
Beteckning

Akademin för hälsa och arbetsliv

Hur personer med missbruksproblematik upplever bemötandet i 
vården samt hur de vill bli bemötta – En kvalitativ intervjustudie

Maria Persson & Liridona Sallahu
                                           Mars 2010

  Examensarbete, 15 hp, grundnivå 
Omvårdnadsvetenskap

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp.

Examinator: Ragny Lindqvist
                                                  Handledare: Maria Lindberg



Sammanfattning

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva hur människor med missbruksproblem upplever 

vårdpersonalens bemötande, samt hur de vill bli bemötta. Metod: Författarna har genomfört en 

intervjustudie med deskriptiv design, där undersökningsgruppen samlades in genom 

bekvämlighetsurval. Undersökningsgruppen bestod av 7 personer, och semistrukturerade frågor 

användes vid intervjuerna. Insamlad data analyserades med kvalitativ innehållsanalys med manifest 

inriktning. Huvudresultat: Majoriteten av deltagarna berättade om bristande kunskap hos personal, 

som visade sig genom fördomar, diskriminering och misstänksamhet. Flera av deltagarna ansåg att 

läkemedel ges ut alldeles för ofta och lätt, och att personalen är lätt att manipulera. Majoriteten av 

deltagarna berättade även om positiva upplevelser av bemötande från vårdpersonal, vilket innebar 

att personalen visade förståelse och hänsyn till deras problematik, hjälpte till, och var lite tuffare 

och vågade ta upp deras problem. Slutsats: Bristande utbildning leder till oförståelse och 

inkompetens bland vårdpersonal, vilket påverkar bemötandet och vården av personer med 

missbruksproblematik. Detta visar sig genom fördomar och diskriminerande bemötande samt 

bristande läkemedelshantering som kan ge konsekvenser för patienterna. Studier har visat på att 

utbildning tillsammans med stöd i yrkesrollen förbättrar bemötandet och vården av denna 

patientgrupp, samt personalens attityder.

Nyckelord: Upplevelse, Bemötande, Missbruksproblematik, Vårdpersonal



Abstract

Aim: The aim of this study was to describe how people with substance abuse experience healthcare 

staff treatment, and how they want to be treated. Method: The authors have done an interview study 

with a descriptive design, where the sample group was recruited by convenience sample method. 

The sample group was seven participants. The interviews were built by semi structured questions. 

The data was analysed with qualitative content analysis with a manifest approach. Results: The 

majority of the participants talked about the lacking knowledge among healthcare staff and how that 

is unravelled through prejudice, discrimination, suspicion and fear. Many participants believed that 

medication was distributed carelessly and too frequently and they also perceived that the staff was 

easily manipulated. The majority of the participants also mentioned positive experiences concerning 

the treatment of the healthcare staff, especially staff which showed consideration to their addiction 

problems and understood them. Staff which helped, was a bit tougher and who didn’t fear to talk 

about their problems was appreciated by the participants. Conclusion: Lack of education leads to a 

lack of understanding and capability among healthcare staff to treat and care for people with 

substance abuse. This is shown through prejudice and discriminary treatment and lacking 

medicational skills which can give consequences for these patients. Studies have shown that 

education combined with professional support improves treatment and care for this specific patient 

group, and also the attitudes of the staff.
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1. Introduktion
  Begreppet bemötande beskrivs som det sociala kommunikationsutbytet som sker människor 

emellan, enligt Pilhammar Andersson, Bergh, Friberg, Gedda & Häggström (2003). Begreppet 

innefattar också det uppträdande som visas, med förmåga att visa respekt, inlevelse och förståelse 

för den andra parten. Kristoffersen, Nortvedt & Skaug (2005) beskriver bemötande som en förmåga 

att kommunicera lyhört, respektfullt och empatiskt med den andra parten, patienten. Omsorg är 

något som kommer utav det ömsesidiga beroendet vi människor har till varandra. Vidare beskriver 

de att det medmänskliga beroendet gör att vi är utlämnade och sårbara, men också ansvariga inför 

andra människors livssituation.

   Omsorg är ett centralt begrepp i Kari Martinsens (1989) omvårdnads filosofi. Martinsen beskriver 

begreppet utifrån den bokstavliga uppbyggnaden. Ordet ”sorg” i omsorg är nära relaterat till det 

tyska ordet ”sorgen” som betyder omtänksamhet, bekymra sig för. ”Sorg” betyder mer att sörja för 

någon, än att sörja inom sig själv enligt Martinsen. Förutsättningen för att utöva omsorgsgivandet är 

att det finns minst två parter inblandade, där den ena bekymrar sig och har omtänksamhet för den 

andre. Ena parten försöker sörja och lida för den andre partens skull, och genom detta lindra 

smärtan. 

   Enligt Kari Martinsen är omsorg ett mångsidigt begrepp som hon förklarar i tre olika dimensioner 

Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, (2005). Martinsen fastslår att dimensionerna är separerade för att 

förstå mångsidigheten, men att dessa i verkligheten är oseparerbara. Den relationella dimensionen 

består av den relation som byggs upp mellan minst två personer där ena parten är förpliktigad att 

erbjuda den hjälp som den andra parten behöver i en situation. Det betyder att sjuksköterskan måste 

vara engagerad, visa intresse och att hon måste ha en vilja att sätta sig in i patientens situation för att 

ta reda på vad patienten behöver. Martinsen (1989) förklarar vidare att den praktiska dimensionen 

omfattar de praktiska handlingar som utförs i omsorgens syfte. Den sista dimensionen är den 

moraliska, Martinsen beskriver det moraliska som att ”befinna sig i rörelse från sig själv mot den  

andre, för att handla för den andres bästa” Kristoffersen, Nortvedt & Skaug (2005 s.69). 

   Martinsen (1989) förespråkar något som hon kallar för oegenyttig ömsesidighet, vilket innebär att 

ena parten i en relation ger utan att förvänta sig något tillbaka från den andre parten. Detta är något 

som vårdpersonal skall sträva efter. Motsatsen är den balanserade ömsesidigheten, vilket innebär att 

båda parter i en relation ger och tar jämlikt. Men Martinsen menar att vårdpersonal ska fokusera på 

omsorgsgivandet istället för att sträva efter att uppnå specifika mål och resultat, vilket innebär att 

omsorgen ges villkorslöst (Kristoffersen et. al. 2005) .

Några av de mål som sätts upp i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS: 1982:763, §2) är bland annat att 

vård skall ges på lika villkor för hela befolkningen, att den skall ges med respekt för människors 
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lika värde och den enskilde människans värdighet. Några av de krav som HSL (SFS: 1982:763, 

§2a) ställer på vården är att den skall vara lättillgänglig, bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet samt främja en god kontakt mellan patient och personal.

   Enligt socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsrapport (2009) har antalet anmälningar om bristande 

bemötande ökat mellan 2000 till 2007 med cirka 41 procent. Flera landsting har rapporterat in att 

anmälningar som gjorts inom t.ex. vård- och behandlingsfrågor också har sin grund i bristande 

bemötande. Vidare beskrivs det att missbruk tillsammans med psykisk ohälsa är de vanligaste 

orsakerna till sjukhusvård. Cirka 39000 vårdtillfällen av personer med missbruksdiagnos skedde 

under år 2007 inom slutenvården i jämförelse med ca 19000 vårdtillfällen för personer med 

depression.

1.1. Fördomar och dålig utbildning om missbruk bland vårdpersonal  

 I Peckover & Chidlaw's (2007) studie där distriktssköterskor intervjuats angående deras syn på 

vård av personer med missbruksproblem framkommer det åsikter om att denna patient grupp är 

diskriminerad i vården. Mötet med dessa patienter är starkt kopplat till en stigmatiserad syn och 

fördomar vilket också överensstämmer med fynd från Ford, Bammer & Becker (2008) och även 

Ronzani, Higgins-Biddle & Furtado's (2009) studie. I Ronzani, Higgins-Biddle & Furtado's (2009) 

studie utvärderades personalens attityder mot användning av alkohol och droger i förhållande till 

andra sjukdomar och tillstånd. De ansåg användning av alkohol, tobak och droger som det mest 

negativa beteendet. Enligt Brener, von Hippel & Kippax's (2007) studie hade sjuksköterskor mer 

outtalade negativa attityder gentemot injektionsmissbrukare med hepatit-C, än vad läkare hade.

