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Abstrakt 

Bakgrund: Opioid användningen har ökat både legalt och illegalt globalt. 

Det framgår att smärta är den största risken att utveckla ett missbruk, men 

man ser även andra riskfaktorer förutom fysiska så ser man även 

riskfaktorer som beror på psykiska och sociala faktorer. Syfte: Syftet är att 

belysa personer egna erfarenheter av att leva med ett opioidmissbruk. 

Metod: Designen i detta arbete är en litteraturöversikt som innehåller 16 

stycken granskade och analyserade vetenskapliga artiklar med både 

kvalitativ och kvantitativ ansats. Resultat: Det huvudsakliga resultatet var 

att personer som missbrukar upplever stigmatisering både före under och 

efter avslutad behandling som påverkar tillfrisknandet och återfallsrisken. 

Bemötande i vården sågs som viktigt för både att påbörja en behandling, 

slutföra en behandling samt för att undvika återfall i missbruk. Stöd och 

förståelse från vården och samhället sågs vara viktigt under hela missbruket 

Diskussion: Personers erfarenheter av missbruk varierar när det gäller till 

exempel bemötande, behandling och stöd. Tyvärr är det mest negativa 

erfarenheter och för att ge missbrukarna den vård dom förtjänar behövs 

kunskapen kring missbruk ökas för vårdpersonal. Slutsats: Personcentrerad 

vård är nödvändigt för denna patientgrupp som är en viktig del i 

sjuksköterskans profession. Att få känna sig delaktig i den egna vården är 

viktig för att få bästa möjliga framgång. 

Nyckelord: Erfarenheter, Litteraturöversikt, Leva med, Missbruk, Opioider, 

Personers  
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Introduktion 

Många av de som missbrukar opioider är unga och det kan vara svårt att få dem personerna 

engagerad i sin behandling. Ofta finns det även en familj bakom som antingen vill vara 

delaktig i vården eller som tar avstånd. Det gäller som vårdpersonal att vara uppmärksam 

på detta för att kunna beakta detta för att kunna lägga upp behandlingen och ge stöd på 

bästa sätt för att få familjen att jobba mot samma mål, vilket är att få missbrukaren fri från 

missbruket (Ates, Unubol, Bestepe & Bilici,  2019; Sharma, Bruner, Barnet & Fishman, 2016). 

Det är även viktigt att komma ihåg att alla närstående påverkas av missbruket och det som 

hänt under missbruksperioden (Ates et al. 2019; Cullberg, 2003; Sharma et al. 2016).  

 

Bakgrund 

Opioider är ett samlingsnamn på smärtstillande medel med samma verkningsmekanism som 

morfin. Morfin och kodein är de aktiva ämnena från opievallmon och har använts som 

smärtbehandling i över 5000 år. Den vanligaste indikationen för användning av opioider 

inom hälso- och sjukvård är starka smärtor (Slørdal & Rygnestad, s.407, 2009).  Vid 

opioidanvändning finns det en ökad risk att utveckla ett beroende eller missbruk. Den 

kritiska riskåldern för att utveckla ett opioidberoende är mellan 18 och 25 år, men man ser 

även en ökning av opioidanvändning hos den äldre populationen (Sharma et al., 2016; World 

health organisation[WHO] 2018). 

 

Psykiskt beroende är det centrala begreppet när man talar om ett bruk eller missbruk av 

droger. Och det definieras som ett starkt sug eller begär att inta ett berusnings medel för att 

uppnå en lustkänsla, tillfredsställelse eller för att undvika abstinens eller obehag. ett fysiskt 

beroende är något annat och definieras som ett adaptivt tillstånd som yttrar sig som ett 

toleransutveckling och fysiska och psykiska störningar i form av abstinens när personen 

minskar eller avslutar intaget av droger. Missbruk definieras som en skadlig användning av 

berusningsmedel som leder till att personen får skador både, sociala, fysiska eller psykiska 

(Cullberg, s.388, 2003). Det finns två system som används för att klassificera missbruk eller 

beroende, WHO international Classification of diseases (ICD) och American psychiatric 

Associations Diagnostic and Statistical Manual for Mental disorder (DSM) (Webster, 2017). 

Enligt ICD-10 så behövs tre av följande kriterier uppfyllas för att klassificeras som att en 
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patient lider av ett beroende 1. Drogbegär, 2. Kontrollförlust, 3. Abstinenssymtom, 4. 

Toleransutveckling, 5. Inskränkning av övriga intressen, 6. Ihållande bruk trots 

skadliga/negativa konsekvenser (Cullberg, s. 388, 2003). 

 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2016) finns riskfaktorer för att utveckla ett beroende eller 

missbruk på olika nivåer; social nivå, individuell nivå, strukturell nivå. 

Social nivå befattar vanligtvis uppväxtmiljö, familj och skola som det som spelar stor roll. 

Man kan se ett tydligt samband mellan utvecklande av missbruk och uppväxt, arv, miljö. Att 

leva med föräldrar som själv missbrukar, eller växa upp i förhållanden där föräldrar eller 

närstående fysiskt, psykiskt och sexuellt misshandlar, utnyttjar eller diskriminerar ger en 

ökad risk att hamna i ett eget missbruk senare i livet (Garland, Reese, Bedford & Baker, 2019; 

Sharma et al., 2016; Stein et al., 2017). Enligt Stein et al. (2017) kan trauma, motgångar, 

dysreglerade känslomässiga tillstånd och smärta driva utvecklingen av ett opioidmissbruk 

detta går in i den individuella nivån som innebär personlighet och beteende. Riskfaktorer på 

strukturell nivå upplevs vara till exempel narkotikans tillgänglighet, livsförutsättningar och 

uppväxtvillkor (Folkhälsomyndigheten, 2016). Ofta har enstaka riskfaktorer ingen effekt, 

men om fler faktorer sammanstrålar ger detta en större effekt på individens beteende 

(Garland et al., 2019). Många personer självmedicinerar sig för att exempelvis undvika 

smärta, känslotillstånd, sömnsvårigheter, eller för att uppnå berusningseffekten av 

opioiderna och att för att undvika abstinensbesvär (Webster, 2017). 

I studien av Årstad, Nesvåg, Mjølhus-Njå och Nissen-Biong, (2018) beskrivs negativa 

situationer som att personer förlorar jobb, status och viktiga relationer kunde ge upphov till 

starten av deras missbruk eller att missbruket blev tyngre. Dessa personer kände en 

ensamhet och avsaknad av livskvalitet, ingen tillhörighet, ingen mening med livet eller 

någon mening med att komma ur sitt missbruk (Årstad et al, 2018). Att avsaknaden av 

livskvalitet spelar stor roll är en självklarhet, som det även beskrivs av Ates et al, (2019). 

 

Behandling för missbruk går att få i både primärvård och slutenvård, genom socialtjänst och 

sjukvård. Vid ett opioidmissbruk är det vanligt att få hjälp genom substitutionsbehandling, 

med till exempel läkemedel som buprenorfin eller metadon. Behandling på detta vis minskar 

risken för återfall, vilket minskar på kostnaderna för missbruksvård. Detta är dock inte en 
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behandling som får personen drogfri snabbt, utan all behandling inom missbruk är en 

långtidsbehandling (Clark et al. 2015). Det finns flera olika utmaningar inom 

missbruksbehandling, dels gäller det att som vårdpersonal kunna se personen bakom 

missbruket, vad var det som försatte personen i missbruket och vad kan man göra för att 

hjälpa. Det är viktigt med stöd i behandlingen, som stöd från familj, vänner och närstående. 

Detta anses vara en av de viktigaste faktorerna för hälsa och återhämtning (Ates et al. 2019). 

