däremot erhölls inga resultatartiklar därifrån. Östlund (2018) beskriver att 

informationssökningen är indelad i två faser: den inledande informationssökningen 

och den egentliga informationssökningen. Inledande informationssökningen gav en 

överblick av utbudet av artiklar, vad som var relevant för ämnet och det var den 

sökningen som låg till grund för det utformande syftet. Den egentliga 

informationssökningen användes för att få fram relevanta artiklar till det utformade 

syftet. Eftersom det valda ämnet inte är väl beforskat användes ett flertal synonymer 

till sökord för att finna relevanta artiklar. Genom att använda trunkering (*) utökades 

sökningen eftersom olika varianter av ett begrepp inkluderades (Forsberg & 

Wengström, 2015; Östlundh, 2018). Booleska operatorerna AND och OR 

kombinerades, AND begränsade sökningarna och OR utvidgade sökningarna 

(Forsberg & Wengström, 2015). För att inte missa relevanta artiklar i PubMed 

användes kombination av ämnesord (Medical Subject Headings [MeSH Terms]) och 

fritextsökning (All Fields) (Forsberg & Wengström, 2015). I CINAHL användes 
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ingen fältsökning. Östlund (2018) betonar däremot att om fältsökning används i 

sökningar bidrar det till ökad kvalité på sökningarna och det är tidssparande. Major 

Headings användes inte i CINAHL eftersom det inte fanns några relevanta. Sökord 

valdes ut på svenska och översattes sedan till engelska; lived experience (levda 

erfarenhet); perspective (perspektiv); opioid addiction patient (patient med 

opioidberoende); opioid-related disorders (opioidrelaterade störningar); patient 

(patient); experienc* (erfarenhet); the encounter (mötet); addiction (missbruk); opioid 

addiction (opioidberoende); patient perspectives (patientperspektiv); patient 

experienc* (patienterfarenhet) (se bilaga A: sökordsöversikt). Till en början användes 

ingen tidsintervall och det resulterade in en artikel från år 2007. Inklusionskriterier 

var originalartiklar och tidsintervallen begränsades till år 2010 - 2020. Artiklarna 

skulle vara peer-reviewed eftersom artiklarna skulle säkerhetsställa vetenskaplig 

kvalitet samt uppnå minst grad II (70%) enligt Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall (Östlundh, 2017). Sökningarna genomfördes i mars 2020. 

 

 

Sökningar i CINAHL 

Den egentliga informationssökningen som ledde till resultatartiklar bestod av 

ordkombinationen opioid addiction AND (lived experience OR perspective) AND 

patient och tidsintervall år 2010–2020. Sökningen gav 21 träffar, tio abstrakt lästes, 

sex artiklar granskades och slutligen var det två artiklar som valdes ut till resultatet. 

Den andra sökningen gjordes med ordkombinationen patient perspectives AND 

addiction. Sökningen gav 80 träffar, 20 abstrakt lästes, fem artiklar granskades och 

slutligen var det en artikel som valdes ut till resultatet. Den tredje sökningen med 

ordkombinationen opioid addiction AND the encounter och tidsintervall år 2010–

2020 resulterade i 11 träffar. Fem abstrakt lästes och två granskades ingen artikel 

valdes ut. Det var totalt tre (fyra) artiklar från CINAHL som besvarade syftet och 

inkluderades i resultatet (se bilaga B: sökhistorik. 

 

 

Sökningar i PubMed 

Den egentliga informationssökningen som ledde till resultatartiklar bestod av 

ordkombinationen (opioid-related disorders [MeSH Terms]) AND experienc* AND 

patient. Antal träffar var 925, antal lästa abstrakt var 180, 22 artiklar granskades och 

slutligen var det en artikel från år 2007 som valdes ut till resultatet. Eftersom antal 

träffar var i den volymen begränsades tidsintervallen med publiceringsår 2010–2020 

till kommande sökningar. Den andra sökningen bestod av ordkombinationen (opioid 

addiction) AND patient experienc*. Antal träffar var 18, antal lästa abstrakt var nio, 

fyra artiklar granskades och slutligen var det en artikel som valdes ut till resultatet. 

Den tredje sökningen bestod av ordkombinationen (opioid addiction patient [MeSH 

Terms]) AND experienc*. Antal träffar var 30, antal lästa abstrakt var 25, tio artiklar 

granskades och slutligen var det en artikel som valdes ut till resultatet. Den fjärde 

sökningen bestod av ordkombinationen (opioid addiction [MeSH Terms]) AND the 
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encounter. Antal träffar var 36, antal lästa abstrakt var nio, två artiklar granskades och 

slutligen var det en artikel som valdes ut. Femte sökningen bestod av 

ordkombinationen (opioid) AND patient experienc*. Antal träffar var 138, antal lästa 

abstrakt var 55, fyra artiklar granskades och slutligen valdes en artikel ut som 

resultatartikel. Den sjätte sökningen bestod av ordkombinationen lived experienc* 

AND opioid addiction. Antal träffar var 15, antal lästa abstrakt var åtta, tre artiklar 

granskades och ingen valdes ut till resultatet. Den sjunde sökningen bestod av 

ordkombinationen patient perspectives AND addiction. Antal träffar var 215, antal 

lästa abstrakt var 30, sju artiklar granskades och en valdes ut till resultatet. Slutligen 

var det sex artiklar som besvarade syftet från PubMed och inkluderades i resultatet. 

(se bilaga B: sökhistorik). 

 

 

Manuell sökning 

Referenslistor studerades i de vetenskapliga resultatartiklarna som var av intresse till 

litteraturstudiens syfte. Wengström och Forsberg (2015) poängterar att en 

litteratursökning kan göras i en databas eller manuellt. Den manuella sökningen 

genererade inte i några resultatartiklar till litteraturstudien.  

 

Databearbetning 

De vetenskapliga artiklar som valdes ut till resultatet sammanställdes i en 

artikelöversikt (se bilaga C). En artikelöversikt genomfördes för att ge en tydligare 

bild av artiklarna och ge en överskådlig sammanställning av aktuell forskning 

föreliggande syftet. Carlsson och Eimans (2003) mall användes till att granska 

artiklarnas kvalitet. Granskningsmallen hade fokus på studier med kvalitativ metod 

och bestod av påstående med rangordning från noll till tre där resultatet kunde 

graderas procentuellt, grad I innebär hög kvalité och grad III låg kvalité (Carlsson & 

Eiman, 2003). Åtta av nio artiklar var grad I och en artikel var av grad II vilket 

innebär en hög kvalitet av de vetenskapliga artiklarna (se bilaga C) (Carlsson & 

Eiman, 2003). Efter artikelöversikten var klar började kategoriseringen med hjälp av 

en innehållsanalys i fem steg, inspirerad av Forsberg och Wengström (2015). I det 

första steget lästest resultatartiklarna ett flertal gånger individuellt eftersom en djupare 

förståelse skulle uppnås. Sedan diskuterades resultaten från artiklarna till konsensus 

var uppnått. Det andra steget innebar att det kodord skapades. Kodorden markerades 

med en färg i ett gemensamt dokument och på så sätt kunde koderna sammanföras 

från resultatartiklarna och tillsammans skapa nya gemensamma koder. I steg tre 

diskuterades och analyserades koderna för att hitta likheter och skillnader 

resultatartiklarna innehöll relaterat till syftet. I steg fyra skapades åtta stycken 

underkategorier och därefter lades koderna från artiklarna in i dessa underkategorier. 

