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Sammanfattning    

Trots att smärta är en av de vanligaste orsakerna till att människor söker vård, upplevs 

den ofta behandlas olika av sjuksköterskor beroende på patientens bakgrund. 

Sjuksköterskor upplevde en kunskapsbrist som fick dem att känna rädsla inför vårdandet 

av patienter med opioidberoende och smärta. Litteraturstudien belyser faktorer som 

framhävts under analysen av nio artiklar, både kvalitativa och kvantitativa, som påverkar 

den vårdande relationen mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskorna förbisåg och 

tvivlade på den subjektiva smärtan, framförallt hos patienter med opioidberoende i 

bakgrunden. Detta tvivel härstammade många gånger från att sjuksköterskor inte kände 

sig trygga i vårdandet. Utan en god vårdande relation kan inte patientens vård anpassas 

till den enskilda individens behov. I diskussionen belyses vikten av en arbetsmiljö med 

god organisatorisk planering som en grund för en individanpassad och trygg vård för 

patienten. Arbetsplatsen ska även främja hållbar utveckling och sjuksköterskors möjlighet 

till att växa i sitt lärande.  

 

Nyckelord: Sjuksköterskor, upplevelse, kunskapsbrist, vårdrelation, smärta, 

opioidberoende. 
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INLEDNING 

Hur skulle du känna om du hade ont och inte blev tagen på allvar? När du ber om 

smärtlindring men får till svar att “tabletterna du fick tidigare borde hjälpt” och blir 

upplyst om att nästa dos inte är förrän om 3 timmar. Vi har upplevt det här som ett 

återkommande problem på våra praktik- och arbetsplatser, där hanteringen av patienters 

smärta skiljer sig åt trots att alla ska ha rätt till lika vård. När patienten har ont och får 

regelbunden smärtlindring kan det ibland leda till missnöje om första dosen inte gett 

någon eller väldigt liten effekt. Det är inte ovanligt att möta patienter med beroende inom 

psykiatrin men det som väcker intresse är att dessa patienter ofta finns på andra 

vårdavdelningar där särskilda kunskaper om denna patientgrupp inte är lika vanliga. Att 

anpassa vården till en patient med smärta kan vara utmanande. Har patienten dessutom 

ett beroende kan oro och rädsla över att inte kunna vårda på rätt sätt orsaka problem i 

sjuksköterskans möte med patienten. 

 

BAKGRUND 

Hälso- och sjukvårdslagen som används inom vården togs fram 1982. Den avser åtgärder 

för att behandla, utreda och medicinskt förebygga skador och sjukdomar. Lagen är också 

till för att ge lika vård till alla patienter. Vården till patienterna ska ges med respekt för 

den enskilda patientens värdighet och lika värde. Sjukvården ska utövas så att kraven för 

en god vård ska uppfyllas. Det innebär att den ska innehålla god kvalitet med hög 

hygienisk standard och den ska tillgodose behovet av trygghet i behandlingen och vården 

för patienten. Vården ska även vara lättillgänglig, bygga på respekt för patientens 

integritet och självbestämmande, gynna goda kontakter mellan hälso- och 

sjukvårdspersonalen och patienten samt tillgodose behovet av säkerhet och kontinuitet 

hos patienten (SFS 1982:763).  

 

Sjuksköterskans ansvar och profession grundar sig i International Council Of Nurses 

(ICN) etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2012 ss. 3-6) där fyra områden 

sammanfattar de riktlinjer sjuksköterskor har för ett etiskt handlande.  Områdena 

benämns enligt fyra följande begrepp: sjuksköterskan och -allmänheten, -

yrkesutövningen, -professionen och - medarbetaren. Det är dessa områden som är 

byggstenarna i det vårdarbete som bedrivs och ska hjälpa till att styra i bemötandet av 

människorna som söker vård. Den etiska koden hjälper sjuksköterskan att främja en miljö 

där trosuppfattning, integritet, mänskliga rättigheter och värderingar hos familjer, 

enskilda personer samt allmänheten ska respekteras. Lyhördhet, medkänsla, 

respektfullhet och integritet är grunden för att kunna ge så bra vård som möjligt till alla. 

De etiska riktlinjerna är till för att styra sjuksköterskans handlande är också och en hjälp 

till att tillgodose och upprätthålla allmänhetens hälsa och sociala behov (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012 ss. 3-6).  

 

Da Cunha (2015, ss. 6-7) skriver om vikten att alla patienter med drogberoende ska 

behandlas som enskilda personer med känslor och individuella upplevelser av smärta utan 

att bli betraktade som problem när de söker vård. Patienter som har eller har haft ett 

substansberoende i bakgrunden och upplever smärta är enligt sjuksköterskor svårare att 
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behandla. Anledningen är att dosering av smärtlindring är svår att anpassa till den nivån 

att patientens smärta lindras utan biverkningar som till exempel andningsdepression 

förekommer. Vidare skriver Da Cunha (2015, s. 7) om att sjuksköterskan har ett etiskt 

ansvar att lindra patientens smärta men behöver även besitta djupare kunskap gällande 

opioidberoende i allmänhet. Genom att få en djupare kunskap om opioidberoende 

patienters autonomi, självständighet, toleransnivå och beteende hjälper det sjuksköterskor 

att smärtlindra dessa patienter på ett välavvägt sätt. 

 

En vårdande relation 

Den vårdande relationen är en grund för att kunna skapa ett vårdande möte mellan patient 

och vårdare. Oavsett om relationen pågår under två minuter eller två år så är relationen 

en förutsättning för det vårdande mötet. Syftet med vårdande relationer och möten är att 

förstå och stödja patientens hälsoprocesser. En vårdande relation skapas genom att ge 

patienten plats att uttrycka sin individuella hälsosituation. Det är en förutsättning att möta 

patientens blick öga mot öga under mötet, kunna beröra patienten både kroppsligt och 

känslomässigt och ha en öppenhet för dennes livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010 ss. 

192-193).   

 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010 s. 193-194) är det viktigt att ha en medvetenhet om 

det budskap du som vårdare ger patienter. Istället för att vända bort kroppen och ansiktet 

från patienten i en situation bör vårdaren ha ett öppet och inbjudande ansiktsuttryck för 

att kunna möta patientens sårbarhet och livsvärld. Denna livsvärld kan upplevas som 

främmande men även bekant då vi i mötet med patienten förmedlar både likheter och 

olikheter hos varandra som medmänniskor. 

 

Opioider 

Norlén (2014, s.151) förklarar att det finns olika signalsubstanser i kroppen bland annat 

endorfin, serotonin och noradrenalin. De olika substanserna frisätts av så kallade 

smärthämmande nerver som finns i hjärnstammen. Smärtimpulser i hjärnan hämmas 

enligt Norlén (2014, s. 153) av att de binder till opioidreceptorer som sitter på smärtnerver 

i ryggmärgen och hindrar de tidigare nämnda signalsubstanserna från att återupptas till 

hjärnan. Den smärtlindrande, lugnande och stämningshöjande effekten av opioidpreparat 

beror just på att opioidreceptorerna i hjärnan blir stimulerade. Receptorerna påverkas av 

opioidernas styrka, det vill säga om opioiderna är starka eller svaga. Ju starkare opioiden 

är desto mer stämningshöjande och lugnande effekt har den. 

 

Enligt Norlén (2014, s. 154) har opioider flera biverkningar, bland annat beroende, 

abstinens och andningshämning. Abstinens är ett samlingsnamn för symtom som kan 

uppstå när någon som använt sig av opioidsubstanser slutar tvärt. Symtomen är bland 

annat oro, ängslan, kallsvettningar och vid senare tillfälle även muskelkramper och 

sjukdomskänsla. Dessa symtom kan vårdas genom att gradvis minska användandet av 

substansen. En ytterligare biverkning är andningshämning. Vår andning styrs från 

andningscentrum i hjärnstammen med hjälp av receptorer som sköter andningens djup 

och frekvens. När dessa receptorer stimuleras minskas hjärnstammens känslighet för 
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blodets koldioxidnivå och en andningshämmande effekt sker. När detta sker vid 

användning av höga doser av opioider kallas det enligt Molin (2014, s. 142) för 

andningsdepression.  