 

Den upplevda hälsa kan mätas genom Antonovskys KASAM- begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet, som är en modell inom det humanistiska perspektivet (Antonovsky, s.44-45, 

2005). Här arbetas det med motparterna hälsa- ohälsa, hälsa uppstår när personen känner en 

känsla av sammanhang. I KASAM anses huvudbegreppet meningsfullhet vara det centrala 

begreppet, men en av de viktigaste komponenterna är människans förhållningssätt till och 

syn på den egna tillvaron och känsla av sammanhang. Detta gör att man kan se hur en 

person hanterar svåra livssituationer (Langius-Eklöf, s.96-97 2009). KASAM bygger på ett 

salutogent förhållningssätt som ser hälsa och ohälsa i stället för sjuk eller frisk, detta för att 

inte fokusera endast på vad som orsakar sjukdomen utan vad som kan bidra till att personen 

rör sig mot den friska polen, fokus läggs mera på copingresurser (Cullberg, s.38-39, 2003).  

 

Sjuksköterskans uppgift enligt den salutogena hälsopromotiva del blir att fungera som en 

coach och hjälpa genom att få patienten medveten om vilka förmågor hen har, även de 

förmågor som patienten själv inte riktigt är medveten om. Detta kan göra att patienten själv 

kan möta vardagens krav utan att känna tidspress med bibehållet välbefinnande. Dessa 

omvårdnadsinsatser bygger på att identifiera och motivera patientens förmåga att se sin 

egna potential och förbättra sin egna välbefinnande och hälsosituation (Elgàn & Fridlund, 

s.149-151, 2009). Begriplighet definieras personens upplevelser av inre och yttre stimuli som 

är förnuft mässiga och gripbara, informationen upplevs som sammanhängande, strukturerad 

och ordningsamma i stället för kaotiska, slumpmässiga och oförklarliga. Hanterbarhet 

definieras i graden av upplevelsen av de resurser som står till förfogande, vilka resurser runt 

personen som kan hjälpa dem att möta de krav och stimuli som de utsätts för. Dessa resurser 

kan vara familj, vänner, kollegor, gud, historien eller läkare. Det vill säga de personer som 

kan upplevas som tillitsfulla. Meningsfullhet definieras i vikten av att få vara delaktig i de 
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processer som skapar och formar personens öde. Meningsfullhet betraktas som en 

motivationskomponent. känslan att livet har en mening och att de krav och problem som 

uppstår i livet har en innebörd, att finns en mening i detta och ett värde att anta utmaningen, 

att hitta engagemang för att göra det bästa för att komma igenom med värdighet 

(Antonovsky, s.44-45, 2005; Cullberg, s.43-46, 2003).   

 

En del av sjuksköterskan roll vid opioidbruk är att informera patienter om alternativa 

behandlingsmetoder, samtala med patienter, informera om riskerna vid opioidbruk, 

opioidernas biverkningar och informera om hur den korrekta användningen av opioider går 

till. Detta innebär även att sjuksköterskor måste besitta en kunskap om opioider och förstå 

riskerna vid ett opioidbruk (Costello & Thompson, 2015). För att att kunna uppmärksamma 

om tecken på missbruk och beroende hos patienter (Sharma et al., 2016). Men sjuksköterskan 

behöver även kunskap och kunna tyda tecken på överdosering och abstinensbesvär. De 

klassiska tecknen på en överdosering av opioider är: koma, nålspets pupiller och 

andningsdepression. Tecken på abstinensbesvär är takykardi, mild feber, svettningar, rinore, 

nysningar, pupillutvidgning. anorexia, illamående, kräkningar, diarre, tremor, rastlöshet, 

irritabilitet och sömnlöshet (Berntzen, Danielsen & Almås, s.374, 2011 ;Sharma et al. 2016). 

 

Sjuksköterskan bär ett stort ansvar att arbeta utifrån en personcentrerad vård, detta görs 

genom samtal med patienten, att tillsammans med patienten hitta riskfaktorer, samt att hålla 

motiverande samtal för att hjälpa patienten ur sitt missbruk och ge patienten det stöd den 

behöver (Johansson & Wiklund-Gustin, 2016). Att arbeta utifrån patientcentrerad vård 

beskrivs som en viktig faktor för att få personen ur missbruket (Voon et al. 2018). Personen 

måste själv få vara delaktig i vården att få känna  trygghet och stöd, detta för att minska ner 

riskfaktorerna och öka skyddsfaktorerna. Dock upplever missbrukarna att många inom 

sjukvården tar avstånd från dom och vägrar hjälpa. Många känner sig även orättvist 

behandlad och utsatt som missbrukare. Dom blir inte sedd som människor och har inte 

samma rättigheter som övriga befolkningen (Klingemann, 2016). 

 

I en studie av Johansson och Wiklund-Gustin (2016) framgår det att sjuksköterskor upplever 

att de brottades med att försöka hitta en balans mellan förståelse och frustration vid vården 
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av personer med missbruk. Att försöka vara stödjande men samtidigt vara konsekventa i 

form av regler och ordning för att undvika att bli manipulerad av patienterna. 

Sjuksköterskorna upplevde även svårigheter att stötta patienterna i att hitta sina egna 

styrkor och resurser, då patienterna inte upplevdes vara öppen för att prata om annat än 

droger och sitt liv runt missbruket, vilket kunde upplevas frustrerande.. Sjuksköterskorna 

upplevde även att de måste vara vaksam för sina egna känslor, att inte överföra dessa på 

kollegor eller patienter för att skydda sin egen sårbarhet ( Johansson & Wiklund-Gustin, 

2016). 

 

Problemformulering 

Opioidberoende är ett stort problem och det har visats öka i omfattning världen över. 

Vården och omvårdnaden till patientgruppen med ett opioidberoende bör vara 

personcentrerad då det har visat sig vara en viktig faktor i rehabiliteringen till ett liv utan 

bruk av opioider. Som sjuksköterska är det därför viktigt / nödvändigt att ha kunskaper 

utifrån patientens perspektiv om hur det är att leva med ett opioidmissbruk för att kunna 

rikta omvårdnaden på bästa sätt. 

 

Syfte 

Belysa personers erfarenheter av att leva med opioidmissbruk. 

 

Metod 

Design 

Studiedesignen i detta arbete är en litteraturöversikt som innebär att kunskapsläget inom ett 

visst fält kan kartläggas, för att få reda på befintlig forskning och vad som studerats (Friberg, 

s.141–142, 2017). Artiklarna av kvalitativ och kvantitativ ansats lästes igenom med induktivt 

förhållningssätt som speglar sig i att läsa igenom artiklarna förutsättningslöst utan 

förutfattade meningar om hur något förhåller sig (Fridlund & Mårtensson, s. 159, 2017). 

 

 

 



6 
 

Inklusions- och Exklusionskriterier  

Ett etiskt övervägande skall finnas med i artiklarna som inkluderas i studien. Det ska vara 

engelskspråkiga originalartiklar. Artiklarna ska vara av medelhög eller hög kvalitet. 

Substansmissbruk med inriktning mot opiater inkluderas. Deltagarna i studien skall vara 

mellan 18 och 65 år. Artiklar väljs från de senaste 10 åren. Artiklarna ska vara utifrån 

patientens perspektiv och det ska vara tydligt beskrivet om patientens egna erfarenheter av 

ett opioidmissbruk. Både män och kvinnor representeras i studiens resultat.  

Artiklar med endast annan substans än opioider exkluderades, Artiklar äldre än 10 år 

exkluderades, personer under 18 år och personer äldre än 65 exkluderades. Artiklar med 

sjuksköterska eller annan vårdpersonals upplevelser exkluderas, samt familjens upplevelser 

av ett opioidmissbruk. 

En ekonomisk kompensation över 1000 SEK för att delta i studierna får inte förekomma i 

artiklarna som inkluderats i resultatet då det inte anses vara etiskt korrekt. 