Underkategorierna resulterade i tre huvudkategorier (se tabell 1). Det femte steget 

innebar att resultatartiklarna tolkades och bearbetades utefter de koder och 

huvudkategorier som arbetats fram i steg fyra (Forsberg & Wengström, 2015). 
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Tabell 1: Sammanställning av kategorierna 

Underkategori Huvudkategori  

Oro att bli beroende av opioider vid behandling  

 

Oro för att bli sedd som en person med 

drogberoende 

 

 

 

Upplevelser av oro 

 

 

Upplevelser av stigma 

 

Upplevelser av att inte bli förstådd 

 

Vårdpersonalens kunskapsbrist gällande 

beroende 

 

 

 

 

Det upplevda bemötandet 

 

 

 

Skapa en god relation 

 

Vikten av ett respektfullt bemötande 

 

Bevara personens autonomi och vara fördomsfri 

 

 

 

 

Önskan på ett gott vårdmöte 

 

 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Anledningen att förhålla sig till forskningsetiska överväganden under ett vetenskapligt 

arbete och forskning är eftersom forskningsetiken värnar samt försvarar det 

grundläggande för en människa, som värde och rättigheter (Helsingforsdeklarationen, 

2013). I Sverige regleras etiken efter lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS 2003:460) och handlar om att skydda människan vid forskning och 

visa respekt för människovärdet. Riktlinjerna är vägledande och framtagna av 

forskarsamhället, regeringen, riksdagen och internationella organisationer, dessa 

behöver forskaren ha kännedom om (Kjellström, 2018).  

Internationella forskningsetiska riktlinjer är Nürnbergkodex (Nürnbergkodexen, 

1950), Belmontrapport (Belmontrapporten, 1978), Helsingforsdeklarationen 

(Helsingforsdeklarationen, 2013) och Council for International Organizations of 

Medical Sciences (CIOMS) (CIOMS, 2016). Helsingforsdeklarationen är en central 

riktlinje som har haft en stor inverkan på forskning, däremot är den inte juridiskt 

bindande (Helsingforsdeklarationen, 2013). Kjellström (2018) skriver att fokus för 

Helsingforsdeklarationen ligger på medicinsk klinisk forskning. Här är det också 

alltid omsorg för personen som ska gå före samhällets och vetenskapens intresse 

(Helsingforsdeklarationen, 2013). Council for International Organizations of Medical 

Sciences och Helsingforsdeklarationen har fokus på kvinnor, svaga grupper och 

forskning som bedrivs utomlands (CIOMS, 2016; Helsingforsdeklarationen, 2013). 

Belmontrapporten (1978) utgår från Belmonts tre principer, syftet med principerna är 

att vara en vägledning om det uppstår etiska dilemma. En princip innebär respekt för 

personer, där det övergripande handlar om informerat samtycke och respekt för 
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deltagarnas privatliv. Göra-gott-principen handlar om att värna om deltagarnas 

välbefinnande, dels genom att forskningen inte ska skada deltagarna och dels genom 

att väga forskningens risker mot nyttan och vice versa. Rättviseprincipen fokuserar på 

allas lika värde och att forskning ska ske på lika villkor för alla. Forskarna måste ha 

deltagarnas eventuella sårbarhet i beaktning eftersom deltagarna kan vara oförmögna 

att redogöra för sina egna behov (Belmontrapporten, 1978). Nürnbergkodexen (1950) 

innebär att informerat samtycke krävs och att forskningen inte får resultera i att 

deltagarna tar skada. Väljer deltagaren att avbryta studien kan detta ske när som helst 

och forskaren ska avsluta studien omedelbart om det uppstår en skada hos deltagaren 

(Nürnbergkodexen, 1950). 

De nio vetenskapliga artiklarna som valdes till resultatet hade etiskt godkännande. Tre 

stycken resultatartiklar hade godkännande från en etisk kommitté. Fyra stycken 

resultatartiklar har fått ett godkännande av Institutional Review Board (IRB). 

Institutional Review Board är en etisk kommitté som tillämpar forskningsetik genom 

att granska metoder som föreslås av forskaren och se till att metoderna är etiska. 

Institutional Review Board har som uppgift att skydda människors rättigheter och 

välmående när det kommer till forskning som är avsedd på och för människor (Grady, 

2015). Två artiklar hade etiskt godkännande från Research Ethics Board (REB). 

Research Ethics Board granskar forskning som innefattar kirurgi, kliniska insatser och 

analys av klinisk data (Canadian institutes of health research, natural sciences and 

engineering research council of Canada, and social sciences and humanities research 

council, 2018). I åtta av nio vetenskapliga artiklar som användes i resultatet har 

deltagarna givit sitt medgivande antingen skriftligt, muntligt eller informerat. 

Informerat samtycke innebär att deltagarna har fått tillgång till information om 

studien, så som fördelar och nackdelar med studien samt eventuella risker som finns 

med studien innan deltagarna godkänner sin medverkan i studien (Gossman et al., 

2020). Majoriteten av de vetenskapliga artiklarna som valdes ut till resultatet hade 

deltagarna givit informerat samtycke. I en vetenskaplig resultatartikel beskrev 

forskarna att de hade fått muntligt samtycke av deltagarna (nummer nio, se bilaga C) 

och i en resultatartikel hade deltagarna inte givit informerat samtycke (nummer fyra, 

se bilaga C. 

 

 

Resultat 

Resultat av sökningarna resulterade i nio artiklar. I litteraturstudiens resultat kommer 

benämningen opioidanvändande inkludera de som behandlas med opioider, de som 

använder opioider utan recept samt de som har utvecklat ett beroende av opioider. 

Artiklarnas resultat granskades utifrån personernas upplevelser vilket resulterade i tre 

kategorier; (1) Upplevelser av oro; (2) Det upplevda bemötandet; (3) Önskan på ett 

gott vårdmöte.  
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Tabell 2: Artiklarnas representativitet i resultatet 

  
(1) Upplevelser av oro 

 

(2) Det upplevda 
bemötandet 

 
(3) Önskan på ett 
gott vårdmöte 

McNeil et al. 2016 x x x 

Behar et al. 2016  x  

Blake et al. 2007 x x x 

Brown et al. 2014 x x x 

Buchman et al. 2016   x 

Conrardy et al. 2016 x   

Hurstak et al, 2017 x x x 

Hyshka et al. 2019 x x x 

Velez et al. 2017  x x 

 

 

Upplevelser av oro 

Majoriteten av personerna uttryckte en oro att behandlas med opioider och det 

handlade främst om att drabbas av ett beroende men även att inte bli smärtfri på grund 

av biverkningarna (Blake et al., 2007; Brown et al., 2014; Conrardy et al., 2016). 

Sociala medier var bidragande faktor till upplevelserna eftersom där 

uppmärksammades det vad droger gör med människan (Blake et al., 2007). Farhågor 

som relaterades till en farmakologisk behandling med opioider kunde även vara att 

sjukdomstillståndet upplevdes vara allvarligare än personerna tidigare trott (Blake et 

al., 2007). Oron kunde elimineras och riskerna för överdosering kunde reduceras om 

de hade haft kännedom om opioidernas potent (McNeil et al., 2016). Majoriteten som 

var medvetna om riskerna med opioider var tveksamma till om opioidbehandlingen 

ansågs vara nödvändig eftersom det fanns en rädsla och oro att drabbas av ett 

beroende (Conrardy et al., 2016). En minoritet påpekade att på grund av de flertalet 

biverkningar som upplevdes vid användning av opioider ansåg de att de inte kunde bli 

beroende av dem (Conrardy et al., 2016). En del av personerna upplevde inte någon 

rädsla över att ett beroende skulle utvecklas men däremot var de bekymrade för att 

dömas och misstänkas som någon med ett opioidberoende (Hurstak et al., 2017).  