 

Enligt Jewell, Tomlinson och Weaver (2011, ss. 32-33) har utskrivandet av receptbelagda 

opioidpreparat sedan 1990-talet ökat. Ökningen beror på att opioidpreparat accepterats 

allt mer, men även oftare används till patienter med kroniska men icke-cancerrelaterade 

smärtor. Vårdpersonal upplever det svårt att hantera patienter som är påverkade av 

opioidpreparat, delvis gällande kronisk smärta men också akut sådan. Vårdpersonal som 

vårdar patienten kan ha en viss motvillighet till att ge opioidberoende patienter med 

smärtor en lämplig smärtlindring. De upplever sig hamna i ett dilemma mellan riktlinjer 

för smärtlindring och patientens beroendesituation, varav situationen upplevs som svår. 

 

Smärta; vanligt förekommande och subjektivt 

Harding och Flynn Harding (2014, s. 260) skriver att smärta är en av de vanligaste 

anledningarna till att människor söker vård. Norrbrink och Lundeberg (2014, s. 11) 

beskriver smärta som en subjektiv och individuell upplevelse. Smärtupplevelsen är alltså 

omöjlig att jämföra mellan olika individer på grund av bakomliggande fysiologiska 

faktorer såsom tidigare erfarenheter av smärta, känslighet för läkemedel och individuella 

reaktioner på behandlingar. Smärta är även enligt Birkler (2007, ss. 33, 35) en upplevelse 

och känsla som inte kan delas med någon annan, således kan sjuksköterskan och patienten 

aldrig tala om smärta utifrån samma verklighet. Sjuksköterskan behöver närma sig en 

förståelse av patientens livsvärld genom att utgå från patientens situation och hur denne 

upplever sin värld. För att förstå patienten och visa omsorg behöver sjuksköterskan först 

betrakta världen genom den lidande människans perspektiv då upplevelser och 

världsbilden hos patienten skiljer sig åt från sjuksköterskans.  

 

Bedömningsinstrument för smärta 

Smärta hos patienter kan kartläggas och bedömas på olika sätt. Det är viktigt att använda 

sig av bedömningsinstrument för att kunna lokalisera patientens smärta men även för att 

kunna anpassa smärtlindringen som krävs. Vårdaren kan identifiera och observera 

fysiologiska tecken som till exempel förhöjd puls, snabbare andning och vidgade pupiller 

hos patienter med smärta. Det är viktigt att patienter får möjlighet att ingående beskriva 

sin upplevda smärta men det är däremot inte alla som klarar av det, varpå skattningsskalor 

är otroligt betydelsefulla för den som vårdar. Skattningsskalorna bör användas aktivt av 

vårdarna för att de ska kunna göra nytta, bland annat för att kunna utvärdera patientens 

smärta efter smärtlindring. (Berntzen, Danielsen & Almås 2011, ss. 358-359). 

 

Det finns olika slags skalor som kan användas för att skatta och bedöma patienters smärta. 

Visuell analog skala (VAS) och Numeric rating scale (NRS) är båda så kallade visuella 

skalor som hjälper patienten att, på en skala från 0-10 eller färgskala utan siffror, markera 

ut hur smärtan upplevs. Det finns även något som kallas verbal skala där skalan utgörs av 

beskrivande ord istället för siffror där patienten ska välja det ord som bäst beskriver den 

upplevda smärtan. Det finns även en skala med tecknade ansiktsuttryck som vårdaren kan 
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använda sig av om verbal kommunikation inte kan utföras, till exempel de fall där 

patienter talar andra språk eller vid bedömning av smärta hos barn (Berntzen, Danielsen 

& Almås 2011, ss. 360-361). 

 

Beroende - när människans begär kan ta över 

 

Wiklund (2003, ss.96-97) beskriver begreppet lidande som en inre process och inte enbart 

observerbara symtom. Lidandet kan upplevas som en kränkning, ett hot eller en känsla av 

att förlora sig själv som människa. En människa som lider kan känna en känsla av skuld 

som får denne att dra sig undan och det blir då en svårighet att förmedla sin känsla av 

lidande till medmänniskor. Wiklund (2003, ss. 99-100) talar även om lidandet som en 

kamp mellan hopp och hopplöshet men även som en kamp mellan liv och död. Kampen 

påverkas av människors begär som styrs av det som de allra helst vill innerst inne. 

Människor kan genom det begäret uppnå en slags harmoni med behovstillfredsställelse 

för stunden. Lidandet kan rubba denna harmoni genom att orsaka ett tillstånd där 

människan försöker fly samt döva smärtan och ångesten med hjälp av till exempel droger. 

Wiklund (2003, ss. 100-102) talar även om lidande som en konsekvens av att människan 

upplever kontrollen och helheten som förlorad.  

 

Enligt Heilig (2010, ss. 249-250) beskrivs beroende som ett beroendesyndrom där 

individen använder substanser okontrollerat och destruktivt i en mängd som inte anses 

vara socialt accepterad. De olika substanser som kallas för beroendemedel, anses ha 

negativa konsekvenser för samhället eller individen genom att det brukas i mer än ett 

medicinskt syfte. Till beroende inkluderas även de psykologiska fenomenen drogsug och 

kontrollförlust. Kontrollförlust menar Heilig (2010, ss. 249-250) är centralt i beroendet. 

Individen har till en början en föreställning om att använda en viss mängd av ett medel 

men använder slutligen mycket mer. Till exempel när individen tänker ta ett glas vin till 

maten, men slutligen dricker upp hela flaskans innehåll istället. 

 

Drogsug, som är den andra psykologiska delen i fenomenet beroende, anser Heilig (2010, 

ss. 249,254) är en följd av drogens euforigivande effekt. I början är effekten av en drog 

stor och lustgivande för att sedan avta med tiden. En individ med beroende drivs av ett 

slags begär, en “droghunger” som måste mättas. Den hungern blir svårare att 

tillfredsställa med tiden och är en subjektiv upplevelse för varje individ. De som har denna 

hunger kan upplevas som lättretliga och ägnar sig konstant åt ett mållöst sökande efter en 

slags tillfredsställelse. Drogsuget är en faktor som i många fall orsakar ett återfall även 

om individen varit drogfri en längre tid.  

 

Tolerans kan enligt Heilig (2010, s. 251) uppstå när en farmakologisk substans aktivt har 

använts under en längre tid och kroppen till slut anpassar sig till förekomsten av den 

substansen. När kroppen anpassat sig kan effekten av substansen minska, det innebär att 

kroppen behöver en större dos för att få önskad effekt. Chang och Compton (2013, s. 7) 

skriver att patienter med opioidberoende som utvecklat en tolerans kräver en större dos 

av opioider för att kunna smärtlindras.  
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PROBLEMFORMULERING 

Inom sjukvården möter sjuksköterskan människor med smärta av olika slag. 

Sjuksköterskans arbetsuppgifter innefattar bland annat att lindra, bota och minska oro hos 

människorna som söker vård. Vid svår smärta kan patienter behöva medicinsk behandling 

i form av opioider. Det kan därför vara problematiskt att vårda opioidberoende patienter 

om det saknas kunskap om vilken dos av smärtlindring som är lämplig att ge, på grund 

av den toleransnivå som byggts upp i samband med beroendet. Patienter med smärta och 

opioidberoende ses inte alltid som individer med en egen livsvärld som har samma rätt 

till vård som andra patienter. Hur ska vi som sjuksköterskor möta och vårda patienter med 

opioidberoende för att på ett professionellt sätt förstå och lindra deras smärta utan att det 

ger upphov till mer lidande? 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med 

opioidberoende och smärta. 

 

METOD 

Litteraturstudien är genomförd enligt Fribergs (2012, ss. 133-143) beskrivning där 

forskningsmaterial först sammanställs och sedan analyseras för att få en överblick av 

redan befintligt material. Studien innefattar vetenskapliga artiklar av kvalitativ och 

kvantitativ metod som granskats och analyserats, för att få med de olika metoderna för 

datainsamling.  

 

Datainsamling 

Sökningar gjordes (se bilaga 1) i flera databaser för att skapa en överblick över befintliga 

artiklar som hade relevans för det valda området. Databaser som användes var Cinahl, 

SweMed+, Summon, Pubmed och Medline då de innehåller artiklar inom ämnet vård, 

medicin och omsorg. Avgränsningar som användes i olika kombinationer var följande; 

peer reviewed, abstract, English language, full length article, human, attitudes, 

tidskriftsartikel, full text, vetenskaplig publikation, nursing journals, vård i norden, 

country (Denmark, Sweden, Norway) och Published date: latest 10 years. Dessa 

avgränsningar gav mellan fem och 54 träffar varav artiklarnas abstrakt fick bestämma 

vilka som var aktuella och relevanta för studien. En artikel söktes fram genom att granska 

andra hittade artiklars referenslistor som enligt Östlundh (2012, s. 75) kallas för 

sekundärsökning.  