 

Litteratursökning 

Första steget var att finna ut nyckelord ur vårt syfte. Dessa blev, patientens perspektiv, 

erfarenheter och opioidmissbruk. Steg två var att konstruera en tabell (se bilaga 1, tabell 1), 

med dessa nyckelord som bas. Steg tre var att omvandla dessa till MeSH- termer för att 

kunna söka i PubMed och Cinahl headings till sökningarna i Cinahl, Tesaurus termer för 

sökningar i PsycInfo, samt fritext termer, se tabell 1 (Östlundh, s. 69, 2017). 

Steg fyra innefattade att bygga upp sökningarna med de olika MeSH- termer, Cinahl 

headings och Tesaurus och sedan med hjälp av AND och OR, detta benämns som boolesk 

söklogik, AND användes för att koppla ihop de olika ämnesorden, OR användes för att vissa 

begrepp beskrivs med olika synonymer och för att bredda sökningen (Östlundh, s. 72–73, 

2017). Sökningarna utfördes i databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO som grundar sig i 

att dessa databaser anses några av de som är viktiga databaser inom omvårdnadsområdet 

(Karlsson, s.82, 2017). vilket är relevant för denna litteraturöversikt. Ämnesorden som 

användes vid litteratursökning i PubMed: Patient, Opioid related disorder, Opioid addiction, 

Opioid dependence och Opioid abuse, fritextterm: Experience, Dessa kombinerades med 

AND och OR. I Cinahl användes sökorden Patient AND experience AND opiate abuse OR 

opioid abuse. I sökning i PsycINFO användes ämnesorden: Patient, Opiates abuse, Opioid 
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abuse. Fritext term: Experienced. Avgränsningar som användes: Abstrakt,10 år, engelska, 19–

64 år. (översikt av sökningar se bilaga 4, tabell 2). Avgränsningar användes för att underlätta 

och sortera bort artiklar som inte var aktuella utifrån syftet av denna studie (Östlundh, s. 77, 

2017). I PubMed och PsycINFO hittades artiklar som var relevanta till syftet, sökningen i 

Cinahl gav dock samma resultat som de andra sökningarna och denna sökväg valdes då 

bort. 

 

Urval, Relevansbedömning, kvalitetsgranskning 

Urval och relevansbedömning utfördes i flera systematiska steg. Det första steget var att läsa 

de 537 artiklarnas titlar. Var titeln relevant för syftet av denna studie så gick denna vidare till 

steg två, i detta steg lästes 139 abstrakt igenom noggrant för att se om de var relevant utifrån 

syfte och inklusionskriterier av studien. I Steg tre läste 36 hela artiklar igenom med fokus på 

om, artikel passar in på syftet och inklusionskriterierna till denna litteraturöversikt (se bilaga 

4, tabell 2).  

Relevansbedömning utfördes enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 

2010). För att göra denna relevansbedömning användes en relevans bedömningsmall för 

både artiklar av kvalitativ och kvantitativ ansats, kriterier som skulle uppnås var att; 

deltagarna skulle vara tydligt beskrivna och relevanta, rekryteringen av deltagare 

acceptabelt, adekvata Inklusionskriterier, relevant intervention, interventionen 

administrerad på ett reproducerbart sätt, ska finnas undersökta effektmått på klinisk 

relevans och studiens längd ska vara adekvat. Upplevdes artikeln relevant efter steg tre så 

togs denna vidare till kvalitetsgranskning. Sammanlagt togs 22 artiklar med till 

kvalitetsgranskningen. Artiklarna lästes först igenom individuellt sedan lästes artiklarna 

igenom gemensamt för att säkerhetsställa att artiklarna bedömdes på ett likvärdigt sätt 

(Wallengren, & Henricson, s. 490, 2015). Kvalitetsgranskning utfördes med stöd av 

granskningsfrågor för kvalitativa samt kvantitativa studier enligt Friberg, s.187 (2017).  

se Bilaga 2 och 3. En kvalitetsgranskning av artiklar omfattar hela forskningsprocessen, en 

kvalitetsgransknings görs för att stärka validiteten, trovärdigheten och reliabiliteten i de 

artiklar som granskas (Wallengren & Henricson, s.490, 2015). För att sedan kunna värdera 

om artiklarna var av låg, medelhög eller hög kvalité så användes SBU:s kriterier för 

kvalitetsbedömning (SBU, 2017). De artiklar som värderades medelhög eller hög kvalité togs 
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med i denna studie se översikt av inkluderade artiklar, bilaga 5, tabell 3. Artiklar med låg 

kvalité exkluderades. 

 

Analys 

Artiklarna med kvalitativ ansats analyserades med manifest innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman., (2003). Artiklarna lästes noggrant igenom för att få en förståelse 

av innehåll och vad som texter framför, för att sedan synliggöra tydliga och uppenbara 

komponenter enligt manifest innehåll (Graneheim & Lundman, 2014). Meningsbärande 

enheter utifrån det egna syftet och Inklusionskriterier lyftes ut och översattes från engelska 

till svenska, dessa meningsbärande enheter fördes över till en tabell i ett separat dokument. 

De meningsbärande enheterna reducerades utan att tappa värdet och för att få en överblick, 

så kallade kondenserade meningsbärande enheter och efter detta togs koder fram se bilaga 6, 

tabell 4. Dessa koder användes för att få fram olika teman som i sin tur resulterade till 

kategorier: Personers fysiska erfarenheter, Erfarenheter av bemötande, Erfarenheter av stöd 

och Erfarenheter av missbruksbehandling. Texten analyserades vidare och då framkom 

underkategorier se bilaga 8, tabell 6. 

Artiklarna med kvantitativ ansats analyserades enligt Friberg, s.150–151 (2017) detta skedde 

genom en integrativ litteraturöversikt, de innebär att man gör en datareduktion, skapar en 

översiktstabell av all data, jämför, drar slutsatser och verifierar. Även dessa artiklar lästes 

igenom flertalet gånger för att få en förståelse av innehåll. Första steget var att göra en 

datareduktion av materialet som hämtats från studien utifrån syfte och Inklusionskriterier. 

Steg två var att bygga upp en översiktstabell för att få en överblick av data se bilaga 7, tabell 

5. Steg tre jämfördes data för att hitta likheter och skillnader. Steg fyra, efter att identifiera 

likheter och skillnader som blev till olika teman som i sin tur blev till kategorier: Personers 

fysiska erfarenheter, Erfarenheter av bemötande, Erfarenheter av stöd, Erfarenheter av 

missbruksbehandling. Sedan analyserades texten vidare och då framkom det fyra 

subkategorier se bilaga 8, tabell 7.  
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Etiska överväganden 

En ekonomisk kompensation över 1000 SEK för att delta i studierna får inte förekomma i 

artiklarna som inkluderats i resultatet då det inte anses vara etiskt korrekt på grund av att 

deltagarna kan känna sig tvungna att delta i studien. Artiklarna skall komma från olika 

länder i världen för att beakta alla olika människors kultur samt social och ekonomiska 

status. Alla artiklar som valts med i resultatet skall påvisa ha ett etiskt övervägande eller 

vara godkänd av en etisk kommitté. Vid urval, relevans, granskning och analys lästes och 

översattes artiklarna från engelska till svenska efter bästa förmåga utan förutfattade 

meningar, för att få en sådan objektiv syn som möjligt. Forskningsetik skall finnas med i hela 

processen för att värna och försvara människors rättigheter och värde (Kjellström, s.57, 

2017).  

 

Resultat 

I resultatet ingår totalt 16 artiklar, varav 6 stycken med kvalitativ ansats, 3 stycken med 

mixad ansats och 7 stycken med kvantitativ ansats. Dessa studier är från USA, Australien, 

Norge, Kanada, Irland och Belgien. Resultatet presenteras separat under kvalitativt och 

kvantitativt med kategorier och underkategorier som presenteras i bilaga 8, tabell 7. 