 

Aspekter lyftes av upplevelser hos de som erbjöds behandling med opioider (Blake et 

al., 2007). Personerna uppfattade att behandlingen med opioider var ett sista 

behandlingsalternativ vilket skapade en förtvivlan (Blake et al., 2007). Några personer 

upplevde även oro över att deras medicinska behov bidrog till att sjukvården såg 
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annorlunda på dem (Blake et al., 2007). Oron att bli beroende och att inte kunna leva 

ett normalt liv med opioider var något som framkom hos flera personer men 

behandlingen kunde även upplevas som en befrielse från deras besvär och förmågan 

att återuppta en normal existens (Blake et al., 2007).  

 

Coping strategier (CS) uppmärksammades av sjukvården, CS utvecklades hos de som 

använde opioider (Blake et al., 2007). En vanlig CS var distraktion till deras besvär, 

vilket innebar att inte försöka tänka på behovet efter opioiderna (Blake et al., 2007). 

Vid otillräcklig behandling, upplevdes känslor av förtvivlan och besvären eskalerade 

vilket en del personer försökte lindra med bland annat värmekuddar och fysisk 

aktivitet (Brown et al., 2014). Vidare betonade personerna även vikten av 

avslappningstekniker eftersom behandlingen med opioiderna upplevdes inte vara 

tillräckligt effektivt (Brown et al., 2014). 

 

 

Det upplevda bemötandet 

Vårdpersonalens bristande förmåga att lyssna speglade känslan av förlust och förlorad 

kontroll över behandlingen och således påverkades förtroendet till sjukvården 

(Buchman et al., 2016). Förtroendet för vårdpersonalen eliminerades även när det 

förekom bristande empati och respekt vilket ansågs bidra till ett lidande för 

personerna (Buchman et al., 2016). Vårdpersonalen upplevdes vara dömande, de såg 

endast ett opioidberoende och inte personen bakom beroendet och detta skapade en 

känsla av otrygghet (Velez et al., 2017). Brown et al. (2014) uppmärksammade 

dessutom personernas vårderfarenheter som ofta sökte vård för deras besvär, att de 

stigmatiserades och fick smeknamn av vårdpersonalen. Det konstaterades att 

stigmatisering ledde till minskat förtroende för vårdpersonal och upplevelsen av 

omvårdnaden försämrades (McNeil et al., 2016). En misstro till sjukvården beskrevs 

av personerna eftersom de kände sig anklagade att vara beroende av opioiderna 

(Brown et al., 2014) och vårderfarenheterna bidrog till upplevelserna att bli 

stigmatiserad som en person med ett begär efter opioider (Brown et al., 2014; Hyska 

et al., 2019). Blake et al. (2007) framhöll att trots att det fanns en god relation till 

personalen, förekom det en oro och rädsla som inte alltid uttrycktes. Bristande 

förståelse för hur svårt det var att vänja sig av med ett beroende ansågs påverka 

vårderfarenheterna och personalens kompetens ifrågasattes av de som använde 

opioider (Buchman et al., 2016). Personerna påpekade att de hade mest kunskap om 

vad som fungerade bäst för de själva relaterat till användandet av opioiderna (Brown 

et al., 2014; McNeil et al., 2016). Det fanns en oro att opioidberoendet skulle 

uppmärksammas vid mötet med vårdpersonalen men genom olika strategier och 

manipulation hittades sätt att erhålla höga doser opioider, bland annat genom att tala 

osanning om vilken grad av smärta som egentligen upplevdes (Brown et al., 2014).  

 

Behandling med opioider omfattades av säkerhetspolicys och interventioner, dessa 

insatser ansågs tillämpas felaktigt (Hurstak et al., 2017). Det upplevdes att insatserna 
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var utformade för att bemöta vårdpersonalens oro kring opioidbehandling istället för 

att tillämpas till att förbättra patientsäkerheten (Hurstak et al., 2017).  

 

Personer som behandlades med opioider som även fick erhålla recept på en 

opioidantagonist för att motverka en eventuell opioidförgiftning, upplevde det 

betryggande eftersom det fanns en risk att överdosera, “I felt like [my doctor] really 

cared about me,” and, “If I’m gonna stop breathing, I’d like to have [naloxone] 

available to me at all times.” (Behand et al., 2016. s. 435).  

 

Vidare var det flertalet som beskrev deras vårderfarenheter som en väckarklocka och 

motivation till att förändra deras livssituation (Velez et al., 2017). Vikten av att ha ett 

team som hade inriktning på omvårdnad vid missbruk och beroende uppskattades av 

flera som hade ett beroende, vilket kunde bekräftas då mötet med ett team gav 

förbättrad mental och emotionellt välbefinnande (Hyshka et al., (2019). McNeil et al. 

(2016) underströk dessutom att erfarenheterna av ett specialiserat team minskade 

upplevelsen av stigmatisering och gav bättre upplev omvårdnad. 

 

 

Önskan på ett gott vårdmöte 

En god relation med vårdpersonalen var något som upplevdes som viktigt och åtråvärt 

(Blake et al., 2007; Brown et al., 2014). Tillit och förtroende beaktades och 

definierades för hur en god relation skulle byggas upp (Buchman et al., 2016). Det 

som skildrade en god relation var att personerna kände sig trygga och att personalen 

erhöll förmågan att ha ett objektivt förhållningssätt till att tala om opioider, det vill 

säg att lyssna och även ge adekvat information om opioiderna (Blake et al., 2007). 

Tilliten som fanns i relationen var grundläggande för personerna som använde 

opioider eftersom det ingav förtroende och det fanns då utrymme att berätta om oron 

att använda opioider (Blake et al., 2007; Brown et al., 2014). Förtroendet behövde 

vara ömsesidig och det var således en grundläggande faktor för personerna som 

använde opioider, dessutom behövde vårdpersonalen lita på personens berättelse och 

omdöme för att relationen skulle existera (Buchman et al., 2016). För att vidhålla en 

fungerande relation med sjuksköterskorna var det önskvärt att relationen var jämlik 

och fördomsfri, det uppskattades när vårdpersonalen utförde personcentrerad vård 

(Velez et al., 2017). Genom uppmuntran och stöd lyckades personer att bli mer 

engagerade och delaktiga sin vård (Velez et al., 2017). De kände sig respekterade av 

vårdpersonalen om autonomin bevarades och delaktigheten togs hänsyn till i deras 

omvårdnad, det bidrog till att fler vågade uttrycka sina tankar till personalen gällande 

sin hälsa och sitt beroende (Brown et al., 2014; Hyshka et al., 2019). Deltagarna 

underströk vikten av personal som var fördomsfria, det kunde avgöra om de valde att 

stanna kvar på sjukhuset och fortsätta få vård eller om de avböjde sjukvårdens 

rekommendationer och lämnade i förväg (Velez et al., 2017).  
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Vårdpersonalen med förståelse för användning av opioiderna och personernas behov 

var bättre på att bemöta upplevelser av abstinens (Hyshka et al., 2019). Engagemang 

och stöttning efterlämnade en positiv känsla och upplevelse hos de som behandlades 

med opioider (Hyshka et al., 2019). Det uttrycktes att en specifik avdelning för 

drogberoende hade varit önskvärt eftersom de med ett opioidberoende upplevde att på 

allmänna avdelningarna kunde de inte integrera med andra inlagda personer eftersom 

de inte befann sig i liknande livssituationer (McNeil et al., 2016). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

De fyra indikationerna för vetenskaplig kvalitet, vilka är trovärdighet, pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet (Mårtensson & Fridlund, 2018) har diskuterats i 

metoddiskussionen. 