 

Genom att granska sökta artiklar upptäcktes det att flera var publicerade i samma tidskrift. 

En artikel hittades därför via en sökning på den specifika tidskriftens egen sökfunktion 

för artiklar (se bilaga 1). Alla sökningar genererade sammanlagt fjorton artiklar varav nio 

slutligen valdes ut till resultatdelen. 
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Dataanalys 

Dataanalysen påbörjades med att granska och grundligt läsa igenom alla 14 artiklarna 

som söktes fram för studien. Dataanalysen utgick från Fribergs (2012, ss. 140-142) sätt 

att analysera och bearbeta data.  

 

Som stöd för dataanalysen användes separata frågeställningar för att lättare kunna hålla 

en röd tråd genom analysen och för att undersöka om artiklarna svarade an på syftet eller 

visade något som var relevant/irrelevant. Frågeställningarna som användes var; 

● Vad är återkommande i situationer mellan sjuksköterskan och patienten med 

opioidberoende?  

● Finns skillnader/likheter hos sjuksköterskor som jobbat längre/kortare tid och 

påverkar det synen på/hanteringen av patientgruppen? 

● Vilka svårigheter finns när dessa patienter ska behandlas? Hur ska det hanteras? 

● Hur upplever sjuksköterskor patienter med opioidberoende? 

 

De artiklar som valts till studiens resultat finns sammanfattade i bilaga 2. I samband med 

att artiklarna lästes markerades viktiga områden i artiklarna för att kunna utveckla den 

tidigare tankeprocessen gällande bakgrunden till arbetet och en relevant 

problemformulering. Artiklarna delades sedan upp i olika kategorier efter metod, det vill 

säga om de var kvantitativa, kvalitativa eller både och. De utvalda styckena som tidigare 

markerats i artiklarna granskades flera gånger och därefter sammanställdes artiklarna i en 

tabell (se bilaga 2.) för att få bättre överblick. Artiklarnas innehåll bearbetades sedan till 

olika huvudkategorier och subkategorier som fick bli grunden för resultatets början och 

uppbyggnad (se tabell 1).  

 

Exklusionskriterier 

Under analysens gång exkluderades fem artiklar på grund av att de inte höll måttet för de 

kriterier som enligt Umeå Universitetsbibliotek (u.å.) en vetenskaplig artikel ska 

innefatta. Granskningen med hjälp av dessa kriterier visade att artiklarna inte var baserade 

på empirisk data, inte hade tydligt syfte, resultat eller diskussion. En av artiklarna 

exkluderades då innehållet vid noggrannare granskning belyste alkoholberoende vilket 

var irrelevant för studiens syfte. Resterande fyra artiklar som hade relevans för ämnet 

men inte fyllt alla kriterier användes i bakgrund för att visa tidigare forskning inom 

området och exkluderades sedan från resultatdelen. Förutom tidigare nämnda artiklar 

exkluderades även de som specifikt behandlade opioidanvändning hos barn och 

cancerpatienter.  

 

RESULTAT 

Resultatet speglar sjuksköterskors upplevelse av olika faktorer vid vårdandet av 

patienter med opioidberoende och smärta. Resultatet presenteras i löpande text utifrån 

två huvudkategorier och fyra subkategorier (se tabell 1. nedan). Flertalet av artiklarna 

som användes var baserade på studier gjorda i USA, men utöver det användes även 

artiklar från Sverige och Norge.   
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Tabell 1. 

Huvudkategorier Subkategorier 

Relationer Relationen som grund för vårdandet 

Kunskap  Att förse sig med kunskap och hålla den vid liv 

Den subjektiva smärtan 

Sjuksköterskans tvivel  

 

Relationer 

Relationen som grund för vårdandet 

Upplevelsen av en bra relation mellan sjuksköterskan och patienten ökar förtroendet för 

sjuksköterskan och hjälper i vårdandet av patienten. En känsla av påfrestning och ilska, 

framförallt i de fall där sjuksköterskorna utsatts för verbala påhopp av upprörda patienter, 

var mer påfrestande för sjuksköterskan om en sund vårdrelation inte byggts upp (Morgan 

2014, s. 170).  

 

Morgan (2014, s. 170) belyser skapandet av en vårdande relation till patienterna. I 

vårdandet av patienter upplevde sjuksköterskorna att de påverkades av deras egen 

bakgrund och tidigare erfarenheter av smärta. Kulturella och sociala normer samt 

sjuksköterskans egna värderingar gällande opioidmissbruk formade sättet de upplevde 

och mötte de opioidberoende patienterna i vården. I Briggs (2010, s. 86) studie med 

blivande sjuksköterskor ansåg sjuksköterskorna att patienter som visade smärta tydligt 

upplevdes ha mer ont än patienter som försökte hålla god min utåt. De ansåg att 

patienternas beteende påverkade sättet på hur de upplevde och vårdade dem. 

 

Genom att lyssna till patienten, ge stöd och utvärdera eventuella behandlingar hjälper det 

patienten att förstå att deras smärta tas på allvar, upplevde sjuksköterskorna (Sandh & 

Boströms 2012, ss. 45, 47). Morgan (2014, s. 171) belyste i sin studie att sjuksköterskorna 

inte har tid att sätta sig ner och lyssna på patienten och förstå vad dennes smärta egentligen 

innebär och orsakas av. Upplevelsen av att det finns en personalbrist och att 

sjuksköterskors administrativa arbete tar för mycket tid, hindrar i slutändan den goda 

omvårdnaden av patienten. Även uppbyggnaden av en relation mellan sjuksköterskorna 

och patienterna upplevdes av sjuksköterskan svår att genomföra. 

 

Kunskap 

Att förse sig med kunskap och hålla den vid liv 

I Vosshall, Dunn och Shelestaks (2013, s. 233) studie lyftes det att sjuksköterskor som 

undervisar om riktlinjer gällande vårdandet av smärta, oftast har en vidareutbildning och 

spenderar mer tid överlag med att utbilda andra sjuksköterskor. Genom undervisningen 
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upplevde sjuksköterskorna att de kunde upprätthålla sin tidigare kunskap och 

kontinuerligt uppdatera sig med ny kunskap från undervisningen de höll i. Morgans 

(2014, s. 172) studie visade ytterligare att sjuksköterskor upplevde att fler verksamma år 

och tidigare erfarenhet hjälpte dem i det praktiska vårdarbetet. 

 

Lewthwaite et al. (2011, s. 255) visade i studien att sjuksköterskors upplevelse av kunskap 

påverkas av sjuksköterskans ålder. De som arbetat längre och var äldre (över 55 år) kände 

att kunskapen de hade inte riktigt räckte till i vårdandet av patienter med smärta. Yngre 

sjuksköterskor (20-45 år) upplevde sig ha mer kunskap och kände sig därmed säkrare i 

vårdandet av patienter. Även Vosshall, Dunn och Shelestaks (2013, s. 232) studie belyste 

ålder, utbildningsnivå och antal arbetade år som sjuksköterska som påverkande faktorer 

för kunskap. Sjuksköterskor med flera års erfarenhet och fler verksamma år upplevde en 

känsla av osäkerhet inför vårdandet av patienter med smärta då de inte kunde komma ihåg 

vad de lärt sig under sin utbildning. De yngre och nyutexaminerade sjuksköterskorna 

kände däremot en större trygghet och var bättre förberedda inför vårdandet av dessa 

patienter då deras kunskap var färsk i minnet. 

 

Sjuksköterskor upplever att de har en kunskapslucka från utbildningen om smärta och får 

själva komplettera med ytterligare kunskap ur artiklar och böcker (Vosshall, Dunn och 

Shelestaks 2013, s. 230). I en studie gjord av Costello och Thompsons (2015, s. 517) 

visade det sig att kunskapsluckor kan ha inflytande över hur sjuksköterskor vårdar 

patienter med smärta. De sjuksköterskor med mer kunskap om smärtlindring i form av 

opioider har bättre kännedom gällande biverkningar som kan drabba patienter med 

smärta. Studien visade att genom bättre och ökad kunskap kan de på ett säkrare och mer 

individanpassat sätt lindra patientens smärta och förhindra ytterligare lidande på grund av 

otillräcklig vård.  