Kvalitativt resultat 

Personers fysiska erfarenheter av opioidmissbruket 

Många personer har erfarenhet av dåliga arbetsförhållanden med tunga lyft och långa 

arbetsdagar. Vilket kan leda till att olyckor ofta sker som i sin tur leder till fysiska skador, 

smärta (Dassieu, Kaborè, Choinière, Arruda & Roy, 2019; Velez, Nicolaidis, Korthuis & 

Englander, 2016) och bostadslöshet med ett liv på gatan (Velez et al., 2016). Uppkomsten av 

smärta tillsammans med sociala aspekter gav relationer till missbruk och hemlöshet. 

(Dassieu et al., 2019). Erfarenheten av att leva på gatan med brist på härbärgen under vintern 

och kylan kan även bidra till en kronisk smärta hos personerna (Velez et al., 2016). Det 

beskrivs även att erfarenheten av smärtan ses som ett tillägg och som en påminnelse på de 

problemen som personerna var tvungna att genomlida dagligen för att överleva, hitta logi, 
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återfå vårdnaden av sina barn, sin hjärtproblematik, sin leversjukdom eller för att behandla 

sin HIV eller hepatit c (Dassieu et al., 2019). 

Sexmiljöer och droganvändningsmiljöer ses som extra utsatta områden för kvinnors 

erfarenheter. Flera kvinnor uppgav att de blivit utsatta för våld och upprepade övergrepp 

som orsakat olika typer av smärta. Kvinnorna uppgav att de upplevt fysiskt och sexuellt 

våld som har gett dem en irreversibel smärta i såväl kropp som själ (Dassieu et al, 2019). 

Den vanligaste erfarenheten för introduktion till opioider är som behandling för fysisk- eller 

kronisk smärta, ofta är smärtan kraftig vilket gör att opioiderna inte ger den önskade 

effekten (Stumbo, Yarborough, McCarty, Weisner & Green, 2016; Dassieu et al., 2019). 

Erfarenheten av den oönskade effekten är att många av personerna börjar självmedicinera 

för att motverka smärtan och risken för att utveckla ett missbruk ökar (Stumbo et al., 2016; 

Velez et al., 2016). Många av missbrukarna önskade att få kontroll över sin smärta och hälsa 

innan de kunde tänka sig att sluta med droger, vilket gör att smärtan ses som ett hinder för 

att bli fri från missbruket (Stumbo et al., 2016; Velez et al, 2016). Många beskriver hur starten 

av deras missbruk inte var något som dom inte hade förväntat sig, en deltagare fick opioider 

av sin väninna som hjälp för att minska smärta och väntade sig inte att fastna i ett 

opioidmissbruk (Stumbo et al., 2016). 

Opioidmissbrukarens erfarenheter av bemötande 

Bemötandet i vården 

Erfarenheter av bemötande i vården upplevdes positiva när läkare eller vårdpersonal tog sig 

tid att prata med personen samt visade en förståelse för missbruket (Tofighi et al., 2019; 

Vanderplasschen, Naert, Vander Laenen & De Maeyer, 2014; Velez et al., 2016), detta skedde 

när missbrukare själv fick berätta om sina symtom, sin problematik eller fick uppmuntran att 

söka sig till självhjälpsgrupper eller få en individuell rådgivning (Tofighi et al, 2019). Dock är 

de återkommande erfarenheterna hos patienterna negativa, där det beskrivs hur läkare utan 

vidare eftertanke ordinerat opioider som försatt dem i ett missbruk. En del beskriver hur de 

vid läkarbyte även fått ändrad läkemedelsform vilket gjort att det varit möjligt att tagit en 

större dos av opioiderna. Det beskrivs även en rädsla för att fastna i ett missbruk från 

patientens sida som läkare och farmaceuter har förklarat som en liten risk och berättat att 



11 
 

patienterna ska lita på sjukvården (Stumbo et al., 2016). Flertalet personer i missbruk hade 

negativa erfarenheter av vården, erfarenheterna var att som missbrukare finns ingen hjälp att 

få från vården. Läkare och vårdpersonal undvek ögonkontakt, eller kom med negativa 

kommentarer såsom, finns det verkligen en missbruksproblematik eller så framstod det från 

vården att det inte fanns något problem att det var lätt att sluta med opioider. Vid dessa 

negativa interaktioner så upplevde missbrukarna det som att vårdpersonalen utövade sin 

makt gentemot dem (Grønnestad & Savaag, 2016; Vanderplasschen et al., 2014). Många 

personers erfarenheter av vården var att om en missbrukare hade flera sjukdomsdiagnoser 

exempelvis, hepatit c eller kronisk smärta sågs det som ett hinder för vård. Missbrukarna 

erfarenhet av vården var att vårdpersonalen hade en förutfattad mening, att som 

missbrukare tar man inte hand om sig själva och är därför onödig att slösa tid och resurser 

på (Dassieu et al., 2019; Madden, Hopwood, Neale & Treloar, 2018; Tofighi et al, 2019; Velez 

et al., 2016) 

Många personers erfarenheter av vården är att de bara fokuserar på de medicinska 

problemen när man i stället skulle behöva lägga mer fokus på personens livsstress och 

upplevda trauman (Velez et al., 2016). Många personer upplevde att vården inte hade någon 

förståelse för vad som krävs av personer i missbruk, och vad de behöver gå igenom för att bli 

fri från missbruket (Vanderplasschen et al., 2014; Velez et al., 2016). Detta förakt från läkarna 

ledde till att missbrukarna började förakta och misstro vården (Tofighi et al., 2019). Brist på 

resurser (Tofighi et al., 2019) eller brist på koordination inom vård systemet i samband med 

dubbel sjukdomsdiagnos (Madden et al., 2018) innebar många korta besök och  långa 

väntetider för att få träffa en läkare, detta gjorde att personerna förlorade förtroendet till 

sjukvården (Tofighi et al., 2019), och när de väl fick träffa en läkare så var erfarenheten hos 

missbrukarna att de inte fick något stöd utan bara rådgivning och besked (Grønnestad & 

Savaag, 2016; Tofighi et al., 2019; Vanderplasschen et al., 2014) det enda missbrukarna 

behövde göra enligt läkaren var att ta de ordinerade läkemedlen, sedan skulle allt vara bra. 

Vilket gjorde att missbrukarna inte hade några erfarenheter av meningsfulla patient- läkare- 

relationer (Tofighi et al., 2019). 
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Stigmatisering vid opioidmissbruk  

Missbruket representerar inte personen som individ (Dassieu et al., 2019). Många personers 

erfarenhet vid smärta och drogmissbruk var att de upplevdes av omgivningen som lata och 

att de hittade på att den upplevda smärtan för att kunna bruka opioider (Dassieu et al., 2019; 

Velez et al., 2016). Erfarenheten av att leva med kombinationen drogmissbruk, kronisk 

smärta eller hepatit c upplevdes som dubbel stigmatisering, då missbrukarna kände att de 

var tvungen hålla både drogmissbruket, den kroniska smärtan och sin hepatit c diagnos 

hemlig för omgivningen (Dassieu et al., 2019; Madden et al., 2018; Stumbo et al., 2016). Detta 

på grund utav en rädsla för att bli kvar i facket missbrukare även efter att ha lyckats ta sig ur 

sitt missbruk (Dassieu et al., 2019). Erfarenheten från missbrukarna var att samhället 

uppfattade att dem som svaga och utan viljestyrka att ta tag i sina problem (Madden et al., 

2018). Stigmatisering av identiteten upplevs vara ett skäl att stanna i missbruket trots att 

drogmiljön uppfattas som en rutten och obedräglig miljö, detta på grund utav att 

missbrukaren i sin missbruksidentitet var inkluderade, respekterade och att de var någon. 