 

De sökord som valdes besvarade syftet och de var utifrån opioidanvändande personers 

perspektiv och inte ur vårdens perspektiv. Ämnesord och fritextsökning kombinerades 

för att inte missa eventuella artiklar som kunde vara relevant för syftet. Vid 

översättning från engelska till svenska har det lämnats rum för tolkning vilket kan 

påverka pålitligheten. Översättningar av resultatartiklarna gjordes gemensamt och 

kontinuerligt för att minimera risken för feltolkningar. MeSH termer användes i 

PubMed och kan tolkas som en styrka eftersom de gav relevanta artiklarna. Major 

Headings användes inte i CINAHL eftersom sökningarna inte skulle begränsas för att 

det redan var få resultatartiklar som besvarade personers upplevelser av mötet med 

vården samt det ansågs inte finnas några relevanta Major Headings. Kombinationerna 

av sökorden var inte fullt ut systematiska i databaserna PubMed och CINAHL 

eftersom fritextsökning av de valda sökorden passade bättre för litteraturstudien. 

Sökningens variation i de två olika databaserna kan tolkas som en svaghet för 

resultatet eftersom sökningarna inte var identiska i varje databas. Trovärdigheten i 

litteraturstudiens resultat kan styrkas eftersom ett antal av resultatartiklarna var 

publicerade i båda ovanstående databaser (Mårtensson & Fridlund, 2018). PubMed 

valdes eftersom den databasen upplevdes mer bred och mer avancerad, sökningarna 

resulterade därmed i ett större urval av resultatartiklar. Det kan tolkas som en svaghet 

i litteraturstudiens resultat, vilket kan påverka studiens pålitlighet. Sökningar i 

PsycInfo gav inte några relevanta resultatartiklar utifrån syftet. Anledningar till detta 

kan bero på att PsycInfo upplevdes som svårtolkad eftersom databasens inriktning 

inte behandlade omvårdnadsforskning i lika stor utsträckning som i databaserna 

PubMed och CINAHL. Manuella sökningar genomfördes för att eventuellt finna 

relevanta artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte men som inte passade in på 

sökorden. Detta kan ses som en styrka, däremot genererade sökningarna inte i några 

fler resultatartiklar. 
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Litteraturstudien består av åtta kvalitativa artiklar och en artikel med mixad metod, 

där endast den kvalitativa metoddelen användes till resultatet. Den kvalitativa delen 

av resultatartikeln med mixad metod beskrev den subjektiva upplevelsen av vårdens 

bemötande hos personerna med opioidanvändning. De kvalitativa resultatartiklarna 

identifierade personernas subjektiva upplevelser av att använda opioider samt 

subjektiva upplevelser av vårdens bemötande. Henricson och Billhult (2018) skriver 

att valet av kvalitativ metod beror på vad forskaren vill besvara. Åtta av nio artiklar 

hade publikationsdatum mellan år 2010 - 2020 och en artikel var från år 2007. 

Artikeln från år 2007 valdes ut var eftersom den besvarade syftet i litteraturstudien 

och ansågs vara relevant eftersom informationen inte var föråldrad. 

 

Vidare begränsades publikationsdatum mellan år 2010 - 2020 eftersom det gjorde att 

sökningarna resulterade i icke föråldrade artiklar. Två av resultatartiklarna 

härstammade från Kanada, fem från USA och två från England. Det kan förekomma 

kulturella skillnader i hur mötet med vården upplevs, vilket också kan påverka 

överförbarheten till den svenska sjukvården. Artiklarna som valts ut till resultatet har 

använt sig av varierad urvalsgrupp men deltagarna har varit vuxna över 18 år. Bortfall 

kan bero på olika anledningar. Henricson och Billhult (2018) betonar att någon form 

av bortfall alltid förekommer. Om bortfall förekommer under datainsamlingen måste 

de alltid redovisas, detta gäller främst studier med kvantitativ ansats (Henricson & 

Billhult, 2018). Majoriteten av resultatartiklarna i litteraturstudien hade kvalitativ 

ansats och rapporterade inte några bortfall. 

 

Vid analysering av data kan innehållet tolkas på ett annat sätt, vilket kan leda till ett 

annat resultat. Mårtensson och Fridlund (2018) understryker att kvaliteten av 

resultatartiklarna påverkar pålitligheten. Målet är teoretisk generalisering eftersom det 

ska möjliggöra applicering av resultatet i andra demografiska grupper (Henricson & 

Billhult, 2018). Resultatartiklarna som valdes ut var peer reviewed, vilket innebär att 

artiklarna som valdes till resultatet i litteraturstudien var granskade av oberoende 

forskare vilket styrker trovärdigheten enligt Mårtensson och Fridlund (2018). 

Trovärdigheten i litteraturstudien är upprättad eftersom en dialog kontinuerligt 

upprätthållits. I denna litteraturstudien har handledare och studiekamrater granskat 

innehållet, vilket kan öka bekräftelsebarheten. Mårtensson och Fridlund (2018) 

skriver att bekräftelsebarheten kan öka i examensarbetet om analysprocessen är 

tydligt beskriven. Analysprocessen är väl beskriven och noggrant välarbetad. 

Resultatartiklarna som valdes ut lästes enskilt flertalet gånger, sedan diskuterades och 

reflekterades artiklarna gemensamt tills dess att konsensus blivit uppnått. Enligt 

Mårtensson och Fridlund (2018) kan pålitligheten styrkas om förförståelsen blivit 

beskriven. Förförståelsen var begränsad, erfarenheterna av opioidberoende kom från 

arbetslivet efter kontakt med personer som använde opioider och personer som var 

opioidberoende. Mårtensson och Fridlund (2018) betonar att det är av vikt att datan 

inte är färgad med förförståelsen och av den anledningen är det till fördel om andra 

personer granskar innehållet. Vid uppmärksammade olikheter och skillnader fördes en 

dialog till gemensam förståelse var uppnådd. Det är möjligt att personer med annan 
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förförståelse kan tolka resultaten annorlunda trots att datainsamlingen är noggrant 

beskriven.  

 

Åtta av nio resultatartiklar hade redovisat deltagarnas samtycke till sitt deltagande i 

studierna. I en resultatartikel hade forskarna inte redovisat huruvida de hade fått 

deltagarnas samtycke till studien eller inte. Enligt 21§ i lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor (2003:460) framgår det att forskning utan samtycke 

av deltagarna är möjlig, bland annat om forskningen kan förväntas ge en kunskap som 

kan vara till nytta för forskningspersonen eller någon annan som lider av samma eller 

liknande sjukdom eller störning. Det anses att resultatartikeln är etiskt försvarbar 

eftersom den hade etiskt godkännande från en etisk kommitté.  

 

 

Resultatdiskussion 

I litteraturstudiens resultat framkom personers upplevelser och erfarenheter av vården 

i samband med opioidanvändning samt en önskan på bemötandet av vården. 

Förtroendet för vården beskrevs som begränsat eftersom det fanns kunskapsbrist hos 

vårdpersonal gällande deras opioidanvändning samt att vid bemötandet fick 

personerna allt för ofta erfara vårdens stigmatisering. Vårdpersonal, där bland 

sjuksköterskor, bör alltid beakta känslor som är relaterade till opioider. 