 

Sjuksköterskors kunskap fås primärt (bortsett från sjuksköterskeutbildning) av erfarenhet 

från arbetsplatser och av kollegor. Kunskapsnivån höjs även av erfarenheten att ha jobbat 

med opioidberoende tidigare. Sjuksköterskorna upplevde sig ha tillräcklig kompetens för 

att kunna hitta och förstå orsaken till patientens smärta. De kunde från den förståelsen 

anpassa vården till den enskilda patienten och använde sig av opioider på rätt sätt där det 

ansågs lämpligt (Krokmyrdal och Andenæs 2015, ss. 791-792). 

 

Den subjektiva smärtan 

Vosshall, Dunn och Shelestaks (2013, ss. 230, 232) studie belyste hur alla tillfrågade 

sjuksköterskor kände att det var orimligt för patienten att behöva uppnå och 

utstå maximal smärta för att få smärtlindring i form av opioider. Flertalet sjuksköterskor 

upplevde även att de inte enbart kunde lita på patientens vitalparametrar (till exempel 

blodtryck, puls och andningsfrekvens) som det enda tillförlitliga mätinstrumentet för 

dennes smärta. Sjuksköterskorna kände att det var viktigt att lindra patientens smärta även 

om orsaken till den var okänd. Fler än hälften av sjuksköterskorna i Sandh och Boströms 

(2012, ss. 45, 47) studie upplevde även de att patientens smärta uppmärksammades och 

bedömdes innan patienten behövde se det som ett problem. Däremot kände de att det 

saknas ett bedömningsinstrument där patienten själv får beskriva sin smärta. De befintliga 
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verktygen för att värdera patienters smärta används inte heller lika ofta som de borde 

ansåg sjuksköterskorna. 

 

Sandh och Boströms (2012, ss. 45, 47) studie visade även att sjuksköterskor upplever att 

deras egen inställning till smärta kan påverka synen på smärtlindring negativt. Moceri 

och Drevdahl (2014, s. 8) framhävde att sjuksköterskor har bristfällig kunskap om 

beroende, dosering av opioider och skattning av patienters smärta. Sjuksköterskor som 

har högre utbildning, utbildats i bland annat akutsjukvård och har arbetat längre, har mer 

kunskap gällande smärta hos patienter. Trots den kunskapen förbisåg sjuksköterskorna 

patientens subjektiva upplevelse av smärta. Det innebar att vårdandet försämrades och 

blev bristfällig då sjuksköterskor i studien utgick från sin egen skattning istället för att tro 

på patienten. 

 

Briggs (2010, ss. 86-87) studie framhäver att sjuksköterskor kände ett etiskt ansvar och 

utgick från det när de vårdade patienter med smärta. De såg patientens uttryckta smärta 

som subjektiv och individuell och tog den på allvar. Morgan (2006, ss. 37-38) styrker 

detta genom att belysa situationer där patienter upplevde att sjuksköterskan tog sig tid att 

lyssna på dem. I de fall där smärtlindring i form av läkemedel inte hade hjälpt mot smärtan 

upplevde patienterna att just sjuksköterskans närvaro gav en känsla av trygghet, tröst och 

lindring.  

 

Sjuksköterskans tvivel  

Krokmyrdal och Andenæs (2015, ss. 791-792) studie visade att sjuksköterskor inte visste 

att ett opioidberoende ökar smärtkänsligheten hos individen och mer än hälften ansåg att 

patienter med opioidberoende överdriver sin smärta för att få tillgång till mer 

smärtlindring. Patienterna upplevdes enligt sjuksköterskorna även vara oärliga när de 

beskrev effekten av smärtlindringen de fått tidigare. Morgan (2006, ss. 36-37) belyser att 

patienterna med substansberoende och smärta möttes av respektlöshet från sjuksköterskor 

som upplevde att de bara var ute efter någonstans att sova och utnyttjade systemet för att 

få droger. Sjuksköterskor lät patienter med substansberoende vänta längre på sin 

smärtlindring när de sökte vård. Sjuksköterskorna ansåg att patienterna ljög om sin smärta 

för att de inte till synes verkade ha så ont, eller att de fick skylla sig själva för de val de 

hade gjort som lett till ett beroende.  

 

Blivande sjuksköterskors rädsla inför vårdandet av patienter som upplever smärta 

belystes. De upplevde en oro inför att använda opioider som smärtlindring även om 

patienten behövde det. Oron grundades av den bristande kunskapen om vad opioider har 

för biverkningar, hur vanliga de är och framförallt gällande risken att patienten skulle 

drabbas av andningsdepression eller bli beroende (Briggs 2010, s. 87). 

 

 

DISKUSSION  

Resultatet visar att det råder en kunskapsbrist hos sjuksköterskor gällande vårdandet av 

patienter med opioidberoende och smärta. Sjuksköterskors arbete präglas av egna 
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erfarenheter, bakgrund och inställning till patienter med beroende. Mängden kunskap 

varierar hos sjuksköterskor beroende på ålder och antal år inom yrket men det går inte att 

förbise att kunskapsbristen orsakar bristfällig vård och försämrade relationer till 

patienterna. Diskussionen kommer inledningsvis att behandla styrkor och svagheter i 

metoddelen för att sedan diskutera resultatet. Koppling till hållbar utveckling görs under 

resultatdiskussionen och arbetet avslutas även med en kort slutsats där möjliga kliniska 

implikationer presenteras. 

 

Metoddiskussion 

Valet av metoden styrdes av den tillgängliga tiden som fanns till förfogande. Författarna 

ansåg däremot att en empirisk studie av kvalitativ metod kunde svarat bättre på det valda 

syfte jämfört med en litteraturstudie. Det kändes däremot inte rimligt att genomföra en 

sådan studie under den tidsbrist som fanns, varav litteraturstudie ansågs lämpligt då den 

belyser både kvalitativa och kvantitativa insamlingsmetoder för data. 

 

Metodens styrkor anses vara att litteratursökningarna gjordes i flera databaser men även 

att sekundärsökningar gjordes både ur en vald artikel samt via sökfunktionen på en 

specifik tidskrifts databas. Vid sökningar i fler databaser inkluderas ett större omfång av 

artiklar gentemot om det endast gjorts sökningar i en databas. Alla databaser innehåller 

inte alla tidskrifter och då är risken att något missas om sökningar endast görs i en eller 

två av dem. Artiklarna som användes analyserades vid flera tillfällen med hjälp av 

märkpennor och post-it lappar i olika färger för att författarna skulle försäkra sig om att 

ha förstått innehållet korrekt samt på ett bättre sätt kunna bearbeta och sammanställa det 

befintliga materialet. Det visade sig vara ett effektivt sätt att kunna få ut mesta möjliga av 

artiklarnas innehåll inför det kommande resultatet i litteraturstudien. Majoriteten av 

artiklarna i studien är kvantitativa vilka ofta innefattade stora grupper av deltagare och 

därmed även representerade en större population. Författarna tog hjälp av bibliotekets 

språkverkstad för att granska den skrivna litteraturstudien och referenshanteringen i den. 

 

En studie är inte fulländad och följande svagheter anser författarna kunna vara tänkbara 

med metoden i denna litteraturstudie. Sekundärsökningar kan ses som en svaghet då det 

från början inte går att avgöra om artikeln är vetenskaplig och baserad på empiriska 

studier och är relevant för litteraturstudiens syfte. Det krävs mer granskning då det inte 

går att välja avgränsningar eller inklusionskriterier som vid sökningar gjorda i en databas. 

Alla artiklar förutom en var skrivna på engelska vilket ger en ökad risk att innehållet 

missförstås av författarna. Begrepp kan översättas olika gentemot deras egentliga 

betydelse på originalspråket. Google translate användes, trots kunskapen att det inte är ett 

helt korrekt och trovärdigt verktyg, som stöd för att översätta enstaka ord och även något 

stycke för övergripande förståelse av innebörden i artikeln. Mängden befintliga och 

relevanta studier avgjorde antalet på de kvalitativa artiklarna som användes. Endast två 

av artiklarna var kvalitativa vilket kan anses vara lite. Det hade varit en styrka om fler 

artiklar av den sorten kunde inkluderats i studien då de bättre kan belysa en undersökt 

populations personliga upplevelser. De två artiklarna är även skrivna av samma författare 

vilket kan anses påverka perspektiven i studierna. Detsamma gäller alla artiklarna som är 

publicerade i samma tidskrift. Ursprungslandet där artiklarnas studier är genomförda i 

kan vara en påverkande faktor till vad artiklarnas författare väljer att framhäva. Vissa 
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delar av studierna kan på så vis kännas irrelevanta eller rent av oetiska ur svensk 

ståndpunkt. Med det menas de studier gjorda i USA där de bland annat delar upp och 

värderar studiens population efter ras och etnicitet. I svenska studier anses det inte vara 

etiskt att kategorisera populationen efter dessa kriterier. Skillnaden på upplägget av 

sjukvården i olika länder kan även det vara en bidragande faktor då studier gjorda på små 

sjukhus eller i en viss del av ett land gör det svårt att generalisera resultatet på andra 

grupper, framförallt i syftet att jämföra med svensk hälso- och sjukvård. Endast en studie 

var genomförd i Sverige och det sammanfattar även sökträffarna. Det finns inte tillräckligt 

mycket forskning gjord inom området, framförallt här i Sverige, vilket av författarna 

anses vara en svaghet då implementering av lösningar från studiernas resultat därför kan 

bli svårare inom svensk hälso- och sjukvård.  