   Vidare beskriver Peckover & Chidlaw(2007) hur denna patientgrupp ses som riskabel, och därav 

erhåller en handlingsorienterad vård där fokus ligger på att utföra arbetsuppgifterna mer än att skapa 

en relation med patienten. I McLaughlin, McKenna, Leslie, Robinson & Moore's (2006) intervju 

studie framträdde ett tydligt tema där en del vårdpersonal inte ville vara involverad i vården av 

denna patientgrupp överhuvudtaget. Många negativa attityder gentemot denna patientgrupp 

framkom i intervjuerna. Vårdpersonalen såg pessimistiskt på att arbeta med dessa patienter då de 

ansåg att de inte lyssnar på dem. Happell & Taylor's (2001) studie visar på liknande resultat. En 

studie gjord av Saitz et. al. (2002) beskriver att läkare känner lägre tillfredsställelse vid arbete med 

patienter med alkohol- och/eller drogproblem än patienter med hypertoni. Enligt Rassool, Villar-

Luis, Carraro & Lopes' (2006) studie uttryckte hälften av alla deltagande sjuksköterskestudenter en 

svårighet att relatera till patienter med missbruksproblematik.      

McLaughlin, McKenna, Leslie, Robinson & Moore (2006) beskriver vidare hur vårdpersonal
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anser att denna problematik har sin grund i brist på utbildning, vilket skapar de fördomar som 

många har. Detta stämmer överens med det som framkommer i Peckover & Chidlaw's (2007) 

studie, att brist på kunskap och känslan av otillräcklig kompetens är grogrunden för den 

diskriminerande behandlingen och oförståelsen inför patienter med missbruksproblem.

   I en studie gjord av Henrick, Kowalski & Ameen (2004) visar på att endast hälften av personal 

som arbetar inom psykiatrisk vård hade genomgått någon utbildning angående missbruk under sin 

yrkesutbildning. Detta trots att en nämnvärd andel klienter som de har hand om har primär eller 

sekundär missbruksproblematik. Liknande fall beskrivs också av Grootjans, Hunt, Cresswell & 

Robinson (2006) om alkohol- och drog treapeuter, samt av Rassool, Villar-Luis, Carraro & Lopes 

(2006) om sjuksköterskestudenter. Enligt Villar-Luis (2001) tillhandahålls studenterna på 

specialistsjuksköterskeutbildningen inom psykiatri i Brasilien enbart fyra-sex timmars utbildning 

om alkohol och droger. 

   En studie gjord av Copeland, Conigrave & Rotenko (2009) visar på liknande resultat, att personal 

inom akutvården känner ett behov av ytterligare träning, resurser och stöd för att kunna hantera 

patienter med alkoholrelaterade tillstånd. Studien visar vidare på att personalen känner brist på 

självförtroende för att kunna vårda dessa patienter på ett bra sätt. Likaså framkommer åsikter från 

sjuksköterskor och läkare inom kirurgi i Lappalainen-Lehtoa, Seppäb & Nordbacka's (2005) studie, 

där majoriteten av sjuksköterskorna kände ett ansvar för att göra en intervention när en patient har 

känd eller misstänkt missbruksproblematik, men kände att det fanns många hinder. Främst var det 

brist på kunskap som rapporterades vara det största hindret. För kirurgerna framkom liknande svar, 

de rapporterade tidsbristen som det främsta hindret.

    Rassool & Rawaf's (2008) studie tyder på att utbildning om alkohol- och droger inom 

sjuksköterskeprogrammet har effekt på attityder gentemot personer med missbruksproblematik. 

Deltagarna fick genomgå tester angående bl.a. kunskaper och attityder gentemot denna grupp. 

Resultaten visar på signifikanta skillnader på deltagarnas kunskaper och attityder före och efter 

utbildning. Efter utbildningen hade deras kunskaper om missbruk ökat, och deras attityder gentemot 

patientgruppen blivit mer positiva. Även i Clary, Hunt, Malins, Matheson & Scott's (2009) studie 

tyder på att kunskapen och förståelse inför missbruksproblematiken ökade efter utbildning.

   Ford, Bammer & Becker (2009) kom fram till att enbart utbildning om missbruk dock inte är 

tillräckligt för att påverka sjuksköterskors terapeutiska attityd gentemot patienter med 

missbruksproblem, utan att bra stöd i yrkesrollen kombinerat med detta förbättrar attityderna. Detta 

är något som också Morton, Cohen Konrad (2008) tar upp i sin artikel som handlar om arbete med 

blivande mödrar som har missbruksproblem. De menar att det krävs bra support system för 

personalen som jobbar med dessa patienter, förutom alla omvårdande egenskaper, för att skapa en 

bra relation till patienterna.
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1.2. Patienter med missbruksproblematik och deras erfarenheter av personal på apotek samt inom 

vården.

   I McLaughlin, McKenna & Leslie's (2000) studie intervjuades tjugotvå personer i Nord Irland 

med missbruksproblematik. Där berättar de att det viktigaste var att bli omhändertagen, och 

hänvisad till specialutbildad personal inom missbruk. Majoriteten av deltagarna i studien upplevde 

att vården var av hög kvalité. Dock upplevde deltagarna generellt sett att personal som inte var 

specialutbildad hade bristande kompetens och kunskap om missbruk och uppträdde likgiltigt. 

Deltagarna rapporterade att de ofta utnyttjade personalens okunskap och manipulerade dem till att 

få mediciner utskrivna. I resultatet framkommer det även från deltagarna att läkare upplevdes som 

farmaceuter som enbart skrev ut mediciner och inte visade något intresse för deras välmående. 

Vidare framkom åsikter från deltagarna om att allmänläkare behövde mer utbildning om 

missbruksproblematik. Deltagarna hade inte förväntningar på att allmänläkare skulle vara experter 

på området, men vara kompetenta nog att identifiera problem och kunna hänvisa till andra 

specialister. 

   I en brittisk studie gjord av Fischer, Neale, Bloor & Jenkins (2008) berättar deltagare på 

behandlingshem att många ”tysta” konflikter uppkom på grund av personalens negativa attityder 

och beteenden som att vara ointresserade, osympatiska och att de såg ned på patienterna. Deltagarna 

tyckte även att personalen inte höll saker som de lovade, var ohjälpsamma och okonstruktiva. En 

del deltagare menade också på att skulden låg på dem själva när behandlingen inte gick bra eller 

konflikter uppstod.