 

Upplevelser av oro 

I litteraturstudiens resultat kom det fram att personer var oroliga för att synen på dem 

skulle förändra tillgången till deras medicinska behov (Blake et al., 2007). I en studie 

av Brener et al. (2010) framkom det att oron handlade om att bemötas som en 

beroende person och att det skapades förutfattade värderingar om hur sjukvården 

skulle bemöta dem efter tidigare upplevelser de haft med sjukvården. Om 

behandlingen med opioider inte var tillräcklig skulle den inte kunna lindra besvären 

hos personerna och då fick de använda sig av metoder som inte innefattade 

farmakologiska alternativ (Brown et al., 2014). Sjuksköterskan ska därför ge personer 

vägledning och anpassa omvårdnaden efter det behov som finns (Watson, 1979). I en 

studie av Henry et al. (2019) konstateras det att om en person inte vidhåller rätt dos av 

den farmakologiska behandlingen av opioider så kan det leda till abstinens och 

dessutom betonas det att personernas upplevelser av abstinens efter opioider är mer 

bekymmersamt än att drabbas av en eventuell överdos. I litteraturstudiens resultat 

framkom det att personer utvecklade copingstrategier för att kunna hantera den 

begränsade tillgången av opioider (Blake et al., 2007), dessutom bidrog det till 

känslan av förtvivlan (Brown et al., 2014). Bruehl et al. (2016) uppmärksammar att 

det finns en risk att drabbas av ett beroende med opioider och att korrekt 

läkemedelshantering därför anses vara nödvändig. Vidare löper personer en risk att 

avlida till följd av feldosering av opioiderna (Hill et al., 2019). Litteraturstudiens 

resultat är i linje med Henry et al. (2019) som konstaterar att sjukvårdens ansvar 

omger en viktig roll i personers erfarenhet och upplevelse av mötet med vården. 
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Ekman et al. (2011) skriver att sjuksköterskan ska tillämpa personcentrerad vård. Det 

innebär att sjuksköterskan ska bekräfta personers känslor och lyssnar på deras 

upplevelser med ett genuint intresse och förståelse. En reflektion är att sjuksköterskan 

alltid bör bemöta personernas oro och utföra omvårdnad efter personens önskemål 

och förmåga, samt säkerhetsställa korrekt läkemedelshantering. 

 

Det upplevda bemötandet 

Det konstateras i litteraturstudiens resultat att personernas förtroende till sjukvården 

påverkades negativt när vårdpersonalen stigmatiserade användandet av opioider 

(McNeil et al., 2016; Velez et al., 2017). Vidare upplevdes det att vårdpersonalen 

stigmatiserade personerna som sökte vård för deras besvär (Brown et al., 2014). 

Stigmatiseringen var en anledning till att de inte vågade föra ett samtal med 

vårdpersonalen om eventuella problem, vilket var relaterat till användandet av 

opioider (Hyshka et al., 2019). Detta är i linje med Sinha et al. (2019) studie, där det 

konstateras att när vårdpersonalen ifrågasatte behovet av opioider upplevdes det 

stigmatisering hos personerna. När vårdpersonalens fokus var att reducera 

användningen av opioider upplevdes det som att det var direkt anknutet till en ökad 

stigmatisering, om dessutom vårdpersonalen inte hade tillräcklig kännedom och 

kunskap om hur en person med ett behov av opioider skulle behandlas, ökade 

stigmatiseringen ytterligare (Sinha et al., 2019). Det finns en risk att stigmatisering 

orsakar att en behandling med opioider avslutas självmant utan att riskerna tas i 

beaktning (Spitz et al., 2011). Marchand et al. (2020) skriver att en ökad tillit till 

personalen är gynnsamt eftersom personerna som använder opioider känner att de kan 

prata med personalen utan att bli stigmatiserade. Costello och Thompson (2015) 

understryker att informationen till personen vad det gäller hantering av opioider är 

sjuksköterskans ansvar. Hälso- och sjukvård bör när ett beroende uppmärksammas, 

erbjuda nedtrappning eller läkemedelsassisterad behandling med fokus på prevention 

samt psykologisk och psykosocial behandling (Socialstyrelsen, 2019). Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) skriver att sjuksköterskans uppgift är att guida personer 

till att fatta hälsogynnande beslut gällande sin hälsa och sjuksköterskan ska respektera 

och inte moralisera kring personers val. Detta kan tolkas att tillämpandet av 

personcentrerad vård är ett sätt att minska stigmatiseringen som vårdpersonal kan 

besitta gällande opioidanvändning hos personer, en reflektion är att mötet ska vara 

fritt från personliga värderingar. 

 

I resultatet konstaterade Brown et al. (2014) att personerna upplevde förlorad kontroll 

över deras behandling när vårdpersonalen inte lyssnade på vad de sa eller litade på 

deras omdöme. I en studie av Al Achkar et al. (2017) påvisas det en liket av resultatet 

i litteraturstudien, personer upplevde en känsla av bekräftelse och omhändertagande 

när vårdpersonalen lyssnade på deras behov samt om de bjöds in till att vara delaktiga 

i deras behandling med opioider. Utifrån Jean Watsons (1979) karativa 

omvårdnadsfaktorer ska sjuksköterskan bevara personernas autonomi och lyfta 

personernas egna styrkor och förmågor för att gynna deras hälsa. Socialstyrelsen 



 

 16 

(2015) poängterar att sjuksköterskor besitter kontroll över personers behandling. 

Kontrollen kan ges tillbaka till personen genom att ge råd och information om deras 

behandling och öka delaktigheten vid beslutsfattning (Socialstyrelsen, 2015). Om 

vårdpersonalen hade en brist på förståelse och endast såg en person med ett beroende 

bidrog det till en känsla av otrygghet (Velez et al., 2017). Personer upplever stress när 

vårdpersonal saknar förståelse för hur det är att vara opioidberoende och det medför 

att personens behov av opioider hålls hemliga (Nichols et al., 2020). I 

litteraturstudiens resultat framkom det även att en negativ vårderfarenhet kunde bidra 

till att förtroendet för vårdpersonalen kunde bli försummat, hade vårdgivaren istället 

visat ödmjukhet hade det genererat en ökad pålitlighet (Buchman et al., 2016). 

Watsons (1979) karativa omvårdnadsfaktorer understryker vikten av en god relation 

mellan sjuksköterskan och personen där hälsan ska främjas. Detta är även något 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) belyser, sjuksköterskan ska erhålla förmågan att 

utföra personcentrerad vård. En reflektion är att sjuksköterskan behöver utveckla sin 

förståelse och empati, detta för att bevara patientens autonomi och främja personens 

delaktighet. 

 

 

Önskan på ett gott vårdmöte 

I litteraturstudiens resultat uppmärksammades vikten av att bli lyssnad på som person 

och det gav den positiva upplevelsen av att få vara delaktig i sin egen vård (Hyshka et 

al., 2019; Velez et al., 2017). Det är i linje med vad Marchand et al. (2020) betonar, 

en upplevelse av respekt och värdighet från vårdpersonalen gav en känsla av att 

vårdpersonalen brydde sig. När personerna fick vara delaktiga i sin egen vård, 

upplevde de att det fanns en möjlighet att uttrycka sig om omvårdnaden och även 

kunna påverka deras egen vård (Marchand et al., 2020). När autonomin och 

delaktigheten togs hänsyn till av vårdpersonalen bidrog detta till att fler kände sig 

respekterade vilket gjorde att personerna vågade erkänna sitt beroende (Brown et al., 

2014; Hyshka et al., 2019). I en studie av Brener et al. (2010) uppmärksammas det att 

vårdpersonal upplevde att de som var beroende av opioider hade förväntningar på hur 

vårdmötet skulle vara och de upplevdes samtidigt att de vara på sin vakt gentemot 

vårdpersonalen. I ICN:s etiska kod beskrivs det att sjuksköterskan ska vara lyhörd för 

personens behov och inge tillit och trygghet samt bevara integritet och autonomi 

(ICN, 2012). Sjuksköterskor ska bemöta personer med respekt och värdighet, vilket 

också är beskrivet i ICN:s etiska koder (ICN, 2012). Det framkom i litteraturstudiens 

resultat att tillit var grundläggande för att en god relation skulle kunna utvecklas, 

vidare behövdes det vara ömsesidigt (Buchman et al., 2016). Tilliten ansågs även 

viktigt för opioidanvändande personerna eftersom det bidrog till att de vågade berätta 

om deras besvär som var relaterade till opioiderna (Blake et al., 2007; Brown et al., 

2014). En god relation är även något som Jean Watson (1979) uttrycker i sina 

karaktiva omvårdnadsfaktorer, tillit och empati är grundläggande i en relation mellan 

sjuksköterskan och personen eftersom det behövs utrymme att uttrycka sina känslor. 