 

I studiens början var syftet att undersöka sjuksköterskors bemötande av patienter med 

substansberoende samt hantering av riktlinjer. När artiklar sökts fram och valts ut av att 

läsa abstraktet verkade syftet fortfarande vara lagom avgränsat. Däremot efter ytterligare 

granskning insåg författarna att syftet behöver bearbetas och preciseras till något som var 

mer tydligt och inte lika brett. Substansberoende ansågs vara för brett och kunde innefatta 

beroende av olika slag varav opioidberoende blev det slutgiltiga valet då de flesta artiklar 

specifikt belyser detta slags beroende. Hanteringen av riktlinjer ansåg författarna heller 

inte vara väsentligt ur ett vårdvetenskapligt perspektiv varpå det endast nämns i resultat 

som ett verktyg för sjuksköterskor att använda i vårdandet av patienter. Slutligen landade 

syftet i att belysa själva vårdandet och sjuksköterskors upplevelse av den. 

 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet har delats upp i huvudkategorier och subkategorier baserat på artiklarnas 

resultat. Författarna har valt att presentera resultatet baserat på vad som är relevant för 

syftet och mest värdefullt att belysa i en litteraturstudie inom ämnet vårdvetenskap. 

Studiens syfte att belysa sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med 

opioidberoende och smärta anses enligt författarna vara besvarat. Diskussionen som följer 

baseras på de tidigare nämnda kategorierna i resultatdelen. Däremot är nya rubriker 

formulerade för att ytterligare belysa och diskutera de mest relevanta och viktiga delarna 

av studiens resultat. Följande rubriker står för strukturen i diskussionen; 

● Den vårdande relationen 

● Kunskap - En färskvara 

● Patientsäkerhet som äventyras av organisatoriska problem 

● Etiskt tänkande som grund 

● Hållbar samhällsutveckling 

 

Den vårdande relationen 

En vårdande relation ger patienten möjlighet att uttrycka sina problem, begär och behov 

i syftet att kunna växa. Den vårdande relationen ger patienten det stöd som behövs för att 

kunna främja patientens hälsoresurser (Wiklund 2003, ss. 155-156). Sjuksköterskor 

upplevde att de inte har tid att lyssna på patientens behov (Morgan 2014, s. 171). Det är 
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av stor vikt för sjuksköterskor att kunna bygga upp en vårdande relation till patienten. 

När det finns en tidsbrist eller personalbrist påverkar detta vården negativt. Patientens 

behov och begär ges inte utrymme och det innebär att sjuksköterskor på så sätt bortser 

från vad vår vårdvetenskapliga profession grundar sig i. Med hjälp av en bättre relation 

till patienter kan missförstånd om det faktiska problemet undvikas och därmed även 

minska risken för otillräcklig vård.  

 

Sjuksköterskor upplevde en känsla av ilska och påfrestning när de utsätts för verbala 

påhopp (Morgan 2014, s. 170). Om det fanns en möjlighet för sjuksköterskor och 

patienter att samtala och skapa en relation behöver denna frustration inte bli lika påtaglig. 

En god vårdande relation förutsätter att patientens behov är i fokus. Patienten behöver då 

inte uppleva sig åsidosatt utan kan ges en känsla av trygghet och respekt i mötet med 

sjuksköterskan. Det ges på så sätt inte lika stor möjlighet för patienten eller 

sjuksköterskan att känna frustration och ilska om båda befinner sig på samma nivå i mötet. 

 

Kunskap - en färskvara  

Av resultatet att döma ses kunskap, eller bristen på den, som en av de största faktorerna i 

att det uppstår problem vid behandling av patienter med opioidberoende och smärta. Det 

framkom olika förklaringar till vad som orsakar kunskapsbristen och en del 

återkommande faktorer ansågs vara bristen på tillräcklig utbildning och antalet 

verksamma år som sjuksköterska.  

 

Utbildning och undervisning är av stor betydelse för att nå kunskap. Äldre sjuksköterskor 

som jobbat längre och utbildat annan personal har mer praktisk kunskap. Däremot har de 

yngre och nyutexaminerade sjuksköterskorna närmare till kunskapen de lärt sig under sin 

senaste utbildning trots att de saknar den praktiska erfarenheten som kommer med åren 

(Vosshall, Dunn och Shelestaks 2013, ss. 232-233). Detta anses enligt författarna vara en 

logisk slutsats då praktisk erfarenhet endast kan fås genom att arbeta inom det verksamma 

området under en längre tid. För att kunna vårda komplexa patientgrupper som till 

exempel opioidberoende patienter med smärta krävs det att kunskapen uppdateras och 

hålls färsk, inte bara med praktiskt arbete utan även via vidareutbildningar. Det är viktigt 

då utbildningars innehåll och evidens ändras med tiden. Dahlberg och Segesten (2010, 

s.14) skriver att vårdvetenskapen inte alltid har haft stor plats inom 

sjuksköterskeprofessionen. Vården har nästan enbart dominerats av den medicinska 

vetenskapen ända fram till 1980-talet, varpå vårdvetenskapen med sitt intresse för både 

patientens hälsa och situation fick en central roll. Vårdvetenskap enligt Ekebergh (2009, 

s. 22) innebär vetenskapen om människan i förhållande till vårdande, lidande och hälsa 

där kunskapen utvecklas från patienten och dennes enskilda värld. Vårdvetenskapen kan 

i den bemärkelsen förstås som en slags patientvetenskap. 

 

Patientsäkerhet som äventyras av organisatoriska problem 

Inom hälso- och sjukvård finns tydliga riktlinjer som ska hjälpa sjuksköterskan i det 

dagliga arbetet samt i specifika situationer där något är oklart. Socialstyrelsen (2015, s. 
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7) har sammanställt riktlinjer som är en slags rekommendation för bland annat olika 

bedömningsinstrument, medicinska test och läkemedelsbehandling som sjuksköterskan 

kan ta hjälp av vid vård av patienter med ett beroende. Det är viktigt att ha ett brett utbud 

av olika metoder för behandling samt olika rekommendationer inom missbruks- och 

beroendevården, då vården skall vara individuellt anpassat enligt önskemål och 

förutsättningar hos patienten.  

 

Sjuksköterskor som använder sig av riktlinjer och bedömningsinstrument i det dagliga 

arbetet upplevdes vara bättre på att snabbt och effektivt vårda patientens smärtgenombrott 

(Sandh och Boström, 2012, ss. 45, 47). Sjuksköterskors val att inte använda sig av 

befintliga arbetsverktyg är, enligt författarna av denna litteraturstudie, inte försvarbart då 

det tillhör sjuksköterskans arbetsuppgifter att kunna bedriva evidensbaserad vård och 

utnyttja de arbetsverktyg (riktlinjer och bedömningsinstrument) som finns. Bristen ska 

inte anses vara att sjuksköterskan väljer bort arbetsverktyg och hjälpmedel som finns, 

utan det ska i så fall ifrågasättas varför sjuksköterskan valt bort dem. Om arbetsverktygen 

och hjälpmedlen som finns är otydliga, svåra att hitta eller inte är evidensbaserade kan 

det vara ett tänkbart skäl till varför vissa väljer att inte använda dem.  

 

I en studie av Morgan (2014, s. 171) upplevde sjuksköterskor att det fanns för lite personal 

och för lite tid för omvårdnadsarbetet i nära kontakt med patienten. Det blir inte en 

optimal vård när sjuksköterskors tid spenderas vid en dator och inte hos patienten. Det är 

även en brist att patientantalet växer för varje sjuksköterska samtidigt som antalet 

sjuksköterskor förblir densamma.  