Ensamhet och uteslutning är något som många upplever när de försöker lämna det gamla 

livet och gå in i det vanliga samhället (Grønnestad & Savaag, 2016). Erfarenheten hos 

personer som missbrukar opioider var att det fanns ingen hjälp att få från vården, att vården 

ansåg att missbrukare är alla lika (Vanderplasschen et al., 2014; Velez et al., 2016). En ökad 

förståelse från vården kunde göra att vissa missbrukare kunde tänka sig att genomgå en 

behandling för sitt missbruk, jämfört med de som kände sig diskriminerade. Att få förståelse 

från vårdpersonalen gör att personen som missbrukar slipper se sig själv som en dålig 

människa bara på grund av sitt missbruk (Velez et al., 2016).  

 

Många missbrukare hade erfarenhet av stigmatisering från omgivningen och kände deras 

blickar vid till exempel kramar till sitt barn, omgivningen gav dömande blickar visste att det 

finns ett missbruk med i bakgrunden. Detta gjorde att missbrukarna fylldes av skuld och 

skam i stället för kärlek och omtanke till den enkla gärningen som en kram (Ivers, Larkan & 

Barry, 2018). Många missbrukare har även erfarenheter av att familjemedlemmar tar avstånd 

och tittar snett och dömande på personer som genomgår behandling via primärvården. I 

stället för att ha en identitet som förälder, granne, syskon eller partner gav omgivningen dem 

identiteten som missbrukare och de blev därmed utstött från det samhälle som personen 
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tidigare varit en del av. Det är dock inte bara samhället eller vården som står för 

stigmatisering utan även personen själv, i form utav att missbrukaren sänker sina 

förväntningar på sig själv och sin självkänsla (Grønnestad & Savaag, 2016).   

 

Erfarenheter av stöd vid opioidmissbruk 

Vårdstödet 

Många personers erfarenhet är att stödet från vården eller socialtjänsten är bristfällig vid 

önskad hjälp för att fri från missbruket (Velez et al., 2016). Bristen av stöd ses som en 

triggerfaktor för att återfalla i missbruk (Ivers et al., 2018). Erfarenheten av att få stöd av 

någon som tidigare missbrukat var ofta en trygghet, då de som tidigare levt i ett missbruk 

hade en bättre förståelse och egna erfarenheter av missbruk. Detta ingav hopp, förtroende 

och en högre trovärdighet då de själva skulle genomgå en behandling (Velez et al., 2016). Om 

missbrukarna hade för höga förväntningar på sig själva eller på vården utmanades deras 

hopp. Bristen av stöd från vården gjorde det svårt att upprätthålla hoppet vilket resulterade 

till att de kände att förrådda av vården (Grønnestad & Savaag, 2016). När personer som 

försöker ta sig ur ett missbruk slutar ta hjälp av det stöd som finns tillgängligt i 

primärvården så kan det leda de blir isolerade i sina egna hem (Dassieu et al., 2019; 

Grønnestad & Savaag, 2016; Ivers et al., 2018 Vanderplasschen et al., 2014) och förlusten av 

att utföra de enklaste sakerna som att måla, gå ut i sin trädgård och promenader sänker 

missbrukarens livskvalitet (Ivers et al., 2018). Det är viktigt med stödgrupper för att få stöd 

och hjälp med tydlig information för att kunna växa som människa och så småningom klara 

sig på egen hand igen (Ivers et al., 2018; Tofighi et al., 2019; Vanderplasschen et al., 2014). 

Många missbrukare har erfarenhet av avsaknad av resurser efter avslutad behandling, detta i 

form av stöd i livsfärdigheter såsom tidshantering, bostäder och hushållning (Ivers et al., 

2018).  

 

Förlust av relationer 

Många missbrukare har erfarit att det är svårt att bibehålla relationen med familj och barn 

under ett aktivt missbruk. Flertalet av personerna uppger att missbruket lett till förlust av 

familj och barn (Dassieu et al., 2019; Grønnestad & Savaag, 2016; Ivers et al., 2018). 
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Missbrukare har även erfarenhet av när de påbörjat en behandling för deras missbruk, 

förlorat närheten till deras närstående och då fått en känsla av plötslig ensamhet 

(Grønnestad & Savaag, 2016). Isolering och ensamhet var en känsla som var återkommande 

för personer som levde med missbruk (Dassieu et al., 2019; Grønnestad & Savaag, 2016; 

Vanderplasschen et al., 2014). Då personerna ofta lever med en känsla av att samhället och 

närstående tar avstånd från dem, tas ofta drogerna som ett skydd för att undvika skuld, 

skam och en känsla av maktlöshet (Grønnestad & Savaag, 2016; Velez et al., 2016). Att förlora 

relationen med närstående kunde även bidra till ett uppvaknande för missbrukaren. Detta 

kunde vara förändringen som behövdes för att få personen fri från sitt opioidmissbruk 

(Velez et al., 2016).  

Hos många av personerna som genomgått en missbruksbehandling var en stor önskan att få 

tillbaka sin familj, sina barn att få en bostad och ett arbete, att hitta något de tycker om att 

göra. Många av missbrukarna uppgav även att de önskade ett stabilt liv med arbete, en 

familj och ett klart huvud utan berusning (Grønnestad & Savaag, 2016). 

 

Erfarenhet av missbruksbehandling 

Personers förlust av hopp, en trötthet att alltid behöva jaga efter opioider och en längtan till 

ett normalt liv, upplevdes som en motivation för att sluta med opioider och börja en 

behandling (Grønnestad & Savaag, 2016).  Många hade erfarenhet av att behandlingen blev 

som att lyfta upp en slöja att bli medveten om sitt beteende genom en pågående process som 

gick djupt in i medvetandet. Detta genom att ta tag i barndomstrauman, trosuppfattning, 

autoprogrammering och ändra på sina destruktiva beteenden (Ivers et al., 2018). Många 

personer erfarenheter av att efter att ha kämpat med ett missbruk under stora delar av deras 

liv, vilket gjorde att de hade stora förväntningar på behandlingen och en rädsla för att 

misslyckas. Då deras hopp var att behandlingen skulle rätta till allt som blivit fel i deras liv 

(Grønnestad & Savvag, 2016). 

Många missbrukare har erfarenhet av läkemedelsassisterad behandling, ofta genom 

primärvården. Läkemedelsassisterad behandlingen upplevdes oftast positivt hos 

missbrukarna (Tofighi et al., 2019). Dock hade flera missbrukare erfarenhet av att det fanns 

brister i vården som ofta uppkom vid flytt mellan olika orter och områden, då det var svårt 

att upprätthålla vården och det stöd som funnits runt missbrukaren (Tofighi et al., 2019). 
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Många bar på en rädsla hos att aldrig bli helt fri från droger då nedtrappningen av 

ersättnings opioiderna upplevdes för lång (Grønnestad & Savaag, 2016). Samt en rädsla att 

fastna i missbruksvården och inte kunna gå vidare i livet (Ivers et al., 2016).  

En del kvinnor med missbruk hade erfarenhet av att det var en skillnad i upplevelsen av 

behandling där båda könen medverkade. Kvinnorna upplevde att få behandling utan att ha 

män deltagandes kändes bättre, då det kändes svårt att prata om vissa känsliga saker utan 

att känna press och sexuella spänningar. Vissa kvinnor upplevde att de blev distraherade om 

det deltog män samtidigt på grund av olikheter. Vissa saker som det talades om under 

behandlingen kunde endast kvinnor relatera till och gynnas av (Ivers et al., 2018). 