Vidare skriver Marchand et al. (2020) att en relation med tillit och ett gott samarbete, 
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mellan personalen och personerna som använder opioider, är av vikt. I Molina-Mula 

et al. (2020) studie bekräftas det att sjuksköterskan ska visa empati till personer inom 

vården eftersom det är grundläggande för att en god relation ska kunna utvecklas, en 

god relation anses även vara avgörande för hur delaktig personen kan komma att vara 

i sin vård. En reflektion är att sjuksköterskans bemötande kan påverka upplevelsen av 

vården, vilket kan innebära att ett gott bemötande kan skapa bättre förutsättningar för 

en god upplevd vård jämfört med ett sämre bemötande. 

 

 

Konklusion och implikation 

Upplevelsen som framkallades vid en behandling av opioider var karakteriserad av 

risken att drabbas av ett beroende. En annan upplevelse var att användandet skulle 

leda till att de inte kunde leva ett normalt liv eller att inte bli smärtfri på grund av 

biverkningarna. Vid bristande beaktning och sympati från sjukvårdspersonal 

upplevdes en stigmatisering hos personerna som använde opioider. När 

sjukvårdspersonal inte lyssnade eller saknade förståelse samt stigmatiserade 

användningen av opioider så ifrågasattes deras kompetens och det utvecklades en 

misstro till vården.  Det var viktigt för de som använde opioider att skapa en relation 

med sjukvårdspersonalen och när personerna inte upplevde respekt brast tilliten. Ett 

fördomsfritt bemötande från vårdpersonal kunde avgöra huruvida en person valde att 

fortsätta få vård. När tillit till sjukvårdspersonalen fanns kunde en jämställd relation, 

som var stöttande och upplyftande byggas. Vid brist på kunskap hos sjuksköterskan 

beträffande opioider är det viktigt att ha förmågan att lyssna, bevara personens 

autonomi och skapa en tillitsfull relation.  

 

Litteraturstudien genererar ökad kunskap gällande hur personer som använder 

opioider och de som har utvecklat ett beroende till opioider upplever mötet med 

vården. Kunskapen kan tillämpas inom vården eftersom den uppmuntrar 

sjuksköterskor att utföra personcentrerad vård genom att anpassa vården efter varje 

persons unika situation. Sjuksköterskor behöver utveckla deras kunskap gällande 

omvårdnad av de som använder opioider eller de som har ett beroende av opioider 

och stigmatiseringen av användningen behöver elimineras. Studenter och redan 

utbildad vårdpersonal bör få utbildning och kunskap om opioider och dess verkan på 

människor. Slutligen behövs det ytterligare forskning gällande vårdpersonalens 

bemötande som kan gynna en opioidanvändande persons välbefinnande i mötet med 

vården.
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord CINAHL PubMed 

Erfarenhet*  Experienc* 

Levda erfarenhet Lived experience Lived experience 

Missbruk Addiction Addiction 

Mötet The encounter  The encounter 

Opioidberoende Opioid addiction Opioid addiction 

Opioidrelaterade störningar  Opioid-related disorders 

Patient Patient Patient 

Patient med opioidberoende  Opioid addiction patient 

Patientperspektiv Patient perspectives Patient perspectives 

Patienterfarenhet  Patient experienc* 

Perspektiv Perspective  



BILAGA B  

 

Tabell 2: Sökhistorik 

Datum Databas 
 

Sökord/Limits/Boolska 

operatorer 

Antal 

träffar 
Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 
Resultat 

artiklar 

6/3–2020 PubMed 

(opioid-related disorders [MeSH 

Terms]) AND experienc* AND 

patient 925 180 22 1 

7/3–2020 CINAHL 

Opioid addiction AND (lived 

experience OR perspective) AND 

patient 

Limits: 

2010-2020 21 10 6 2 

7/3–2020 CINAHL 

Patient perspectives AND 

addiction 

 

Limits: 2010-2020 80 20 5 1 

7/3-2020 PubMed 

(opioid addiction) AND patient 

experienc* 

 

Limits: 

2010-2020 18 9 4 1 

7/3-2020 PubMed 

(opioid addiction patient [MeSH 

Terms]) AND experienc* 

 

Limits: 

2010-2020 30 25 10 1 

8/3-2020 PubMed 

(opioid addiction [MeSH Terms]) 

AND the encounter 

 

Limits: 

2010-2020 36 9 2 1 

8/3-2020 PubMed 

(opioid) AND patient experienc* 

Limits: 

2010-2020 138 55 4 1 

19/3-2020 CINAHL 

Opioid addiction AND the 

encounter 

Limits: 

2010-2020 11 5 2 0 (1) 

19/3-2020 PubMed 

Lived experienc* AND opioid 

addiction 

Limits: 

2010-2020 15 8 3 0 

19/3-2020 PubMed 

Patient perspectives AND 

addiction 

Limits: 2010-2020 215 30 7 1 

Total   1489 351 65 9 (1) 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Behar, E., Rowe, C., Santos, G.-M., Murphy, S., & Coffin, P. O. (2016). Primary care patient 

experience with naloxone prescription. Annals of Family Medicine, 14(5), 431–436. 

Land 

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Syftet va att utvärdera personer med opioider föreskrivet på recept på deras attityder till att ha 

tillgång till opioidantagonist (naloxon). 

Metod: 

Design 

Kvalitativ ansats 

Sentimentanalys 

Urval Sextio personer som erhöll naloxon på recept deltog i studien. Det var sex kliniker som erhöll 

receptet och totalt sett var det tio deltagare per klinik. Studien är etiskt godkänd och deltagarna 

gav informerat samtycke. 

Datainsamling Intervjuer genomfördes med hjälp av ett frågeformulär innehållandes 49 frågor. Intervjuer 

spelades in och transkriberades. Intervjuerna varade genomsnitt 25 minuter. Som kompensation 

erhöll personerna ett presentkort på 25$. 

Dataanalys Det var tre personer som självständigt granskade 20 intervjuer var. Teman skapades och 

jämfördes, det diskuterades till konsensus var uppnått. En kodbok skapades och användes till att 

koda samtliga intervjuer. 

Bortfall Fyra personer valde att avböja under inspelningen av intervjun. 

Slutsats Personerna som deltog i studien var alla behandlade på opioider, majoriteten hade inte fått 

naloxon förskrivet på recept. Deltagarna i studien blev positivt överraskade av effekterna naloxon 

hade på deras opioidanvändning. Däremot framgick det att personer som föreskrivs opioider inte 

har förmågan att tolka hur opioider kan orsaka överdosering. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad I enligt granskningsmallen från Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 
 

Referens Brown, S-E., Weisberg, D., Balf-Soran, G., Sledge, William H. (2014). Sickle cell disease patients 

with and without extremely high hospital use: pain, opioids, and coping. Journal of Pain and 

Symptom Management. 49(3), 539–547. 

Land 

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Syftet var att identifiera hur förskrivning av opioider påverkar relationen mellan personerna och 

sjukvårdspersonalen. Studien jämförde personerna med hög sjukhusvistelse med personerna med 

låg sjukhusvistelse och hur de upplevde bemötandet av sjukvården vid opioidbehandling. 