 

Vi ser ovanstående som ett organisatoriskt och ekonomiskt problem i första hand. Har 

man för lite personal kan inte god och säker vård genomföras i längden. Personalen får 

stressa för att hinna med sitt arbete vilket minskar patientsäkerheten och ökar de egna 

hälsoproblemen hos sjuksköterskor. Den individanpassade vården som ska bedrivas 

hamnar i skymundan då fokus ligger på att hela tiden försöka hinna med det 

administrativa arbetet. Det finns ingen tid för att sätta sig ner och faktiskt samtala med 

patienten om dennes individuella vård. Dahlberg och Segesten (2010, s. 190) skriver om 

den mellanmänskliga relationen som en grund för att få vården att lindra lidande, finna 

möjligheter för välbefinnande och stärka patientens hälsoprocesser. Patientens specifika 

behov ska styra och vara i centrum för vårdandet. 

 

Hade det funnits fler sjuksköterskor per patient så skulle vården i längden kunna bedrivas 

effektivare, säkrare och med ett mer individanpassat perspektiv för den enskilda 

patienten. 

 

Etiskt tänkande som grund 

Som sjuksköterska har du ett ansvar att handla etiskt och använda dig av evidensbaserad 

vård oavsett bakgrund. Det är en svår balansgång då vi som människor har olika 

livsvärldar med oss. Dahlberg och Segesten (2010, s. 126) skriver att vården ska utgå från 

patientens livsvärld. För att vården ska bli optimal behövs förmågan hos sjuksköterskan 
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att se vad välbefinnande och hälsa betyder för den individuella patienten samt utifrån 

dessa stödja dennes hälsoprocess.  

 

I den omvärld vi förhåller oss till kan vi aldrig vara helt objektiva. Våra tidigare 

erfarenheter och förväntningar påverkar hur vi uppfattar verkligheten och har betydelse 

för hur vi känner och tänker i varje situation (Wiklund 2003 s. 52).  Litteraturstudiens 

resultat visade att sjuksköterskor inte utgick från opioidberoende patienters livsvärld, 

vilket styrks av Grant, Cordts och Dobermans (2007, ss. 3-4) studie där patienter med 

opioidberoende bemöts med tankesättet att de att de själva orsakat den situation de är i. 

Opioidberoendet ses som slutsats av moraliska val patienten gjort under livets gång och 

inte som ett sjukdomstillstånd orsakat av gener och miljö. Grant, Cordts och Doberman 

(2007, ss. 3-4) belyser förekomsten som märklig att vårdpersonal dömer patienter med 

drogberoende men inte påverkas av samma åsikter när det kommer till andra livsstils- och 

självorsakade tillstånd, som till exempel patienter med hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt 

och diabetes mellitus typ-2. Opioidberoende kan enligt Grant, Cordts och Doberman 

(2007, ss. 3-4) liknas vid sjukdomstillstånd som dessa ovan, då alla är resultat av sämre 

livsstilsförhållanden, miljöfaktorer och personliga moraliska val i kombination. Vi som 

författare inser bristen i detta tankesätt och anser att det inte är märkligt alls att patienter 

med opioidberoende blir tvivlade på när de söker hjälp för smärta om detta är en vanlig 

utgångspunkt hos vårdpersonal. Det i sin tur påverkar patientgruppens möjlighet till god 

vård. Krokmyrdal och Andenæs (2015, s. 791) skriver om sjuksköterskor som upplever 

att patienter med opioidberoende är oärliga och upplevs överdriva sin smärta för att få 

mer smärtlindrande läkemedel.  

 

Som sjuksköterskor ska vi utgå från patientens individuella livsvärld när vi vårdar dem. 

Vi ska inte döma patienter då vi inte vet vad de har med sig sedan tidigare. Oavsett om 

de har ett substansberoende eller inte så ska de behandlas med respekt. Resultaten i flera 

studier visar att sjuksköterskor tvivlar på patientens uppriktighet och handlar utefter sin 

egen livsvärld och expertis som sjuksköterska istället för att se patientens kunskap om sig 

själv. Dahlberg och Segesten (2010, s. 103) skriver om vikten att hjälpa patientens 

sviktande hälsa genom professionell vård med ett patientperspektiv. Patientperspektivet 

innebär att patienten ses som expert på sig själv även om sjuksköterskor kan förstå vad 

det innebär att ha en sjukdom så är det endast individen som är utsatt som har kunskapen 

om hur det verkligen känns. I studien av Morgan (2014, ss. 170-172) beskriver 

sjuksköterskor att de handskas med ett moraliskt dilemma. Sjuksköterskorna ska agera 

professionellt och lindra patientens lidande, även om de tvivlar på patientens behov av 

smärtlindring eller inte. Vissa sjuksköterskor ansåg att patienten ljuger om smärtan men 

å andra sidan fanns även de sjuksköterskor som tog patientens smärta på allvar och ansåg 

att den äkta smärtan är den som patienten upplever och förmedlar. De tog patientens 

upplevelse som sanning då de inte kan döma någon utan att ha “gått i någon annans skor”.  

 

Författarna väcktes av tanken att vi alla först och främst är människor. Vi utbildar oss och 

arbetar med olika professioner och ändå har vi svårt att förbise vissa sociala normer, till 

exempel att patienter kan hålla god min utåt trots känslan av smärta för att upplevas som 

starka. Av resultaten i studierna vi sammanställt är det återkommande att patienterna 

misstros på grund av ett opioidberoende som är eller har varit aktuellt. Är det bristen på 

kunskap som gör att vi inte kan åsidosätta våra egna värderingar och agera professionellt? 
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Eller är det just faktumet att vi alla bär med oss en egen livsvärld, som gör att vi inte kan 

skilja personliga värderingar från det professionella? Författarna anser att det baseras på 

bristen av kunskap. Har sjuksköterskan inte med sig den kunskap som krävs för att vårda 

en specifik patientgrupp så ökar risken för felaktig och otillräcklig vård. Det påverkar 

även den upplevda tryggheten och det förtroendet sjuksköterskor vill att patienterna ska 

uppleva när de vårdas. Har sjuksköterskor inte rätt kunskap kan synen på patientgruppen 

påverkas då de inte har verktygen att förstå vilken vård som krävs. Patienter med 

opioidberoende är en grupp där framför allt smärthantering är komplext och kräver mer 

eftertanke både gällande vården och gällande bemötandet. Sjuksköterskor har trots allt 

skyldighet att enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) vårda alla patienter med 

respekt för deras individuella värdighet och behandla dem med lika värde oavsett 

bakgrund. Vården ska ta hänsyn till patientens självbestämmande och uppfylla kraven för 

god och säker vård för alla. 

 

 

 

Hållbar samhällsutveckling  

Paralleller kan dras mellan upplevelsen av kunskapsbrist hos sjuksköterskor och hållbar 

samhällsutveckling. Patienter med opioidberoende har enligt Grant, Cordts och 

Doberman (2007, s. 1) en tendens att frekvent vara i kontakt med öppenvård 

och akutmottagningar. Förutom att de ofta behöver vård, vårdas de även generellt sett 

under längre tid på sjukhus. Det kopplas till att denna patientgrupp ofta underbehandlas 

för sin smärta varav de behöver återkomma för samma problem.  

 

Författarna anser att ovanstående är en stor bidragande faktor till ökade kostnader för 

både samhälle och individ. Långa vårdtider och frekventa besök kostar landsting och 

kommun en stor summa pengar som sedan inte räcker till för att till exempel anställa mer 

vårdpersonal eller förbättra vården för patienterna. Om det läggs mer pengar på utbildning 

till vårdpersonal inom området smärta och framförallt beroende och smärta i 

kombination, kan den patientgruppen få en mer effektiv och säkrare vård. Kunskapen kan 

öka sjuksköterskors förståelse för problematiken hos den patientgruppen även om 

patienterna i slutändan själva ansvarar för valet att vilja bli av med sitt beroende. På lång 

sikt kan det tänkbart sänka kostnaderna men även bidra till en bättre samhällsutveckling 

om patienter med beroende fångas upp och får adekvat vård från början. I Förenta 

Nationernas (2015, s. 18) agenda 2030 för hållbar utveckling står det i tredje målet om 

främjande av välbefinnande och säkerställande av hälsosamma liv för alla åldrar. Tanken 

är att sätta in förebyggande behandlingar och insatser för att minska antalet människor 

från att dö i förtid av icke smittsamma sjukdomar men även för att främja psykiskt 

välbefinnande och hälsa. Det innebär även att stärka de instanser som krävs för att 

behandla och förebygga skadligt narkotika-, drog- och alkoholmissbruk.  
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SLUTSATSER 

● Faktorer som påverkar sjuksköterskans vårdande av patienter med 

opioidberoende är följande faktorer; sjuksköterskors kunskapsbrist, oförmåga att 

bortse från förförståelse, inte se smärta som något subjektivt och bortseendet av 

patientens livsvärld. Dessa faktorer är värdefulla för sjuksköterskor att 

uppmärksamma för att kunna förbättra den bristande och otillräckliga vården av 

patienter med opioidberoende och smärta. 