   I en annan brittisk studie gjord av Neale, Tompkins, Sheard (2008) framkommer det att personer 

med missbruksproblem ville träffa läkare, men upplevde det som svårt eller omöjligt att få tid hos 

dem. Detta trodde de berodde på diskriminering eller att läkarna var ovilliga att registrera dem på 

grund av deras drogberoende. Både kvinnliga och manliga deltagare upplevde fientlighet och 

fördömande attityder på läkarmottagningar och apotek, vilket inkluderar allmänläkare och 

receptionister. Deltagarna upplevde att personalen var ohövlig, talade hårt till dem, såg ned på dem, 

och inte ville ha med dem att göra. På apoteken anklagades dem och misstänktes för snatteri, fick 

inte komma in med någon annan utan var tvungna att gå in själva, personalen var abrupta, otäcka 

och lät dem vänta länge. Deltagare som hade hamnat på sjukhus på grund av tillstånd direkt 

relaterat till missbruksproblematiken, som t.ex. överdos, upplevde att personalen inte ansåg dem 

vara värda den hjälp de erhöll och att de bara ödslade deras tid. Det uppgavs också att de kände sig 

illa och/eller annorlunda behandlade med exempel som för tidiga utskrivningar, inga besökare 

tillåtna, samt ingen information, eller lämplig eftervård.
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1.3. Problemformulering

Enligt Martinsens omvårdnadsteori (Martinsen 1989, Kristoffersen et.al 2005) bör vårdpersonal ge 

omvårdnad till patienten utan att förvänta sig något tillbaka, med ett genuint engagemang. Den 

svenska Hälso- och Sjukvårdslagen (SFS: 1982:763) betonar att vård ska ges på lika villkor för alla 

människor, och att en god kontakt personal och patient emellan ska befrämjas. Artiklarna som har 

granskats i introduktionen ger en tydlig sammanfattande bild att vård till personer med 

missbruksproblematik är bristfällig utifrån HSL och Martinsens omvårdnadsteori. Författarna anser 

det därför vara av vikt att studera hur personer med missbruksproblematik upplever bemötandet 

från vårdpersonal inom den svenska hälso- och sjukvården.

1.4. Syfte

Syftet med denna studie var att beskriva hur människor med missbruksproblem upplever 

vårdpersonalens bemötande samt hur de vill bli bemötta.

1.5. Frågeställningar

− Hur upplever personer med alkohol och/eller drog missbruksproblem att de blir bemötta i 

vården?

− Hur vill dessa personer bli bemötta av vårdpersonal?

5



2. Metod
2.1. Design

Författarna har genomfört en intervjustudie med deskriptiv design.

2.2. Urval och undersökningsgrupp

Författarna använde sig av bekvämlighetsurval i Gävleborgs kommun. Urvalet som studien 

inriktade sig på var personer med alkohol och/eller drog missbruksproblematik som varit i kontakt 

med hälso- och sjukvård, och som gick på Anonyma Alkoholister's/Anonyma Narkomaner's 

(AA/NA) möten. Sammanlagt nio personer visade intresse att delta i studien. Av dessa blev det två 

bortfall på grund av praktiska skäl då det var svårt att hitta en tid för att genomföra intervjuerna. 

Undersökningsgruppen bestod av sju personer, varav sex män och en kvinna. Den yngsta deltagaren 

var 22 och den äldsta 57 år gammal. Fyra av deltagarna uppgav sig ha gått ut grundskolan, och två 

av dessa deltagare uppgav sig även ha gått en annan form av utbildning efteråt. En deltagare hade 

inte gått ut grundskolan men gått på en annan form av utbildning. Två av deltagarna hade gått ut 

gymnasiet, och en utav dessa hade även gått en högskola/universitetsutbildning. En av deltagarna 

uppgav sin sysselsättningsnivå som arbetslös, två arbetade och fyra gick på behandling för sin 

beroendeproblematik.

2.3. Datainsamlingsmetod

Intervjuer har genomförts och spelats in med bandspelare med varje enskild deltagare, på en plats 

som deltagaren föreslagit eller godkänt. Flera intervjuer gjordes på Högskolan i Gävle, en intervju 

utfördes på en deltagares arbetsplats och två intervjuer utfördes på ett café. Frågorna var 

semistrukturerade där deltagarna fick svara fritt på frågorna som ställdes. Semistrukturerade 

intervjuer är en metod som kan användas när författarna vet vilket område de vill samla information 

om, men inte kan förutspå vilka svar som deltagarna kommer att ge, enligt Polit & Beck (2008). 

Intervjufrågorna utgick direkt från frågeställningarna, där deltagaren inledningsvis fick besvara ett 

par bakgrundsfrågor angående ålder, utbildning, sysselsättning samt vilket typ av 

beroendeproblematik (alkohol och/eller droger) de hade/har. Därefter ställdes frågor om hur 

bemötandet i vården upplevs och hur deltagarna skulle vilja bli bemötta av vårdpersonal. 

Avslutningsvis fick deltagarna tid att tillägga något om de kände att de ville det. Följdfrågor hade 

förberetts och användes i samtliga intervjuer.
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2.4. Tillvägagångssätt

Författarna sökte tillstånd att genomföra studien via en ansökan till Högskolan i Gävles 

forskningsetiska råd, som godkändes före studiens genomförande. Deltagarna rekryterades genom 

att författarna tog kontakt med AA och NA grupper i Gävleborgs kommun. Ansökningstillstånd till 

verksamhetschef förbereddes men användes inte då författarna fick informationen att det inte fanns 

någon sådan i dessa organisationer. Författarna fick tillstånd att besöka öppna möten för att kort 

presentera studien och dess syfte. Därefter kunde de som kände ett intresse att delta prata med 

författarna efter mötet för mer information. Intervjuerna skedde i lokaler som författare och 

deltagare kom överens om. Tre intervjuer skedde i lokaler som författarna hade tillgång till på 

Högskola i Gävle. En intervju skedde på en deltagares arbetsplats, en annan i en föreningslokal 

samt två intervjuer som skedde på ett café som var tomt på besökare. Båda författarna närvarande 

vid samtliga intervjuer, förutom de två som skedde på caféet. Dessa båda intervjuer skulle ske 

samtidigt i samma lokal då detta passade deltagarna bäst. Vilket gjorde att författarna valde att dela 

upp sig, för att deltagarna inte skulle påverkas av varandras svar. Med undantag från dessa två 

intervjuer ställdes frågorna i huvudsak av en utav författarna, medan den andra fyllde på med 

följdfrågor vid behov, för att på så vis minimera risken att missa något och för att säkra 

trovärdigheten (credibility). Intervjuerna utfördes mellan den 27/1 och 3/2, 2010 och de 

transkriberades allt eftersom de genomfördes.
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2.5. Dataanalys

Den analysmetod som användes för att bearbeta insamlad data var kvalitativ innehållsanalys, med 

en manifest inriktning. När samtliga intervjuer var genomförda och transkriberade så läste och 

analyserade författarna materialet var för sig för att uppnå högre trovärdighet (dependability). All 

information som var kopplad till syfte och frågeställning plockades ut till meningsbärande enheter i 

trespaltiga tabeller som sedan kondenserades och kodades. Därefter delades dessa in i subkategorier 

som grupperades i fyra kategorier efter hur de stämde överens med varandra innehållsmässigt, så 

som Graneheim & Lundman (2003) beskriver. Illustrationer av analysarbetet visas i tabell 1.

Tabell 1. Illustrationer av analysarbetet

Meningsbärande 
enhet

Kondensering Kod Subkategori Kategori

D7: ...många läkare 
tror att man har 
varit heroinist bara 
för att man säger att 
man är missbrukare, 
missbrukare 
kommer jag ju vara 
hela livet oavsett 
om jag tar något 
eller inte. 

Många läkare tror 
man är heroinist om 
man säger att man 
är missbrukare. 
Missbrukare 
kommer jag vara 
hela livet. 

Tror man är 
heroinist 

Fördomar och 

diskriminerande 

bemötande

Negativa 
upplevelser av 
bemötande i vården

D1: För dem bara 
petar på mer och 
mer [pratar om 
tabletter], det är inte 
många som är 
insatta i det…
läkarna, så jag är 
hemsk kritisk till det 
på läkarna men 
sköterskorna dem är 
mer förståeliga. 

De [läkarna] ger 
mer tabletter, de är 
inte insatta i det, är 
hemskt kritisk till 
läkarna men 
sköterskorna mer 
förståeliga.

Mycket tabletter Flyktig 
diagnosticering och 
läkemedelsutskrivni
ng, samt otillräcklig 
dosering av 
smärtlindrande

Läkemedel och 
läkemedelsutskrivni
ng

D2: Men det allra 
viktigaste är att 
se.....försöka att 
få....se en 
människa.... det 
finns en människa 
bakom där. En liten, 
liten pojke. En liten 
flicka som en gång 
inte ville att de 
skulle bli såhär. 