Metod: 

Design 

Kvalitativ ansats 

Fenomenologisk 

Urval Tjugoen personer; åtta med sicklecell sjukdom och extremt hög sjukhusvistelse; åtta med 

sicklecell sjukdom och låg sjukhusvistelse; fem med extremt hög sjukhusvistelse. Studien är etiskt 

godkänd och deltagarna gav informerat samtycke. 

Datainsamling Enskilda, semistrukturerade intervjuer med öppna frågor som spelades in. Intervjuerna varade i 

ungefär en timme. Intervjuerna anpassades att äga rum efter personens välmående. För varje 

avslutad intervju erhöll deltagaren 25 $. 

Dataanalys Det genomfördes en pilotstudie av intervjuerna och analysen genom att skapa narrativa 

sammanfattningar. Intervjuerna kodades sedan med innehållsanalys där ord och fraser från 

intervjuerna skapade koder, koderna representerade sedan teman. Forskarna träffades regelbundet 

för att diskutera teman och uppnå konsensus. 

Bortfall Inget bortfall rapporteras. 

Slutsats När en relation har skapats mellan sjuksköterskorna och personerna så minskar stigmatisering och 

tilliten ökar ömsesidigt i relationen. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad I enligt granskningsmallen från Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

Referens Blake, S., Ruel, B., Seamark, C., Seamark, D. (2007). Experiences of patients requiring strong 

opioid drugs for chronic non-cancer pain: a patient-initiated study. British Journal of General 

Practice. 57(535): 101–108. 

Land 

Databas 

England 

PubMed 

Syfte Syftet var att fastställa personerna attityd och erfarenhet vid långvarig behandling mot kronisk 

smärta med opioider, utan cancer. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats 

Fenomenologisk 

Urval En sökning i Honiton Group Practice databas, bestående av 1600 personer, avslöjades det att 35 av 

personerna använde opioider regelbundet utan att ha diagnostiserats med cancer. Personerna var 

över 18 år, 19 av 35 personer var kvinnor. Fyra personer exkluderades på grund av kognitiv 

funktionsnedsättning, fysisk svaghet eller psykologiska problem. Rekrytering upphörde när 

tillräckligt många deltagare fanns för att kunna genomföra en fenomenologisk analys. Fyra 

personer var i fokusgruppen och tio personer deltog i individuella intervjuer, sammanlagt 14 

personer deltog i studien. Studien är etiskt godkänd och deltagarna gav informerat samtycke. 

Datainsamling Personerna rekryterades per brev med fritt val att delta i en fokusgrupp eller i en individuell 

intervju i hemmet. Minsta antal deltagande behövde vara lägst fem stycken och högst 15 stycken. 

Det var en fokusgrupp och tio intervjuer som deltog i datainsamlingen. 

Dataanalys Intervjuerna spelades in och transkriberades. Transkriptionerna lästes och kontroll-lästes 

individuellt av forskningsgruppen. Forskarna träffades regelbundet och analyserade materialet, 

teman identifierades och diskuterades. Allt eftersom teman växte fram, utvecklades huvudteman 

för att på så sätt kunna berätta personernas upplevelser. 

Bortfall Inget bortfall rapporteras.  

Slutsats Inför behandling med starka opioider uttryckte personerna oro för att bli beroende av läkemedlet 

och att bli sedda som missbrukare. Denna oro lugnades när personerna märkte av de positiva 

effekterna opioiderna hade på deras smärtlindring och deras liv. Trots denna rädsla att bli 

beroende och att bli sedda som missbrukare 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad I enligt granskningsmallen från Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Buchman, D. Z., Ho, A., & Illes, J. (2016). You present like a drug addict: patient and clinician 

perspectives on trust and trustworthiness in chronic pain management. Pain Medicine, 17(8), 

1394–1406. 

Land 

Databas 

Kanada 

CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka hur de vuxna personerna med kronisk smärta skapar tillit och förtroende 

till vårdgivarna vid terapeutiska möten. 

Metod: 

Design 

Kvalitativ ansats 

Grounded Theory 

Urval Deltagare rekryterades genom annonser som fanns runt om på kliniker; vård kliniker; 

vårdcentraler; fysioterapi. Det var 36 personer som svarade på annonsen. 23 av 36 deltagare 

uppfyllde studiens inkluderingskriterier per telefon, varav 2 av 23 deltagare deltog inte under den 

planerade intervjun. Av denna anledningen var det totalt 21 personer som deltog i den planerade 

intervjun. Eftersom det behövdes uppnå teoretisk mättnad vid dataanalysen fanns det sex extra 

deltagare i väntan på att bli intervjuade. Studien är etiskt godkänd. 

Datainsamling Alla deltagarna fick fylla i frågeformulär, ett demografiskt och ett om smärtupplevelser. 

Intervjuerna var personcentrerade och deltagarna fick dela med sig av sina åsikter vad det gäller 

recept på receptbelagd opioidanvändning, opioidberoende och medvetet felaktigt användande av 

läkemedlet. Intervjuerna spelades in och varade upp till 90 minuter. 

Dataanalys Grounded Theory användes till att analysera data och all data transkriberades. Data analyserades 

allt eftersom intervjuerna genomfördes. 

Bortfall Inget bortfall rapporteras. 

Slutsats Personerna upplevde att förtroende och tillit till vårdpersonalen är av vikt för att en god relation 

kunde erhållas. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad I enligt granskningsmallen från Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

Referens Conrardy, M., Lank, P., Cameron, K. A., McConnell, R., Chevrier, A., Sears, J., Ahlstrom, E., 

Wolf, M. S., Courtney, D. M., & McCarthy, D. M. (2016). Emergency department patient 

perspectives on the risk of addiction to prescription opioids. Pain Medicine, 17(1), 114–121. 

Land 

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka personernas upplevelse av att få behandling med opioider.  

Metod: 

Design 

Mixad metod, varav den kvalitativa metoddelen användes till resultatet. 

Randomiserad kontrollerad studie 

Urval De som deltog i studien var 174 personer som blivit utskrivna från akuten och hade fått ett recept 

på opioider (hydrokodon-acetaminofen) för smärta. Studien är etiskt godkänd och deltagarna gav 

informerat samtycke. 

Datainsamling Personerna i studien valdes slumpmässigt in i två grupper; kontrollgrupp och en 

interventionsgrupp. Interventionsgruppen fick, förutom den vanliga omvårdnaden, ett 

informationsblad om läkemedlet som de fick föreskrivet samt muntlig information. En baseline 

intervju genomfördes i direkt anslutning till utskrivning. Sedan genomfördes en uppföljande 

intervju över telefon, fyra till sju dagar senare. 

Dataanalys Data analyserades med mixad metod för att karakterisera personers tankar och uppfattning 

gällande opioidberoende. Efter karakteriseringen sorterades personernas svar i olika kategorier. 

Forskarna diskuterade sedan sina kategoriseringar tillsammans för att skapa en omfattande 

kodning. De teman som forskarna kom fram till gemensamt efter att ha analyserat kodningarna 

blev systematiskt förfinade till huvudteman identifierades.  

Bortfall Inget bortfall rapporteras. 

Slutsats Data visar på att vissa personer inte är medvetna om riskerna med opioidbehandling, andra 

personer underskattar risken att hamna i ett beroende för att de inte ser sig själva som “den typen” 

som hamnar i ett beroende. Det finns däremot de som är rädda för att hamna i ett beroende och då 

riskerar att få otillräcklig smärtbehandling. Denna studie visar på att det inte finns just en enda 

metod för att informera personer om riskerna med ett opioidberoende, trots det så är information 

viktig för att minska riskerna för att personer hamnar i ett beroende. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad I enligt granskningsmallen från Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

Referens Hurstak, E. E., Kushel, M., Chang, J., Ceasar, R., Zamora, K., Miaskowski, C., & Knight, K. 