● Det krävs mer forskning kring opioidberoende patienter med smärta då 

forskningen är bristfällig, framförallt i Norden och Europa. Patientgruppen är 

vanligt förekommande över hela världen och kräver specifik kunskap hos 

sjuksköterskor som vårdar dem. 

● Förförståelsen hos sjuksköterskan måste läggas åt sidan för att kunna ge patienten 

individanpassad och professionell vård. Sjuksköterskan bör utgå från patientens 

livsvärld. Patientens smärta är subjektiv och skall tas på allvar. 

● Om möjlighet fanns (exempelvis D-uppsats i framtiden) skulle en kvalitativ 

intervjustudie underlätta för att få ett förstahandsperspektiv om patienters eller 

sjuksköterskors upplevelse. I en litteraturstudie tvingas författarna att “nöja sig” 

och utgå från någon annans resultat istället för att kunna ställa egna frågor och 

följdfrågor beroende på vilka populationen består av. Det skulle även innebära 

mer frihet för författarna att kunna välja tillvägagångssättet för datainsamlingen. 

 

Kliniska implikationer 

 

● Sjuksköterskor behöver ta sig tid att lyssna på patienten för att veta hur smärtan 

upplevs och vad den egentligen beror på. 

● Ifrågasätta obefintliga och otillräckliga hjälpmedel för att underlätta det praktiska 

vårdandet av patienten. 

● Se beroendet som en sjukdom och inte som ett moraliskt problem när denna 

patientgrupp söker vård.  

● Ta tillvara på kollegors kunskap och be om hjälp när kunskapen inte räcker till. 

● Våga fråga patienten om beroende för att få all nödvändig information så att 

patientens vård blir individanpassad.  
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Bilaga 1. Sökord 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

Cinahl opioid addict* 

AND  

nurs*  

AND  

(pain treatment or 

pain management) 

Abstract, Published 

Date: 20060101-, 

Peer Reviewed 

23 2  

Medline think*  

AND 

nursing 

AND 

pain management 

2006-2016, 

abstract, 

english language, 

human 

23 1  

PubMed Pain management 

AND  

Drug abuse AND  

Nurses 

 

Abstract, 

Full text, 

Publication dates: 10 

years 

25 1 

PubMed Pain treatment 

AND 

Nursing  

AND 

Drug addiction 

Abstract, 

English, 

Full text, 

Publication dates: 10 

years, 

Humans, 

Nursing journals 

46 1  

Summon nurs* 

AND 

opioid* 

AND 

addict* 

AND 

pain* 

AND 

management* 

 

 

Fulltext, 

vetenskaplig 

publikation, 

peer reviewed, 

tidskriftsartikel, 

attitude, nursing, 

Publication date: 10 

years  

43 1  

SveMed+ Smärtbehandling 

 

peer reviewed, 

vård i norden, 

6 1 
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 2006-present 

Sekundärsökning via 

Krokmyrdal & 

Andenæs 

(2015)  artikel.  

   1  

Pain Management 

Nursing 

knowledge* 

pain* 

pain management* 

nursing* 

Staff Attitude 

Article, 

Full length article, 

2006-2016 

54 1  
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Bilaga 2. Artikelsammanställning 

 Syfte Metod & Urval Resultat 

Författare: 

Briggs 

 

Årtal: 2010 

 

Titel: What 

were they 

thinking? 

Nursing 

students’ 

thought 

processes 

underlying pain 

management 

decisions. 

 

Tidskrift: 

Nursing 

Education 

Perspectives 

Studera 

sjuksköterskestudenters 

noggrannhet och 

bakomliggande 

tankeprocess vid 

bedömning och val av 

vård för patienter med 

smärta. 

 

Kvantitativ enkätstudie 

bestående av fyra frågor 

(a-d) med tillägg av två 

kvalitativa följdfrågor 

gällande studenternas 

värdering och val av 

behandlingsmetod.   

 

Urvalet bestod av 270 

sjuksköterskestudenter 

från två olika skolor där 

kursmålen och 

kurslitteraturen som 

användes i området 

smärta var likvärdiga. 

Studenterna fick läsa två 

olika patientberättelser 

(patient A och patient B) 

och sedan svara på frågor 

gällande vården av 

patientens smärta.  

Resultatet visade att 

blivande sjuksköterskor 

upplevde patientens 

självskattade smärta 

olika med utgångspunkt 

från patientens beteende 

och handlande. 

Resultatet visade även 

möjliga bakomliggande 

faktorer som fick de 

blivande 

sjuksköterskestudenterna 

att känna så. 

Författare: 

Costello & 

Thompson 

 

Årtal: 2015 

 

Titel: 

Preventing 

opioid misuse 

and potential 

abuse: The 

nurses role in 

patient 

education. 

 

Tidskrift: Pain 

Management 

Nursing 

Syftet med studien var 

att ta reda på 

sjuksköterskans 

kunskaper om opioider. 

Syftet var även att testa 

hypotesen huruvida det 

finns en kunskapslucka 

hos sjuksköterskan 

gällande opioider och 

hanteringen av dem. 

 

 

Kvantitativt 

frågeformulär med 50 

sant/falsk- och 

flervalsfrågor.  

Formulär som inte var 

mer än hälften ifyllda 

exkluderades. 133 

frågeformulär användes i 

dataanalysen.  

Urvalet bestod av 331 

verksamma 

sjuksköterskor från två 

olika sjukhus.  

Färre än 75% av 

deltagarna svarade 

korrekt på 24 av de 50 

frågorna gällande 

sjuksköterskans kunskap 

om opioider.  

På 11 specifika frågor, 

som sedan jämfördes 

med demografiska 

variabler, svarade färre 

än 50% av deltagarna 

korrekt.  

Svaren på 

frågeformuläret visade 

på en kunskapsbrist hos 

sjuksköterskan vilket 

bekräftade hypotesen. 
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Författare: 

Krokmyrdal & 

Andenæs 

 

Årtal: 2015 

 

Titel: Nurses’ 

competence in 

pain 

management in 

patients with 

opioid 

addiction: a 

cross-sectional 

survey study. 

 

Tidskrift: 

Nurse 

Education 

Today 

Syftena med studien 

var att undersöka 

sjuksköterskornas 

självupplevda 

kompetens, deras 

kunskap om smärta och 

deras kompetens att 

tillhandahålla vård för 

smärta till patienter 

med opioidberoende. 

Studiens syfte 

innefattar även att 

belysa vilka 

kunskapskällor 

sjuksköterskor 

använder sig av. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie och en 

undersökningsmetod 

användes.  

 

Urvalet bestod av 

sjuksköterskor från 

medicinska och 

ortopediska avdelningar 

på två sjukhus i Norge. 

Kravet för att få vara 

med i studien var att 

sjuksköterskan dagligen 

behandlade patienter med 

ett opioidberoende.  

Formuläret bestod av 

fyra frågor som 

innefattade färdigheter, 

kunskaper och inställning 

hos sjuksköterskan.  

Datan analyserades med 

hjälp av det statistiska 

programmet SPSS. 

Resultatet visade att mer 

än 60 % av 

sjuksköterskorna kunde 

känna igen smärta och 

utvärdera var den kom 

ifrån.  Över 80% av 

deltagarna svarade att de 

skulle välja att 

administrera opioider 

som smärtlindring 

och  upplevde att de 

kunde utvärdera 

smärtlindringens 

effekter.  

Studien visade att 

sjuksköterskorna fick sin 

kunskap främst från 

kollegor men även av 

egna erfarenheter från 

avdelningen.  

Författare: 

Lewthwaite, 

Jabusch, 

Wheeler, 

Schnell-Hoehn, 

Mills, Estrella-

Holder & 

Fedorowicz 

 

Årtal: 2011 

 

Titel: Nurses’ 

Knowledge and 

Attitudes 

Regarding Pain 

Management in 

Hospitalized 

Adults. 