Viktigast att försöka 
se människan 
bakom. En liten 
pojke/flicka som en 
gång inte ville att 
det skulle bli såhär.

Se människan 
bakom

Hur vårdpersonal 
skall bete sig, agera 
samt nödvändig 
kunskap de skall ha

Egenskaper som 
vårdpersonal bör ha, 
samt agerande
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2.6. Forskningsetiska överväganden

Författarna var måna om att minimera negativa känslomässiga påföljder för deltagarna, genom att 

bland annat formulera intervjufrågorna på ett hänsynsfullt sätt, något som Polit & Beck (2008) 

också påpekar. Därför har författarna också valt att inte använda ordet missbrukare under studiens 

gång utan istället benämns deltagarna som personer med missbruksproblematik, för att förebygga 

att dessa personer inte ska känna sig kränkta eller få några negativa känslor. Efter varje enskild 

intervju gavs tid till så kallad debriefing, där deltagarna fick yttra sina känslor angående intervjun. 

Författarna hade i åtanke att hänvisa deltagarna till terapeuter etc. vid behov, vilket är något som 

även Polit & Beck (2008) tar upp, men detta fanns det aldrig behov för under studiens 

genomförande.

   Enligt Polit & Beck (2008) krävs det extra etiska åtgärder och varsamhet för att skydda speciellt 

utsatta grupper inom forskning. Författarna ansåg att personer med missbruksproblem skulle kunna 

räknas som en mer utsatt grupp, eftersom deras tillstånd är svårbehandlat och stigmatiserat 

(Ronzani, Higgins-Biddle & Furtado, 2009). 

   Samtliga deltagare blev informerade och försäkrade om att de kunde välja att avbryta sitt 

deltagande när som helst under studiens gång och att det inte skulle bli några negativa påföljder om 

de valde att inte delta. Deltagarna informerades även om att deras identiteter och all information 

som kommer fram vid intervjuerna skulle behandlas konfidentiellt, vilket innebär att skydda 

deltagarna genom att inte avslöja data för allmänheten som kan identifiera dem, enligt Polit & Beck 

(2008). Författarna valde därför att generalisera en del av informationen som deltagarna har uppgett 

för att upprätthålla konfidentialiteten för att informationen inte skulle vara så specifik att personen 

ifråga kan identifieras. Alla deltagare skrev under ett informerat samtyckes formulär, som både 

författare och deltagare fick varsitt exemplar av.
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3. Resultat
Nedan följer en beskrivning av åsikter och berättelser som deltagarna delade med sig av under 

intervjuerna. Dessa har delats in efter tillhörande frågeställning och kategori med subkategorier. 

Kategorierna som följer nedan är; ”Negativa upplevelser av bemötande i vården”, ”Positiva 

upplevelser av bemötande i vården”, ”Läkemedel och läkemedelsutskrivning” samt ”Egenskaper  

som vårdpersonal bör ha, samt agerande”. Författarna har valt att benämna samtliga deltagare som 

”han” för att inte röja någons identitet.

3.1. Negativa upplevelser av bemötande i vården
Innehållet under huvudrubriken handlar om deltagarnas negativa upplevelser av personalens 

bemötande. Deltagarnas upplevelser och åsikter kom att delas in i subkategorierna ”Dålig 

utbildning/okunskap”, ”Rädsla/stigma”, ”Fördomar och diskriminerande bemötande”, 

”Misstänksamhet (angående läkemedel)”, samt ”Förståelse för vårdpersonalens bemötande” där 

några deltagare förklarade sin förståelse och hade förklaringar till det dåliga bemötandet från 

vårdpersonalens sida.

3.1.1 Dålig utbildning/okunskap

Ett flertal av deltagarna påpekade att vårdpersonal har bristande kunskap och att personalen har 

svårt att förstå missbruksproblematik. En av deltagarna tog upp att läkare inte vet hur läkemedlet 

Antabus fungerar. En deltagare påpekade dock att det är olika hur man blir bemött beroende på var 

eller för vad man har sökt. Det kom också upp åsikter om att vårdpersonal får dålig information om 

missbruksproblem, är dåligt pålästa, och inte har tillräcklig utbildning om alkoholproblem. 

”Men här får jag ju förklara för läkarna att jag är alkoholist och dom vet inte hur sjukdomen beter  

sig...” - D1

Flera av deltagarna tog upp att det fanns mycket okunnighet bland vårdpersonalen som speglade sig 

i nonchalans och en av deltagarna menade på att en del personal tar för lätt på 

missbruksproblematiken. En deltagare menade att en person med missbruksproblematik hela tiden 

ligger på gränsen, och att detta var något som vårdpersonal inte har förståelse för. Det berättades 

också om vårdpersonal som bortförklarade deras beroendeproblem med att de (patienten) har jobb, 

familj, hus etc. kvar. Deltagaren menade att detta är livsfarligt, för att många fortsätter med sitt 

missbruk på grund av detta. Okunnigheten kunde också visa sig genom frågor som personalen 

ställde.
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”Han frågade ofta om jag hade använt nyligen, om jag var faktiskt påtänd eller om jag var full...  

Och det där var på grund av hans okunnighet alltså...” - D2

3.1.2 Rädsla/Stigma

Många deltagare tyckte att vårdpersonal bemötte dem med rädsla och tveksamhet. En deltagare 

tyckte att läkare var för rädda och fega att ta tag i beroendeproblem hos patienter och ställa dem mot 

väggen, och sa att detta nog berodde på skuld och skam som kopplas ihop med sjukdomen 

(missbruk). Andra tyckte att det var svårt att möta personal som var rädd för dem men inte vågade 

uttrycka detta direkt, utan istället visade det genom sitt kroppsspråk.

 ”Men det är svårare att ta andra hälsovårdscentraler, som inte tordes uttrycka det här ut rakt till  

mig. Utan jag får se det idag när jag kanske märker på de att de blir spända när jag kommer va,  

och är nykter.” - D6

3.1.3 Fördomar och diskriminerande bemötande

Fördomar gentemot missbrukare var något som flera tog upp. Några beskrev en misstänksamhet 

bland vårdpersonalen, en viss jargong bland personalen gentemot missbrukare, och att de kände av 

en problematik från personalens sida när de kommer till vården. En deltagare beskrev det som en 

”pest smitta”, och att det ansågs smutsigt bland personalen att ta hand om en som han, med 

blodsmitta, som han ådragit sig igenom sitt missbruk. En deltagare delade i början av intervjun med 

sig av en positiv bild av vården, men blev tveksam mot slutet av intervjun hur han hade blivit 

bemött, då han tidigare under sitt aktiva skede accepterat en typ av bemötande och behandling som 

fullt naturligt medan han idag inte skulle ha accepterat det. En annan tyckte att det till större del var 

undersköterskor och sjuksköterskor som hade fördomar och var misstänksamma gentemot personer 

med missbruksproblem.  En annan tog upp att läkare hade fördomar mot denna patientgrupp.

”... många läkare tror att man har varit heroinist bara för att man säger att man är missbrukare,  

missbrukare kommer jag ju vara hela livet oavsett om jag tar något eller inte....” - D7

Majoriteten av deltagarna beskrev också ett bemötande som uppenbart handlat om diskriminering. 

En hade blivit avvisad från en privat klinik på grund av att personalen hade hört talas om att han 

hade missbruksproblematik. Andra förklarade att de blir annorlunda bemötta när personalen sett att 

det står i journalerna att de har ett beroende. Några deltagare berättar specifikt om 

akutmottagningen som ett ställe som det är svårt att få gehör på, och som är krångligt. Deltagare 

berättade att de drar sig för att åka till sjukhuset när något akut sker, och en deltagare upplever 
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myndighetsutövande från personalen där. En deltagare berättade om två händelser då han varit inne 

på akutmottagningen, och vid båda tillfällen blivit ifrågasatt. En gång blev han inte insläppt utan 

fick ringa till en läkare som enligt deltagaren inte befann sig i samma stad, för att beskriva sina 

symtom. Efter övertalan fick han komma in på akuten. Samma deltagare hade lämnat sjukhuset trots 

allvarlig infektion på grund av att han inte orkade med kvinnan som satt i receptionen och hennes 

bemötande. En deltagare berättade om ett tillfälle då personal på en annan vårdinstans skämtade på 

ett fördomsfullt sätt gentemot honom, vilket inte uppskattades.