(2017). The risks of opioid treatment: Perspectives of primary care practitioners and patients from 

safety-net clinics. Substance Abuse, 38(2), 213–221. 

Land 

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka personernas uppfattning av att bli behandlade med opioider. 

Metod: 

Design 

Kvalitativ ansats 

Grounded Theory 

Urval Tjugotre deltagare var vårdgivare från primärvården samt 46 personer intervjuades, de var från sex 

olika kliniker utvalda från fyra län. Fyra av 50 personer som tillfrågades att delta, avböjde. 

Deltagarna från primärvården bestod av läkare, läkarassistenter samt sjuksköterskor.  Studien är 

etiskt godkänd och deltagarna gav informerat samtycke. 

Datainsamling Forskarna använde sig av en semistrukturerad intervjuguide som var organiserad efter ämne, det 

var öppna frågor. Det eftersöktes kontextuellt och konceptuellt djup i intervjuerna eftersom det 

skulle kunna identifiera deltagarnas förståelse och processer med smärtbehandling. Det antogs inte 

skillnader mellan kliniker eller personer. Intervjuerna spelades och transkriberades. Intervjuernas 

varaktighet var mellan 60–90 minuter. 

Dataanalys Grounded Theory användes för att koda och analysera transkript. Det förekom tre pauser under 

datainsamlingen och då arbetades det fram tematiska ämnen. Det utvecklades en initial kodbok, 

baserat på anteckningar och listor över teman. Deduktiva koder kombinerades som var baserade 

på ämnen med induktiva koder. Efter iterationer av data utvecklades kodböcker för person- och 

primärvården. Det var två forskare som kodade varje intervju, kodavvikelser löses genom 

gruppkonsensus. Forskarna diskuterade de teman som växte fram samt relevanta koder. 

Bortfall Inget bortfall rapporteras. 

Slutsats Personerna uppfattar personalens oro att behandla personerna med opioider. Personerna upplevde 

att patientsäkerheten användes för sjuksköterskorna och inte för personerna. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad I enligt granskningsmallen från Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Hyshka, E., Morris, H., Anderson-Baron, J., Nixon, L., Dong, K., & Salvalaggio, G. (2019). 

Patient perspectives on a harm reduction-oriented addiction medicine consultation team 

implemented in a large acute care hospital. Drug & Alcohol Dependence, 204, N.PAG. 

Land 

Databas 

Kanada 

PubMed 

Syfte Syftet var att belysa opioidanvändande upplevelse av konsultationsteam för medicinskt beroende. 

Metod: 

Design 

Kvalitativ ansats  

Etnografisk 

Urval Tjugoen personer med erfarenhet av ett medicinskt beroende. Studien är etiskt godkänd och 

deltagarna gav informerat samtycke. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer genomfördes på sjukhuset. Intervjuerna spelades in och varade i 50 

minuter. 

Dataanalys Intervjuernas transkript organiserades och analyserades induktivt med latent innehållsanalys. 

Bortfall Inget bortfall rapporteras. 

Slutsats Studien visade att personerna upplevde att konsultationsteamet förbättrade den akuta 

omvårdnaden för personerna med ett beroende. Många personer ansåg att de råd de fick av 

konsultationsteamen krockade med sjukhusets riktlinjer och upplevde att en del av 

sjukvårdspersonalen inte utförde de uppgifter de hade fått av konsultationsteamen. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad I enligt granskningsmallen från Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

Referens McNeil, R., Kerr, T., Pauly, B., Wood, E., & Small, W. (2016). Advancing patient-centered care 

for structurally vulnerable drug-using populations: a qualitative study of the perspectives of people 

who use drugs regarding the potential integration of harm reduction interventions into hospitals. 

Addiction (Abingdon, England), 111(4), 685–694. 

Land  

Databas 

England 

PubMed 

Syfte Syfte vara att visa om skadereducerande åtgärder, såsom sjukhus-övervakad drogkonsumtion, 

kunde ökade den personcentrerade vården och minska försämrad hälsa.  

Metod: 

Design 

Kvalitativ ansats 

Etno-epidemiologisk 

Urval Personerna som lämnat sjukhuset före avslutad medicinsk behandling och som hade erbjudits 

medicinsk rådgivning under de senaste två åren, deltog i studien, antalet var 30 personer. 

Personerna hade också legat flera gånger på sjukhus under de fem senaste åren. Studien är etiskt 

godkänd och deltagarna gav informerat samtycke. 

Datainsamling Personerna som deltog i studien blev utvalda med anledning av att de valt att lämna sjukvården 

innan deras behandling var färdig. Det söktes också i en databas efter potentiella deltagare. 

Rekryteringen skedde genom telefonkontakt eller när personerna var på ett läkarbesök. Efter 

genomförda intervjuer erhöll deltagarna 20$. Intervjuerna genomfördes på forskarnas kontor. Det 

var semistrukturerade intervjuer, de spelades in under 45 minuter och transkriberades.  

Dataanalys Intervjuerna analyserades med induktiva och deduktiva metoder relaterat till etno-epidemiologiska 

metoder. Halvvägs i analysen utformades nya teman till de intervjuerna som var kvar. De 

induktiva och deduktiva teman tolkades, teman skapades. De transkriberade intervjuerna kodades 

om efter att slutgiltiga teman fastslagits för att säkerhetsställa trovärdighet. 

Bortfall Fastän ingen av deltagarna vägrade delta, var det en del människor som inte dök upp på avtalad tid 

för intervjun /avtalat möte. Inget bortfall rapporteras.  

Slutsats Att främja patientcentrerad vård och erbjuda hjälp med personernas opioidbehandling kan minska 

negativa upplevelser och erfarenheter hos människor som använder droger. Att dessutom öka 

vårdpersonalens förmåga till att vara lyhörd för personers subjektiva hälsobehov samt främja 

hälsobehovet hos personerna. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt granskningsmallen från Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

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

been an experience, a life learning experience”: a qualitative study of hospitalized patients with 

substance use disorders. JGIM: Journal of general internal medicine, 32(3), 296–303. 

Land Databas USA 

PubMed 

Syfte Syftet var att utforska upplevelserna av sjukhusvistelsen hos personer med substansberoende samt 

belysa faktorerna som bidrog till förändring. 

Metod: 

Design 

Kvalitativ ansats 

Tematisk analys 

Urval Vuxna personer med ökad risk för missbruk av alkohol- eller droger valdes ut, totalt 185 personer 

i ålder mellan 18–65 år. Samtliga deltagare genomgick en personundersökning där 

substansberoendet identifierades. Studien är etiskt godkänd och deltagarna gav muntligt samtycke. 

Datainsamling Samtliga intervjuer genomfördes på deltagarnas sjukhusrum med semistrukturerad intervju. 

Intervjuerna varade mellan 15–45 minuter. Halvvägs i datainsamlingen träffades forskarna för att 

granska och modifiera uppgifterna. Intervjuerna avslutades tills dess att tema-mättnad uppnåtts. 

Dataanalys Det genomfördes en tematisk analys med en induktiv strategi, på semantisk nivå. Preliminära 

kodningsschema valdes ut till en början, oberoende av kodade transkript. Vid en gruppträff senare 

diskuterades det och koder växte fram, teman identifierades. 

Bortfall Inget bortfall rapporteras 

Slutsats Sjukvården kunde erbjuda en möjlighet att initiera och samordna omsorg och omvårdnad för 

personer med ett substansberoende. Studien visade även vikten av sjukvårdspersonalens förståelse 

för personerna med ett substansberoende.  

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad II enligt granskningsmallen från Carlsson och Eiman (2003). 
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