Tillgång till eftervård efter avslutad behandling upplevdes vara viktigt, men många av 

missbrukarna hade erfarenheter av att ett förbättrande av beroendevården var meningslösa 

då sjukhusvården inte ens kunde tillgodose deras grundläggande behov och att genomgå en 

avgiftning på sjukhuset var meningslös då missbrukaren inte hade någonstans att ta vägen 

efter (Velez et al., 2016). Det var därför viktigt att veta var man skulle kunna söka eftervård 

för att säkerhetsställa fortsatt vård (Tofighi et al., 2019). Missbrukarna känner igen värdet av 

personcentrerad vård, med vikten att själva få vara med och bestämma och styra för att få 

den bästa vården. Flera av deltagarna uppgav att de fortsatte vården om de upplevde att 

vården var flexibel (Velez et al., 2016) Den största erfarenheten missbrukaren har är att ta 

bort drogen bara är början, resten av arbetet är upp till den egna individen att ta tag i (Ivers 

et al., 2018). 

Kvantitativt resultat  

Förekomsten av personers erfarenheter av att leva med ett opioidmissbruk har 

sammanställts i åtta studier där det totalt ingick 3516 deltagare. Varav 1996 stycken var män, 

1497 var kvinnor och övriga av annat kön ( Ahern, Stuber & Galea., 2006; Baxley, Weinstock, 

Lustman & Garner., 2019; Garami et al., 2018; Mitchell et al., 2015; Palis et al., 2016; Przekop, 

Przekop, Haviland & Oda., 2017; Romberg et al., 2019; Weiss et al., 2012).Sex av studierna 

var utförda i USA (Ahern et al., 2007; Baxley et al., 2019; Mitchell et al., 2015; Przekop et al., 

2017; Romberg et al., 2019; Weiss et al., 2012), en i Kanada (Palis et al., 2016) och en i 

Australien (Garami et al., 2018). Fem av de åtta studierna undersökte erfarenheterna av 
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psykisk ohälsa och opioidmissbruk (Ahern et al., 2007; Baxley et al., 2019; Garami et al., 2018; 

Mitchell et al., 2015; Palis et al., 2016). Två av åtta studier undersökte fysisk ohälsa och 

opioidmissbruk (Przekop et al., 2017; Weiss et al., 2012). Tre studier undersökte erfarenheter 

av missbruksbehandling (Baxley et al., 2019; Mitchell et al., 2015; Przekop et al., 2017). En av 

åtta studier undersökte erfarenheter av stigmatisering vid opioidmissbruk (Ahern et al., 

2007). Fyra av åtta studier undersökte riskfaktorer för att utveckla och fastna i ett 

opioidmissbruk (Garami et al., 2018; Palis et al., 2016; Romberg et al., 2019; Weiss et al., 

2012).  

 

Personers erfarenheter av psykisk ohälsa och opioidmissbruk 

I studien av Przekop et al (2017) visas det att 47.5% av deltagarna var diagnostiserad med en 

psykisk sjukdom, 98.7% av deltagarna rapporterade att dom levde med ouppklarade 

trauman. Detta kan jämföras med studien av Weiss et al (2012) där <5% av deltagarna ur 

både gruppen med kronisk smärta och de som inte upplevde kronisk smärta använde 

opioider för att lindra den psykiska ohälsan. 

En signifikant betydande förbättring av psykisk ohälsa kunde ses under de första 30 dagarna 

av behandlingstiden (Przekop et al., 2017). Detta kan även ses i studien av Mitchell et al 

(2015) där deltagarnas upplevelse av livskvalitet i samband med behandling undersöks. Här 

kan det ses att genom att gå med på behandling och delta aktivt ökar livskvaliteten hos 

patienterna jämfört med de patienter som avsagt eller hoppat av behandlingen. Studien visar 

även att kvinnor ofta får lägre poäng på QoL skalan och därmed har en sämre psykisk 

ohälsa. Trots detta visade studien av Baxley et al (2019) att det endast var män som fick 

ångestdämpande läkemedel förskrivna under missbruksbehandlingen. 

Det finns även en signifikant betydelse mellan en negativ självbild och ett opioidmissbruk 

(Mitchell et al., 2015). I det stora hela finns det en signifikant betydelse mellan psykisk ohälsa 

och opioidmissbruk, den psykiska ohälsan visar sig ofta som depression och ångest (Palis et 

al., 2016). Ångestkänslighet kan göra missbrukaren mer benägen att fortsätta använda sig av 

opioiderna. Individer med hög ångestkänslighet påvisade även en högre poäng på 

depressionsskalan (Baxley et al., 2019). I studien av Ahern et al (2006) kan man även se att 

missbrukare som upplever stigmatisering och diskriminering får en försämrad psykisk hälsa, 
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ofta på grund av en negativ självbild och brist på stöd under livet. 

Det finns en signifikans mellan diskriminering, känsla av maktlöshet och psykisk hälsa, 

missbrukarna som upplevde hög grad av maktlöshet fick också lägre poäng på psykisk 

hälsoskalan (Ahern et al, 2006). 

Personers erfarenheter av fysisk ohälsa och opioidmissbruk 

I studien av Weiss et al. (2012) hade 42% av deltagarna erfarenhet av kronisk smärta. Det 

vanligaste smärtområdet var ryggen och de nedre extremiteterna. 92,7% av deltagarna med 

kronisk smärta hade upplevt smärta över ett år och detta var även den största anledningen 

till att bruka opioider, 83,2% av deltagarna använde opioiderna till att lindra smärtan. Näst 

högsta anledningen till att bruka opioider var endast för att bli hög, 13,1% av deltagarna med 

kronisk smärta och 39,1% av deltagarna utan kronisk smärta uppgav detta som den primära 

anledningen för att bruka opioider. 56.5% av deltagarna med kronisk smärta uppgav att de 

fortsatte bruka opioider för att undvik abstinens (Weiss et al, 2012). I studien av Przekop et al 

(2017) beskrivs det att deltagare har levt med smärta i 15.6 år och brukat opioider i 7.4 år. 

98% av deltagarna hade opioider förskrivna av läkaren, men hela två tredjedelar 

rapporterade att dom hade överkonsumerat de förskrivna opioiderna. 92.6% levde med ett 

flertal smärtområden på kroppen, 93.4% var diagnostiserad med smärta. För att undersöka 

smärtan användes en smärtskala, medelvärdet på denna låg på värde 7. En skillnad kunde 

ses som en minskning av smärta efter 45 dagars behandling. Smärtmätningen skedde med 

BPI-skalan (Brief pain inventory scale), vid första mättillfället låg medelvärdet på 4.88, vid en 

mätning som gjorde 45 dagar senare låg medelvärdet på 1.39. Det fanns en skillnad i att 

missbrukarna som hade en erfarenhet av en högre grad av diskriminering även upplevde en 

högre grad av fysisk ohälsa, i jämförelse med de som inte upplevde diskriminering (Ahern et 

al, 2006). 

Personers erfarenheter av Missbruksbehandling 

Det fanns en betydande skillnad mellan missbruksbehandling och den upplevda hälsan, 

deltagare som genomgår en behandling får en förbättrad psykisk ohälsa, depressioner och 

ångest minskade (Przekop et al., 2017). Men patienter med en hög ångestkänslighet hade 

erfarenhet av en högre rädsla och ett större sug efter droger under avgiftningen (Baxley et al, 
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2019). I studien av Mitchell et al (2015) visas det att personer som fullföljer behandlingen får 

en ökad livskvalitet jämfört med de som avslutar behandlingen i förtid. Sex månader efter 

studien startat så gjordes en kontroll på den psykiska ohälsan genom en skala, 83.8% av 

missbrukarna som fullföljde sin behandling hamnade på bra eller väldigt bra i måendet, 

medan 59.4% av missbrukarna som avsagt sig behandling låg på dåligt eller väldigt dåligt på 

skalan.  