” … jag var och… gjorde sådana här hepatit tester och så sa hon nått sånt här med att 'du är väl  

inte rädd för nålar, haha', och det visst kan jag ta, jag är inte känslig sådär men det är ändå inte ett  

bemötande man vill ha. Alltså det vart ju sådär, jaha vad var det för kul med det liksom? Det känns  

ju inte bra så alltså.” - D5

3.1.4 Misstänksamhet (angående läkemedel)

Ett par deltagare tog ett flertal gånger upp att personer med missbruksproblem bemöts med misstro 

gällande läkemedel, som till exempel smärtstillande. En deltagare beskrev att vårdpersonal är 

misstänksamma och tror att patienten är ute efter att få ett rus av medicinen, trots uppenbara skador 

som man har ont av som till exempel en fraktur. Samma deltagare sa att den smärtlindringsprincip 

som finns vid till exempel frakturer ifrågasätts när det gäller personer med missbruksproblem. En 

annan deltagare sa att när han kommer in på sjukhus upplever han att personalen tror att han är en 

”tokpundare”, och är där enbart för att få läkemedel. Vid ett tillfälle hade en vårdpersonal frågat 

detta rakt ut. Det beskrevs även att personer som varit nyktra i flera år misstänks på liknande sätt.    

   En deltagare beskrev misstänksamheten ur ett annat perspektiv också. Han sa att han upplevde 

misstänksamheten som något positivt eftersom att det underlättar för honom att säga ifrån vissa 

läkemedel, som skulle kunna få honom att falla tillbaka i missbruket.

”... jag vet andra som har kommit in efter flera års nykterhet och, och liksom knappt vill ha  

smärtstillande när dom ska ha operation och sådär men ändå så blir de liksom bemötta med  

misstänksamheten.” - D4

”Dem får hellre tro det när jag kommer in, att jag är där för att jag ville ha någonting för att då  

kan jag säga ifrån enklare att jag inte ville ha än att dom ger mig fast jag inte ville ha.” - D7
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3.1.5. Förståelse för personalens beteende. 

Många deltagare visade en förståelse för personalens beteende mot dem. Förståelse för att det kan 

vara påfrestande för personalen när en patient återkommer flera gånger med samma problem. Och 

det nämndes förståelse för stressen, tids- och resursbrister som vårdpersonal står inför, och att detta 

kan påverka deras bemötande. En deltagare tog upp att han skyllde på sjukvården förut när hans 

sjukdomstillstånd återkom ett flertal gånger. Han förklarade dock att han nu fått en insikt i att detta 

var något som han åsamkade sig själv på grund av sitt missbruksproblem och att sjukhuset hade 

skött allting bra. Flera av deltagarna sa också att det är självklart att personalen inte ska bemöta dem 

på ett dåligt sätt men att det är förståeligt ur den synvinkeln att personer med missbruksproblematik 

ofta kan ställa till det för sig själv och andra.

”Men sen, själva bemötandet det är ju, det är ju inte speciellt för vården utan det är ju överallt. Att  

människor är olika och vissa är väldigt rädda och försiktiga när de har, hanterar missbrukare... det  

kan jag förstå... men... jaa det, det är något man är van med som missbrukare. Att man blir, blir  

misstrodd. Och aa... att man är försiktig helt enkelt.” - D4

En av deltagarna berättade om ett par tillfällen som var en negativ upplevelse för honom i vården, 

men som han ser som sitt eget fel, och inte anklagar personalen för.

”... en hälsovårdscentral sa till mig 'Neej X vi orkar inte ha dig här för vi känner oss hotade när du 

är här.' Och då förstod jag vad dem sa till mig att 'Jaha!' Då gick jag därifrån på en gång, för då  

förstod jag att dem kände sig fysiskt hotade av mig för att jag hade sån attityd och stil va. Och det  

respekterar jag.” - D6

3.2. Positiva upplevelser av bemötande i vården
I denna kategori beskrivs bra sidor av bemötandet. Åsikterna som framhöll en positiv bild av 

vårdpersonalens bemötande delades in i subkategorierna ”Blir behandlade som alla andra, och 

extra ompysslade” samt ”Kompetent och förstående personal”.

3.2.1 Blir behandlade som alla andra, och extra ompysslade

Nästan hälften av deltagarna uppgav att de blivit och/eller tror att de blir behandlade som alla andra, 

och att de inte blir särbehandlade på grund av deras missbruksproblematik.  Majoriteten av 

deltagarna sade att de har blivit bra bemötta inom vården. De berättade bland annat att de har en bra 

relation till sjukvården, mött mycket positivt, att vården är ok, att de inte blivit illa bemötta eller 
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behandlade, att vården är bra fast det tar lång tid att få hjälp, att vissa inom personalen är förstående 

och bra samt att det finns hjälp att få. En deltagare tyckte att läkare var mer professionella än 

sjuksköterskor och undersköterskor, och att en del personal bara ser jobbet i det hela, inte problem 

som har med beroendet att göra vilket han upplevde som positivt. Samma deltagare sade sig ha 

upplevt mer positivt än negativt i vården, men han trodde att bemötandet beror på patienten också, 

hur denne är.

” Jag... jag har ju haft ganska mycket med vården och göra och, i det stora hela tycker jag att det  

har varit positivt, mer positivt än negativt. Men ja, det, det kanske beror lite på hur man är själv  

också.” - D4

En del av deltagarna talade om personal som tar hand om patienter som har missbruksproblematik 

lite extra. En deltagare tyckte att personalen på avdelningarna var bra, att det är de som tar hand om 

patienterna. Deltagaren berättade även om en sjuksköterska som reagerade väldigt starkt på att han 

lämnade avdelningen innan han var färdigbehandlad, och detta tyckte han visade på extra omtanke 

och upplevde det som kärleksfullt. Det sades också att personal som vill hjälpa folk, att det är de 

som tar hand om patienter med missbruksproblem lite extra. 

”...dom som har en önskan att hjälpa folk... dom blir ju även personliga och om man då som,  

kommer in som missbrukare, då, då kan ju vissa... vissa kanske öppnar upp för att kunna försöka 

hjälpa en på ett visst sätt.” - D4

3.2.2. Kompetent och förstående personal

Ett par deltagare nämnde speciellt läkare som de tyckte bemött dem bra. En deltagare talade om en 

läkare som han haft under en tid som han kände förstod, och hade god kompetens, som inte dömde 

och försökte hjälpa honom. Där kände han sig trygg. En deltagare lyfte fram att en del personal 

varit förstående när det gäller medicinering. Personen lyfter fram ett tillfälle då han ville ha mer 

smärtstillande men inte fick det, då personalen ansåg att han hade fått tillräckligt. Detta tyckte han 

menar på visade på att de hade förståelse för hans beroendeproblematik. En annan deltagare 

berättade om en läkare som hjälpt honom att bli nykter, genom att vara lite tuffare och kom med 

förslag på behandling.