 

Tidskrift: The 

Journal of 

Continuing 

Syftet med studien är 

att öka förståelsen om 

legitimerade 

sjuksköterskors 

kunskap och inställning 

till vårdandet av 

smärta.  

Kvantitativ deskriptiv 

studie med frågeformulär 

som besvarades med sant 

eller falskt. Populationen 

i studien bestod av 761 

sjuksköterskor varav 324 

av dem utgjorde 

populationen i det 

slutgiltiga resultatet. 

Datan analyserades med 

hjälp av SPSS. 

Studiens resultat belyste 

sjuksköterskor 

upplevelse av att vårda 

patienter med smärta. 

Resultatet visade även 

sjuksköterskors 

upplevelse av kunskap 

och kompetens baserat 

på ålder och antal 

verksamma år inom 

yrket. 
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Education in 

Nursing 

Författare: 

Moceri & 

Drevdahl 

 

Årtal:2014 

 

Titel: Nurses’ 

knowledge and 

attitudes toward 

pain in the 

emergency 

department 

 

Tidskrift: 

Journal of 

Emergency 

Nursing 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

akutsjuksköterskors 

kunskap och inställning 

till vården av smärta. 

 

En kvantitativ 

beskrivande studie 

baserad på ett 

frågeformulär med 22 

sant/falsk frågor, 13 

flervalsfrågor och två 

patientfall med två frågor 

var. En validerad enkät 

(KASRP) 

administrerades till 

deltagarna 

(sjuksköterskor) som 

arbetade på fem olika 

akutmottagningar i USA. 

Från varje deltagare 

samlades även 

demografisk data in som 

behandlade deltagarens 

ålder, högsta avslutade 

utbildning, år som 

sjuksköterska, år som 

akutsjuksköterska, kön 

och ras/etnicitet.  

 

 

 

 

91 sjuksköterskor från 

akutmottagning 

slutförde formuläret.  

Resultatet visade endast 

en skillnad mellan 

sjuksköterskors ålder, 

antal år som 

sjuksköterska, 

utbildningsnivå och år 

av praktisk erfarenhet.  

Resultatet visade att 

sjuksköterskor upplever 

en kunskapsbrist 

gällande användandet av 

opioider i vården av 

patienter med smärta. 

Sjuksköterskorna 

upplevde även att de 

påverkades av den egna 

inställningen när de 

vårdade patienter. 

 

Författare: 

Morgan 

 

Årtal: 2006 

 

Titel: Knowing 

how to play the 

game: 

Hospitalized 

substance 

abusers’ 

strategies for 

obtaining pain 

relief. 

 

Studien syftade till att 

identifiera och 

undersöka upplevelsen 

hos människor som har 

problem med 

substansberoende och 

behövde smärtlindring 

under tiden de var 

inlagda på sjukhuset. 

Grounded theory metod 

med kvalitativ ansats. 

Patienter med 

substansberoende och 

någon form av smärtsam 

medicinsk åkomma 

intervjuades med 

semistrukturerade 

intervjuer. Kriterierna för 

att få delta var att 

patienterna skulle vara 18 

år eller äldre, 

engelsktalande, ha en 

akut och/eller kronisk 

smärta samt tidigare 

dokumenterat 

Studien visade att 

patienterna hade en 

erfarenhet och känsla av 

att de inte sågs som 

människor av 

sjuksköterskorna samt 

att de ansåg att 

sjuksköterskorna 

saknade kunskap i att 

identifiera och vårda 

deras smärta. 

Sjuksköterskornas 

upplevelse av denna 

patientgrupp visade sig 

grundas till stor del i 

sjuksköterskornas egna 
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Tidskrift: Pain 

Management 

Nursing 

substansberoende. 

Patienter som hade 

psykisk ohälsa så som 

demens, hallucinationer, 

paranoia, delirium 

och/eller suicidala tankar 

eller alkoholberoende 

exkluderades. 

Intervjuerna 

genomfördes inte vid de 

tillfällen då patienterna 

upplevde svår smärta. 18 

patienter (14 män och 4 

kvinnor) i åldrarna 32-60 

år deltog. Deltagarna 

hade olika bakgrund och 

olika nivåer av utbildning 

men majoriteten var 

inlagda på sjukhuset för 

infektionsvård orsakat av 

substansberoende. 

bakgrund och inställning 

till människor med 

substansberoende. Det i 

sin tur präglade 

bemötandet av och 

reaktionerna mot 

patienterna. 

Författare: 

Morgan 

 

Årtal: 2014 

 

Titel: Nursing 

attitudes toward 

patients with 

substance use 

disorders in 

pain. 

 

Tidskrift: Pain 

Management 

Nursing 

Att utöka förståelsen 

och få en djupare 

kunskap gällande 

sjuksköterskors 

upplevelse av och 

samverkan med 

patienter som har ett 

missbruk och upplever 

smärta.  

Grounded theory metod 

med kvalitativ ansats och 

semistrukturerade 

intervjuer samt insamling 

av demografisk data. De 

intervjuade fick även titta 

på en modell för 

smärthantering och 

ombads kommentera 

denna. Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades. De 

sjuksköterskor som ville 

delta fick intresseanmäla 

sig och alla anmälda blev 

inkluderade i studien. Det 

resulterade i 14 deltagare 

i åldrarna 31-61 år. Tolv 

kvinnor och två män, alla 

från ett offentligt sjukhus 

från en och samma ort. 

Studiens resultat visade 

att sjuksköterskor 

upplevde att mötet med 

patienter påverkas av 

sjuksköterskans egen 

bakgrund och 

inställning. Faktumet att 

inte hinna sätta sig ner 

och prata med patienten 

upplevde många 

sjuksköterskor vara ett 

problem. De hann inte 

med både administrativt 

arbete och 

omvårdnadsarbete 

samtidigt. 

Författare: 

Sandh & 

Boström 

Att identifiera hur 

sjuksköterskor 

upplever vårdandet av 

En kvantitativ 

beskrivande studie. 

Frågeformulär i tre delar 

Resultatet visade att 

organisation, vårdrutiner 

och kontinuitet är de tre 
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Årtal: 2012 

 

Titel: 

Sjuksköterskors 

uppfattning om 

smärtbehandling 

och användning 

av riktlinjer 

 

Tidskrift: Vård 

i Norden 

patienters smärta med 

hjälp av bland annat 

riktlinjer. 

skickades ut till 219 

sjuksköterskor som under 

de senaste 10 åren 

genomgått en fristående 

högskolekurs i 

smärtbehandling och 

smärta vid en västsvensk 

högskola.  

områden som är 

väsentliga för hur 

sjuksköterskorna 

upplever vårdandet av 

smärta. Det visade sig 

även att patienterna inte 

alltid får lindring vid 

smärtgenombrott samt 

att vårdandet av smärtan 

inte alltid 

individanpassas. 

Författare: 

Voshall, Dunn 

& Shelestak 

 

Årtal: 2013 

 

Titel: 

Knowledge and 

attitudes of pain 

management 

among nursing 

faculty. 

 

Tidskrift: Pain 

Management 

Nursing 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

kunskaper och 

inställning till vården 

av smärta. 

 

 

 

188 kvantitativa 

frågeformulär med 38 

frågor bestående av 

sant/falskt påståenden, 

flervals frågor samt 

patientberättelser 

skickades till 16 

sjuksköterskeutbildningar 

på olika högskolor och 

universitet i USA. Datan 

analyserades med hjälp 

av SPSS och en 

deskriptiv 

korrelationsdesign 

användes för att 

undersöka samband i 

studien. 98 frågeformulär 

besvarades och mailades 

tillbaka vilket gav ett 

deltagande på 51%. 

Deltagarna var mellan 

29-74 år varav 91 var 

kvinnor och resterande 5 

var män. Deltagarna hade 

aktivt arbetat som 

sjuksköterskor och hade 

allt från 6 månader till 44 

års erfarenhet av att 

undervisa. 

Resultatet visade att det 

finns många faktorer 

som påverkar 

sjuksköterskans kunskap 

och förhållningssätt till 

vårdandet av smärta. De 

sjuksköterskor som 

aktivt undervisar i ämnet 

smärta, har undervisat 

eller nyligen fått 

undervisning anser sig 

vara bättre förberedda i 

vårdandet av smärta. Av 

resultatet framgick även 

att äldre sjuksköterskor 

uppgav sig ha mer 

praktiskt erfarenhet men 

det uteslöt inte att de 

inte alltid kom ihåg sin 

tidigare kunskap. 

 

 

 

 