Personers erfarenheter av stigmatisering vid opioidmissbruk 

Många av deltagarna uppgav att det fanns en hög frekvens av diskriminering mot 

missbrukare. 84 % av deltagarna uppgav att de hade erfarenheter av att de flesta människor 

upplever missbrukare som farliga och 85 % upplevde missbrukarna som opålitliga. Det var 

vanligt att missbrukarna som upplevde en högre grad av diskriminering även upplevde en 

högre grad av psykisk ohälsa, i jämförelse med de som inte upplevde diskriminering (Ahern 

et al, 2006). Det fanns skillnader i hur missbrukarna hanterade diskriminering och 

stigmatisering. Att gömma sig för omgivningen var vanligt, det resulterade till att 74% av de 

som missbrukade undvek kontakt med andra människor för rädslan att de skulle se ner på 

dem. 44% uppgav att de undvek situationer för att slippa pratat med andra människor om 

sitt missbruk. 44% uppgav att de blev arga på grund av diskrimineringen och 

stigmatiseringen. 75,2% av missbrukarna upplevde att det var vanligast att bli diskriminerad 

av en från den egna familjen. Trots detta så uppgav 45% att de kunde prata med sin familj 

om detta (Ahern et al, 2006). I studien av Palis et al, (2016) så såg man att 50 % av deltagarna 

hade erfarenhet av maktmissbruk inom sjukvårdssystemet, av dessa var det 43% som 

upplevde mild, 28% medel och 16% svår. 47% uppgav att det blivit utsatta fler än fem gånger 

under sin livstid. Det fanns skillnader mellan maktmissbruk från sjukvårdssystemet och om 

missbrukarna inte hade fast boende, psykisk ohälsa eller upplevde barndomstrauma. De 

missbrukare som rapporterade om maktmissbruk från sjukvårdssystemet var de som varit i 

kontakt med sjukvården eller missbruksvården efter avslutad behandling. Största sambandet 

kunde man se mellan maktmissbruk från sjukvårdssystemet och missbrukare som blivit 

förskrivna psykiatriska läkemedel någon gång under sin livstid, jämfört med de som blivit 

förskrivna andra sorters läkemedel (Palis et al, 2016). 
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Personers erfarenheter av risker för ett opioidmissbruk 

Ålder och stress kunde användas för att förutsäga utvecklingen av ett missbruk. När det 

senare i studien lades till erfarenheter kring upplevt trauma under uppväxten kunde man se 

en ökning med 57,6%. Men man såg inga skillnader när det gjordes en jämförelse med 

sambandet av erfarenheter kring stress och trauma under barndomen som riskfaktor att 

utveckla missbruk. Erfarenhet av livstrauma sågs vara en risk för att utveckla ett missbruk, 

medan andra variabler blev betydelselösa om inte variabeln ålder togs med i beräkningarna. 

Vid beräkningarna om vilket trauma som kunde mest förutse missbruk så såg man att det 

var trauma upplevda under livet. Det livs traumat som togs med i beräkningarna var 

personligt och icke personligt trauma och de som framkom var att båda kunde förutse ett 

utvecklande av ett missbruk (Garami et al, 2019). I studien av Romberg et al (2019) beskrivs 

riskerna med att fastna i ett opioidmissbruk, det visas att kvinnor har en större risk att fastna 

i ett missbruk om dom övermedicinerar än vad män har. Det visar sig även att man som 

lågutbildad löper en större risk att fastna i ett opioidmissbruk. I studien av Weiss et al (2012) 

beskrivs smärtan som en av dom största riskfaktorerna för att fastna i ett opioidmissbruk. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Genomförandet av denna litteraturöversikt har gjorts efter metoder som beskrivs i litteratur 

av Polit & Beck (2016), Graneheim och Lundman (2004), och Friberg (2017). En 

litteraturöversikt innebär att man genom analys och en sammanställning av artiklar kan 

fastställa ett kunskapsområde i ett forskningsläge (Segesten, 2017, s. 108). Enligt Dahlborg 

Lyckhage (2017, s. 34) ska man för att uppnå evidensbaserad vård använda sig utan 

både kvantitativ och kvalitativ kunskap. Då denna litteraturöversikt inkluderade både 

kvantitativ och kvalitativa artiklar ansågs litteraturöversiktens validitet stärkas (Polit & Beck, 

2017, s. 160–161). Två artiklar som användes i resultatet innehöll en mixad metod. 

Artiklarnas kvantitativa resultat plockades ut då det kvalitativa resultatet i artikeln inte 

ansågs relevant för litteraturöversiktens syfte. 
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Litteratursökningen gjordes i databaserna PsycINFO, Cinahl och PubMed. Enligt Östlundh 

sida 67 (2017) innehöll dessa databaser fakta inom medicin och omvårdnad och vetenskap. 

Sökningarna i CINAHL gav samma artiklar som fanns i PubMed och PsycINFO och 

resulterade i att sökvägen CINAHL valdes bort som databassökning till denna 

litteraturöversikt. Då antalet sökträffar samt artiklar som hade passerat urval fyra 

resulterade i 16 artiklar, betraktades detta som tillräckligt för att svara mot syftet. I 

sökningarna framkom varierande synonymer från de nyckelord som bestämdes under 

sökprocessen. För att få en större bredd och fler antal träffar i sökningarna användes ordet 

“OR” i några utav sökningarna. Detta resulterar i att begreppen innan och efter “OR” inte 

behöver finnas tillsammans i träffarna, utan alla olika begrepp söks separat (Polit & Beck, 

2017, s. 91–92). Artiklarna som valdes ut (se bilaga 5, tabell 3) jämfördes gentemot 

litteraturöversiktens syfte för att stärka validiteten i litteraturöversiktens (Polit & Beck, 2017, 

s. 160–161). Övervägande artiklar i litteraturöversiktens resultat var från USA, detta land har 

större problem med opioider än övriga länder. Detta kan göra det svårt att applicera 

resultaten i den svenska sjukvården. Åldrarna 18–65 år inkluderades i resultatet i 

litteraturöversikten. Vilket innebar att ett stort spann personer inkluderades i denna 

litteraturöversikt. Fördelen med detta var att många personer kunde relatera till studiens 

resultat, men en nackdel kan vara att resultatet inte kunde bindas till en speciell grupp. 

Enligt Friberg (2017, s.46) ska en kvalitetsgranskning och relevansbedömning göras på 

artiklarna så att relevans och kvalitet kan identifieras, så författarna använde sig utav 

kvalitetsgranskning frågor för kvantitativ och kvalitativ ansats i Friberg (2017) detta kändes 

som ett bra tillvägagångssätt för att bedöma kvaliteten och relevansen i de olika artiklarna.  

I denna litteraturöversikt använde sig författarna av Graneheim och Lundmans (2003) 

tillvägagångssätt för att analysera artiklarnas kvalitativa resultat. Vid det första försöket med 

detta tillvägagångssätt fanns inte den kunskap som krävdes för att utföra momentet, vilket 

gav ett resultat som inte innehöll någon röd tråd. Ett nytt försök gjordes där de 

meningsbärande enheterna plockades ut och dessa kondenserades, vilket var effektivt när 

resultatet sedan sammanställdes. Fyra koder bildades och gjordes om till kategorier och 

därefter bildades fyra subkategorier som var specificerade för sina innebörder. Kategorierna 

visade sig som tydliga teman och bildade sammanställda huvudkategorier som svarade mot 

syftet i litteraturöversikten. En röd tråd kunde härmed tydas genom hela 
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litteraturöversikten. Genom att kontrollera koderna mer än en gångs för att se innebörd i 

dessa mer ingående ansågs detta att stärka trovärdigheten i litteraturöversiktens resultat 

(Polit & Beck, 2017, s. 559). Under arbetet med den kvantitativa analysen gjordes en 

datareduktion för tydlig få ut de delar i artiklarnas resultat som svarade mot 

litteraturöversiktens syfte. Under denna process hittades variabler som svarade mot 

litteraturöversiktens syfte och dessa kunde tillsammans bilda tydliga kategorier och 

subkategorier.  