”... jag va ju till läkare senare också och han var lite tuffare faktiskt... 'Jaa, AA [Anonyma 

Alkoholister] är nog bra.', sa han. 'Men jag tycker nog att du skulle behöva en behandling'. Och 

han rekommenderade mig att ta kontakt med GBC [Gävle Beroende Center] då. De va liksom de 

14



bästa jag hade kunnat gjort. De va räddningen för mig de, hade jag inte gjort de så är jag tveksam 

till att de hade blivit någonting.” - D3

3.3. Läkemedel och läkemedelsutskrivning
Åsikterna i denna kategori handlar om vårdpersonalens medicinska hantering, och kallas för 

Läkemedel och läkemedelsutskrivning. Kategorin berör åsikter kring hur vårdpersonal hanterar 

utdelning och utskrivning av mediciner, och deras kunskaper kring detta. Kategorin har delats in i 

subkategorierna ”Okunskap angående läkemedel”, ”Flyktig diagnostisering och 

läkemedelsutskrivning, samt otillräcklig dosering av smärtlindring”, ”Medicinering som 

förstahandsval vid behandling” och även ”Personal som är lätt att manipulera för att få tag på  

läkemedel”.

3.3.1 Okunskap angående läkemedel

Några deltagare yttrade sina åsikter angående vårdpersonalens okunnighet när det kommer till 

läkemedel. Deltagarna upplevde inte att personalen lyssnar på dem när de inte vill ha ett särskilt 

läkemedel till exempel. De ansåg också att det fanns en viss okunskap kring 

missbruksproblematiken, att personalen inte hade kunskap om att vissa läkemedel kan sätta igång 

beroendet hos en person med missbruksproblematik som är nykter/drogfri. Deltagarna tog upp 

hostmedicinen Molipect som ett exempel. De beskrev hur personal inte har respekt och förståelse 

för vad medicinerna kan ge för konsekvenser, och att personalen är okunniga om vad läkemedlen 

innehåller. Att de nonchalerar och inte tar deras problematik på allvar, och inte ger dem information 

om ett läkemedel innehåller en substans som kan trigga igång deras beroende igen. En av deltagarna 

sade att ifall vårdpersonal hade kunskap om hur lång tid det tar att bli ”ren” från vissa läkemedel så 

skulle dem inte skriva ut de medicinerna utan att vara säkra på problemet som patienten har. 

”Jag gick ju samtidigt då hos en… ja men en kvinna [en läkare]. Och då sa hon att 'Nää, det är  

ingen fara med de här tabletterna. Det är bara att ta dom.' Och de är det säkert om, om man inte  

har den här problematiken som jag har.” - D3

3.3.2. Flyktig diagnostisering och läkemedelsutskrivning, samt otillräcklig dosering av 

smärtlindring

Flera deltagare var av åsikten att det skrivs och ges ut för mycket mediciner till patienter i vården. 

En av deltagarna benämnde det som att vårdpersonalen ”matar” folk med mediciner. En annan 

deltagare tyckte att det ställs för mycket diagnoser alldeles för lätt, och att behandlingen som gäller 
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för vissa av dessa diagnoser har att göra med läkemedel som Metadon och Subutex. Och att detta då 

ges till bland annat ungdomar som inte har ett missbruk i bakgrunden, vilket deltagaren tyckte var 

förfärligt.

”För dom bara petar på mer och mer [pratar om tabletter], det inte många som är insatta i det...  

läkarna, så jag är hemskt kritisk till det på läkarna men sköterskorna dom är mer förståeliga.” -  

D1

Ett annat perspektiv som trädde fram var att vissa ges för lite läkemedel, på grund av sin 

missbruksbakgrund. En deltagare berättade att han fick tjata sig till en tillräcklig smärtlindring. En 

annan menade att det tar längre tid för personer som missbrukar/ har missbrukat att få rätt dos 

smärtlindring, för att personalen anser att de har fått sin dos. Eftersom de har varit aktiva i ett 

beroende är de ”immuna” mot vissa läkemedel och substanser och kan därför behöva större dos. En 

deltagare sa att det kan bli riktigt fel då man inte får rätt doser. Deltagaren uttryckte en förståelse för 

detta, men tyckte samtidigt att det inte skulle vara så.

”Men när, när det blir fel så blir det oftast väldans fel. För man får inte sådana mediciner man ska  

ha bara för man är missbrukare. Man kanske inte får tillräcklig dos. Och jaa.. jag kan förstå det,  

samtidigt som jag tycker att de, de är ju väldigt fel. Det ska ju inte va så.” -D4 

3.3.3. Medicinering som förstahandsval vid behandling

Flera av deltagarna upplevde också att mediciner ges som förstahands val istället för att utreda 

bakomliggande orsak när en patient mår psykiskt dåligt. En deltagare beskrev detta som 

problematiskt för en person med missbruksproblem som är nykter/drogfri. Han ansåg att när 

personalen ger mediciner utan att försöka hitta en annan lösning gör detta att patienten måste hålla 

kontroll hela tiden trots sitt sjukdomstillstånd. En av deltagarna beskrev en läkare som han hade haft 

nästan hela sitt liv och som hade en underlig syn på ett par av sina patienter som hade 

missbruksproblematik. Deltagaren berättade att denna läkare hade varit hans ”grossist”, och 

möjliggjorde hans missbruk. Genom att bland annat låta sina patienter bestämma sin egen diagnos 

och medicinering, vilket är något som är vanligt bland läkare enligt honom. Deltagaren var av 

åsikten att om drogerna som hans läkare hade försett honom med, hade ”strypts åt” så hade han fått 

möjligheten att bli drogfri tidigare. 

”Hon hade ju den här åsikten att ’det är du X som ska tala om för mig vad du ska ha för medicin,  

jag kan inte ställa diagnos på dig’  sa hon...tack, tack sa ju jag liksom. Men så är det. Det är så  

med mycket läkare. ” D6.
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3.3.4. Personal som är lätt att manipulera för att få tag på läkemedel

Majoriteten av deltagarna berättade att det är väldigt lätt att manipulera läkare när det kommer till 

att få läkemedel utskrivna. En sådan läkare absolut inte är bra menade de, men för en person som är 

aktiv i sitt beroende så upplevs det som något positivt. En deltagare tyckte det var underbart att bli 

försedd med gratis knark av staten, som han såg det.

”Jo jag var kung för fan, jag trodde jag hade... fullkomlig koll... Så jävla bra tyckte jag att jag hade  

det med mediciner, knark, gratis knark av staten. Pension.”  D6.

3.4. Egenskaper som vårdpersonal bör ha, samt agerande

Sista kategorin berör andra frågeställningen som handlar om hur personer med 

missbruksproblematik vill bli bemötta i vården. Här tas det upp allmänt önskvärt bemötande och 

även mer praktiska handlingar. Det framkom åsikter om hur deltagarna skulle vilja att personalen 

var, och agerade. I Subkategorin ”Hur vårdpersonal skall bete sig, agera samt nödvändig kunskap 

de ska ha”, sammanfattas hur deltagarna beskrev hur de vill bli bemötta och hur personal i vården 

ska agera gentemot den problematiken som de har, och hur de ska anpassa vården utefter detta. 

Andra subkategorin ”Konkreta förslag på vad vårdpersonal skall göra”, sammanfattas deltagarna 

beskrivningar av mer praktiska handlingar som att ta reda på om patienten är en aktiv missbrukare 

eller inte, och ändra i journalen och anpassa vården efter detta, hygieniska aspekter samt hur 

personer som är aktiva i sitt beroende kan se på vården.

 3.4.1. Hur vårdpersonal skall bete sig, agera samt nödvändig kunskap de skall ha
Majoriteten av deltagarna uppgav att de vill att personal ska bemöta dem som vilken annan patient 

som helst, att personalen ska se på deras missbruksproblematik som en sjukdom liksom hos andra 

patienter.  Deltagarna sa att de vill bli bemötta med respekt och personalen ska respektera deras 

vilja när säger att de inte vill ha/kan ta vissa mediciner. Några av deltagarna sa att de ville att 

vårdpersonal ska ha förståelse för att vissa läkemedel kan ge allvarliga konsekvenser, som återfall, 

för en person som har missbruksproblematik med sig i bakgrunden. Deltagarna berättade vidare att 

de vill att läkare ska få mer kunskap om missbruk, hur de ska handskas med denna patientgrupp, 

och att personalen tar reda på eventuella bakomliggande problem innan de skriver ut mediciner. En 

av deltagarna ansåg att det är läkarnas skyldighet att informera patienten om han/hon har en 

sjukdom, som missbruk, och att de ska se allvaret i situationen oavsett om personen är nykter eller 

inte när denne kommer till vården. En annan deltagare beskrev att han vill att det ska finnas tid och 
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resurser, kärlek, tålamod bland vårdpersonal, och att de inte ska vara fördömande mot människor. 

Och att det är viktigt för personalen att hitta en personlig avvägning hur mycket de orkar med.

”Men det allra viktigaste är att se…försöka att få…se en människa…det finns en människa bakom 

där. En liten, liten pojke. En liten flicka som en gång inte ville att det skulle bli såhär.” D2

3.4.2. Konkreta förslag på vad vårdpersonal skall göra

Några av deltagarna uppgav att det är viktigt för dem att personal kollar upp om patienten är aktiv i 

sitt missbrukande eftersom att det oftast bara står att de har en missbruksproblematik i journalen 

vilket kan tolkas olika. En av deltagarna berättade att han vill att personal ska vara noga med 

hygienen för att skydda andra patienter från att bli smittade av eventuella sjukdomar som personer 

med missbruksproblematik kan ha, som till exempel blodsmitta. Men han uttryckte också att det är 

patientens ansvar att tala om ifall denne har blodsmitta. En annan deltagare beskrev att han vill att 

läkare ska skriva ut rätt medicinering för rätt åkomma. 

” ...om man har, har en sticka i fingret då förstår jag ju att man inte ska ha morfin. Men har man  

brutit ett ben eller gjort sig illa på annat sätt, då, då ska man ju ha den... medicineringen som,  

som krävs för det.” - D4

Några av deltagarna beskrev att när de var aktiva missbrukare så vill de hellre ha en läkare som de 

kunde manipulera och lura. En av deltagarna berättade att han skulle vilja att personal är mer vana 

med personer med missbruksproblematik. Han berättade om ett tillfälle då han var hotfull och 

uppträdde aggressivt för att få sin medicin och beskrev att i ett sådant tillfälle skulle han nog helst 

inte ha velat att personalen existerade utan bara gav honom medicin och lät honom vara. Personalen 

måste kunna klara av en sådan situation och parera patientens aggressivitet, tyckte deltagaren. 

”Personal som kunde klara av en tok som mig, idiot som mig som jag var alltså, för jag var inte  

alls snäll. Jag var hotfull helt enkelt, för att få min medicin, morfinet” D6

18



4. Diskussion

4.1. Huvudfynd

En återkommande aspekt bland deltagarnas berättelser var kring vårdpersonals kunskaper om 

läkemedel, och hur detta influerar deras läkemedelshanterande vilket majoriteten av deltagarna 

uppfattade som bristande. Manipulation och läkemedelsutskrivning som förstahandsval vid 

behandling istället för att reda ut bakomliggande problem var något som flera deltagare tog upp. 

Misstänksamhet gentemot patienter med missbruksproblematik när de kommer inom vården var 

något som flera deltagare berättade om. Detta handlade ofta om att personalen misstänker patienter 

med missbruksproblem när de vill ha smärt medicin, att personalen då misstror patienten och tror att 

denne är ute efter att få ett rus. Detta kan leda till att de får för liten dos av läkemedlet, menade 

deltagarna. Fördomar och diskriminerande behandling togs upp av ett flertal deltagare. Positiva 

upplevelser av bemötande i vården handlade bland annat om personal som ville hjälpa, visade 

hänsyn och hade kunskap om missbruksproblematik och var lite tuffare och tog tag i patientens 

problem.

4.2. Resultatdiskussion

Syftet med denna studie var att beskriva hur personer med missbruksproblematik upplever sig bli 

bemötta av vårdpersonal. På första frågeställningen om hur dessa personer upplever sig bli bemötta 

i vården svarade flera att de anser att vårdpersonal är okunniga och oförstående inför 

beroendeproblematiken, vilket stöds av fynd från McLaughlin, McKenna & Leslie(2000). Många 

upplevde en rädsla och misstänksamhet från personalens sida som ofta uttrycktes i samband med 

läkemedelshantering, eller genom att undvika ämnet om missbruk och förminska problemet.

   Fördomar och diskriminerande behandling var något som majoriteten av deltagarna tog upp, med 

exempel som avvisning från vårdplats, fördomsfulla skämt, annorlunda behandling än andra etc. 

Peckover & Chidlaw (2007), Ford, Bammer & Becker (2008), Ronzani, Higgins-Biddle & Furtado 

(2009),  McLaughlin, McKenna & Leslie (2000),  Fischer, Neale, Bloor & Jenkins (2008) samt 

Neale, Tompkins. Sheard (2008) visar på liknande resultat i sina studier. Dessa exempel 

överensstämmer inte med den typen av vård som HSL (SFS: 1982:763) kräver och satt upp som 

mål att vårdpersonal ska ge, samt Martinsens (1989) omvårdnadsfilosofi som främst fokuserar 

omsorgsgivandet. En deltagare uttryckte också att han upplevde att sjuksköterskor och 

undersköterskor i större utsträckning än läkare var de som hade fördomar, vilket överensstämmer 

med fynd från Brener, von Hippel & Kippax's (2007) studie. Deltagarna i föreliggande studie 
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uttryckte en förståelse för vårdpersonalens dåliga bemötande, då deltagarna skyllde på sig själv, 

eller missbruksproblematiken i allmänhet som kan upplevas som störande för andra. I Fischer, 

Neale, Bloor & Jenkins (2008) studie skuldbelade deltagare sig själva då konflikter eller dåliga 

resultat i behandlingen uppstod. Brist på tid och resurser var också något som nämndes som 

förklaring till bristande bemötande, vilket liknar fynd från Lappalainen-Lehtoa, Seppäb & 

Nordbacka's (2005) studie där läkare nämner bristen på tid som främsta hinder för att genomföra 

interventioner med patienter som har missbruksproblem.

   Deltagarna talade också om bra bemötanden, där de blev behandlade som vanligt, som alla andra 

och i vissa fall till och med extra ompysslade på grund av sin missbruksproblematik. Några talade 

om bra läkare som haft en påverkan på deras väg till nykterhet/drogfrihet. Samt om vårdpersonal 

som visar förståelse och hänsyn till deras bakgrund i missbruk i samband med t.ex. 

läkemedelshantering. Detta stöds av resultat från McLaughlin, McKenna & Leslie (2000), där 

många av deltagarna i studien upplevde att vården de fick var av hög kvalité. 

   En återkommande aspekt var bristfällig läkemedelshantering, som samtliga deltagare tog upp. 

Främst att det skrivs ut för mycket mediciner som göder missbruket, och att det skrivs ut alldeles för 

lättvindigt, utan att bakomliggande problem reds ut. Många ansåg också att det finns en okunnighet 

bland läkare när de skriver ut mediciner, och att detta kan ge konsekvenser för en nykter/drogfri 

person med missbruksproblematik. Detta hade en del av deltagarna råkat ut för, vilket i vissa fall 

lett till personliga katastrofer för dem. McLaughlin, McKenna & Leslie's (2000) resultat visar på att 

personalens okunskap utnyttjas till att få tag på läkemedel. Det överensstämmer med fynd från 

föreliggande studie, där ett flertal deltagare ansåg också att personalen är väldigt lättmanipulerad, 

och att en person som är aktiv i sitt beroende kan få tag på de läkemedel de vill på ett enkelt sätt. 

   Ett annat perspektiv som framträdde var att det gavs för lite smärtstillande till personer med 

missbruksproblem. Antingen på grund av misstänksamhet, som att de skulle vare ute efter ett rus, 

trots att de varit nyktra/drogfria en längre period. Eller på grund av att de helt enkelt kräver en 

högre dos på grund av sitt tidigare missbruk som gjort dem mer ”immuna” mot de läkemedel som 

ges. 

   Den andra frågeställningen som berör hur dessa personer vill bli bemötta av vårdpersonal 

framkom främst åsikter som gällde generellt bra bemötande med respekt, att bli behandlad som alla 

andra, att de ser på missbruket som en sjukdom som allt annat och behandlar det där efter. 

McLaughlin, McKenna & Leslie (2000) beskriver liknande hur deltagarna i deras studie ville bli 

omhändertagna, men också hänvisade till specialutbildad personal som kunde ta hand om dem på 

bästa sätt. Deltagarna i föreliggande studie tyckte vidare att personalen ska visa hänsyn till att de 

inte vill och/eller kan ta vissa läkemedel, bättre kunskap och förståelse, samt att visa kärlek, och 

inte döma andra. En del tog också upp mer praktiska aspekter som att ta reda på om patienten är 
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aktiv eller inte i missbruket, för att på så vis kunna anpassa vården därefter, samt att de ska vara 

noga med hygienen i samband med blodsmitta etc.

   Resultatet från denna studie tillsammans med litteraturgenomgången tyder på att det råder brist på 

kunskap om missbruksproblematik, vilket kan ge konsekvenser i form av bristande bemötande och 

felaktig läkemedelshantering. Författarna anser utifrån detta att förbättrad utbildning inom området 

skulle leda till ökad förståelse, mindre fördomar samt ökad kompetens att vårda denna patientgrupp. 

I en studie gjord av Rassool & Rawaf's (2008)  tyder resultaten på att ökad kunskap ledde till mer 

positiva attityder mot människor med missbruksproblematik.  Clary, Hunt, Malins, Matheson & 

Scott's (2009) studie visar på liknande resultat. Enligt Morton, Cohen Konrad (2008) krävs det ett 

bra support system för personalen som jobbar med mödrar med missbruksproblem, förutom alla 

omvårdande egenskaper, för att skapa en bra relation till dessa patienter. De förespråkar en team-

modell där kunskap och erfarenheter från olika områden och yrkesgrupper delas för att stödja 

varandra och för att uppnå god omvårdnad.

4.2. Metod diskussion

Valet av deskriptiv design ansågs som mest passande då det finns ett fåtal studier som kan relatera 

direkt till det perspektiv som föreliggande studies syfte var att påvisa samt att den designen svarar 

mest mot det syfte som studien har. Studiens trovärdighet förhöjs av undersökningsgruppens 

varierande åldrar, utbildningsnivå och sysselsättning, samt av den detaljerade beskrivningen av hur 

och var intervjuerna tagit plats. Detta för att studiens genomförande skall kunna upprepas på 

liknande sätt. Det ansågs mest lämpligt att använda ett bekvämlighetsurval då det inte fanns 

resurser, tid eller etiskt försvarbara möjligheter att utföra en studie med slumpmässigt urval. AA 

och NA valdes då författarna ansåg att personer som går där är eller har en vilja att bli 

nyktra/drogfria, vilket underlättar samarbetet under intervjuerna. Författarna tror också att detta 

stärker deltagarnas tillförlitlighet i allmänhetens ögon.

   Författarna bestämde att båda skulle delta vid intervjuerna. En av författarna ställde 

huvudfrågorna och den andre fyllde på med följdfrågor vid behov.  Detta ansågs lämpligast för att 

säkra tillförlitligheten (credibility) och få en kontinuitet i intervjuerna. Även för att inte missa något 

som var av vikt, då båda författare inte har någon erfarenhet sedan tidigare av intervjumetodik. 

Författarna upplevde detta som ett bra sätt att intervjua deltagarna på. Vid ett tillfälle var författarna 

dock tvungna att skiljas åt på grund av att två deltagare skulle intervjuas samtidigt. Det ansågs 

bättre att författarna delade på sig och utförde varsin intervju för att inte deltagarna skulle kunna 

höra och påverkas av varandras svar. Hur detta har påverkat intervjuerna är svårt att svara på, men 

båda författare är överens om att det kändes bättre när båda närvarade vid intervjuerna.

   Författarna anser sig inte försökt påverka deltagarnas svar vid intervjuerna. Intervjuguide 

användes vid samtliga intervjuer för att frågorna skulle ställas på samma sätt vid varje 
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intervjutillfälle. Följdfrågor fanns även med i intervjuguiden för att dessa skulle ställas på liknande 

sätt varje gång. Vid tillfällen under intervjuerna när deltagarna var tysta var författarna noga med att 

påpeka att deltagaren skulle ta god tid på sig. 

   Dataanalysen utfördes separat av författarna till en början, för att sedan presentera för varandra 

och se om tankeprocessen och analysen utförts på liknande sätt. Denna metod anser författarna 

höjer studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Sedan utfördes sluttampen av analysprocessen av 

båda författarna, och inget data som svarar på studiens syfte har utelämnats. Dataanalysprocessen 

stöds av tabell där exempel ges på hur analysarbetet gick till. Nästan varje avsnitt under resultatet 

stöds av ett citat för att höja trovärdigheten.

4.3. Förslag på framtida forskning

Författarnas hypotes är att bemötande mot patienter med känd eller misstänkt missbruksproblematik 

generellt sett är dålig. Hypotesen baseras på ett flertal veteNskapliga artiklar som presenterats i 

introduktionen samt föreliggande resultat. Samtliga artiklar berör vårdpersonalens åsikter och 

tankar, och de är genomförda utanför Norden. Ett fåtal artiklar påträffats vid litteratursökningar om 

hur patienter med missbruksproblematik upplever vårdpersonalens bemötande, av dessa är samtliga 

gjorda i Storbritannien och Nordirland. Författarna anser att båda aspekterna, alltså sjuksköterskans 

samt patientens perspektiv av bemötandet sinsemellan i vården är av betydelse för att få en 

helhetssyn på vård av patienter med missbruksproblem. Föreliggande studie beskriver hur personer 

med missbruksproblem upplever bemötandet från vårdpersonal i Sverige. Föreliggande studie avses 

bidra till ökad medvetenhet hos vårdpersonal i hälso- och sjukvården vilket kan resultera i förändrat 

bemötande hos personalen.

   

   Författarna ser därför ett behov av fortsatt forskning kring hur bemötandet och attityder hos 

vårdpersonal kan förbättras. Studier som tas upp i litteratur genomgången menar att stöd i 

yrkesrollen kombinerat med kunskap förbättrar attityder hos personal gentemot denna patientgrupp. 

Detta tror författarna är den linje som vidare forskning bör fortsätta på.

4.4. Slutsats

 Bristande utbildning leder till oförståelse och inkompetens bland vårdpersonal, vilket påverkar 

bemötandet och vården av personer med missbruksproblematik.  Detta visar sig genom fördomar 

och diskriminerande bemötande och bristande läkemedelshantering som kan ge konsekvenser för 

patienterna. Studier har visat på att utbildning tillsammans med stöd i yrkesrollen förbättrar 

bemötandet och vården av denna patientgrupp, samt personalens attityder.
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Bilaga 1 – Intervjuguide

Bakgrundsfrågor

1.      Kön: Kvinna/Man

2.      Ålder:

3.      Vilken typ av missbruksproblematik: 

4.      Utbildning: Grundskola/Gymnasieskola/Högskola och universitet/Övrigt

5.      Sysselsättning: Arbetar/Studerar/Pensionär/Sjukskriven/Arbetslös/Övrigt

 

 

Intervjufrågor

1.      Hur upplever du dig ha blivit bemött av vårdpersonal?

2.      Hur skulle du vilja bli bemött av vårdpersonal?

3.      Finns det något mer som du skulle vilja framföra angående det här?

 

 

Generella följdfrågor

− Hur påverkade det dig?

− Hur kände du då?

− Vad tyckte du om det?

− Hur menar du då?

− Kan du utveckla det lite mer, kan du ge ett exempel?