Det engelska språket som samtliga artiklar var skrivna på, och som även var en 

inklusionskriterie, var inte någon av författarnas modersmål. I och med detta fanns det en 

risk för eventuella misstolkningar och felöversättningar av resultatartiklarna. För att i största 

mån undvika detta analyserades och bearbetades texterna ett flertal gånger för att öka 

reliabilitet i litteraturöversikten (Polit & Beck, 2017, s. 160–161).  Kunskapen inom det valda 

ämnet var bristfällig hos författarna och på grund av detta kunde artiklarnas resultat 

feltolkas vilket kan påverka litteraturöversiktens trovärdighet (Polit & Beck, 2017, s. 559). 

Resultatet analyserades och bearbetades utan några större tidigare erfarenheter som kunde 

påverka litteraturöversiktens resultat. Genom att använda manifest genom analysen lades 

inga egna tolkningar in i processen i att få ett resultat, detta innebär även att detta arbete är 

överförbart till andra studier. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa personers erfarenheter av opioidmissbruk. 

I resultatet framgick det att missbrukarna hade positiva och negativa erfarenheter av fysisk 

ohälsa, bemötande, stöd och behandling i samband med ett opioidmissbruk. 

En viktig faktor i en missbrukares liv är stöd, i resultatet kunde det ses att erfarenheterna av 

stöd varierade. Många missbrukare kände att stödet var obefintligt i vården, de kände sig 

ignorerade av läkare och vårdpersonal, samt att de hade en upplevelse av att vårdpersonal 

såg missbrukarna som dåliga människor och därför inte ville hjälpa dem att bli fri från 

missbruket. De kände det som att de fick sämre vård, vilket även beskrivs i studien av 

Klingemann (2016) som handlar om hur missbrukare har samma rättigheter till vård som 
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övriga befolkningen men att det inte är så i verkligheten. Andra missbrukare upplevde att 

stödet från vården var starkt i början av behandling men att det minskade allt eftersom 

behandling pågick. Många kunde dock relatera till att det minskade stödet från vården var 

normalt, men ett flertal hade velat haft stödet från vården en längre tid in i det drogfria livet. 

 

Det framkom även i resultatet att många missbrukare har erfarenhet av vikten av stöd från 

närstående. Det är dock vanligt att missbrukare förstör relationen med sina närstående 

under en aktiv missbruksperiod och i och med detta har en viktig del i faktorn socialt stöd 

gått förlorad. Socialt stöd är en av de viktigaste faktorerna för att uppnå livskvalitet. Med ett 

starkt socialt stöd så kan man se att bättre förutsättningar för att ta sig ur opioidmissbruk. 

Detta ökar personens välmående och livskvalitet vilket kan göra att personen känner mening 

med att förändra sig som person (Ates et al., 2019). I de fall där missbrukaren inte har något 

socialt stöd varken från vården eller närstående, brukar det finnas speciella program eller 

boenden där man kan vara och få det stöd man behöver för att komma tillbaka till ett liv fyllt 

med livskvalitet (Robertson & Nesvåg, 2017). 

Av dom största erfarenheterna missbrukarna hade till ett opioidmissbruk var fysisk ohälsa, i 

resultatet framkom det att flertalet av de som fastnat i ett opioidmissbruk har gjort det på 

grund av smärta. De flesta har fått opioider förskrivna av läkare utan information om hur 

beroendeframkallande de är, de har fått ändrad läkemedelsform eller så har opioiderna inte 

gett önskad effekt vilket gjort att man höjt dosen. Vid långvarig obehandlad smärta eller 

genom att personen inte får recept på de opioider de känner sig vara i behov av, eller som i 

USA där man sätter gränser på hur länge man får skriva ut opioider, ökar risken att 

personerna går ut på gatan och köper illegala droger (Griffin et al., 2016; Huang, 2018). 

Kostnaden för de legala läkemedel är högre i förhållande till de läkemedel som kan köpas 

illegalt (Webster, 2017). 

Det framkom även att trots att den fysiska smärtan varit grundorsaken till att börja bruka 

opioider, så har missbrukarna märkt att opioiderna har lättat den psykiska ohälsan och har 

därför fortsatt med opioid bruket. Just denna del diskuteras i studien av Clark et al. (2015) 

där riskfaktorerna för ett missbruk beskrivs och även i Garland et al. (2018), i dessa studier 

framkommer det att riskfaktorerna består av många delar men att det psykiska måendet är 

det som får personer att fastna i missbruk. Det psykiska måendet påverkas av barndom, 
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uppväxt, trauman, våld och utnyttjande och personer som blivit utsatt för sådant har lättare 

att fastna i ett missbruk. 

Bemötande är en av dom viktigaste delarna i människors liv, vart man än befinner sig och 

vem man än möter så är det första bemötandet det som avgör hur början av en relation skall 

vara. Detta gäller även i mötet mellan personer och vårdpersonal. För missbrukare är dock 

erfarenheten av bemötande i vården inte ofta positiv. Många missbrukare anser att det är 

läkaren som bär ansvaret över att personen fastnat i ett missbruk, många anser även att 

läkarna inte vill finnas till hjälp för att komma ur missbruket. Personer i missbruk känner sig 

ofta osynlig, som en börda och även som lögnare. Detta på grund utav att de hade en känsla 

av att vårdpersonalen hade en förutfattad mening om missbrukare, när det egentligen 

kanske handlar om okunskap om just missbruk. Dock är det ofta i vården som det bara 

fokuseras på de fysiska sjukdomarna istället för att undersöka de psykiska problemen hos 

patienter. För att få en meningsfull patient- läkarrelation/vårdrelation måste man som 

vårdpersonal arbeta efter personcentrerat vård (Voon et al., 2018). Och detta görs bäst genom 

att som vårdpersonal försöka se människan bakom missbruket, förstå de olika faktorer som 

försatte människan i missbruk. Att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt innebär 

att samtala med patienten, att ge patienten delaktighet i sin egen vård, att tillsammans hitta 

de riskfaktorer som försatt människan i missbruk och att ge stöd (Johansson & Wiklund-

Gustin, 2016). Enligt Johansson och Wiklund-Gustin (2016) kan det dock vara svårt för till 

exempel sjuksköterskor att hitta en balans mellan förståelse och frustration när man vårdar 

personer med missbruk. Detta kan dels bero på rädsla för personen, okunskap om 

sjukdomen eller personalens egna värderingar för missbrukare. Det är just därför så viktigt 

att man under sin utbildning lär sig att släppa sina egna värderingar i vårdtillfällen, ett etiskt 

förhållningssätt är viktigt för att förstå vikten av alla människors rätt till lika vård. 

Missbrukarnas erfarenhet av behandling är väldigt varierande, många uppfattar en 

fullständig behandling som något bra, medan andra har erfarenheter av att behandlingen är 

bristfällig. Missbruksvården kan vara frivillig vård eller ske genom tvångsvård, såsom lagen 

om vård av missbrukare (LVM). Ny forskning visar dock på att var tredje människa 

återfaller i missbruk efter att ha vårdats genom LVM och att risken att avlida efter 

tvångsvård ökar stort den första tiden efter behandling. Detta på grund av att mycket 
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resurser läggs på behandling, men när personen får återgå till det vardagliga livet så upplev 

det inte finnas exempelvis inget stöd, bostadslös och arbetslös vilket gör att det blir lätt att 

återgå till sitt gamla liv (Lillieström, 2013, 5 augusti; Nordén, 2018, 27 december). Många av 

de som missbrukar opioider är unga och det kan vara svårt att få dem personerna engagerad 

i sin behandling. Ofta finns det även en familj bakom som antingen vill vara delaktig i 

vården eller som tar avstånd. Det gäller som vårdpersonal att vara uppmärksam på detta för 

att kunna beakta detta för att kunna lägga upp behandlingen och ge stöd på bästa sätt för att 

få familjen att jobba mot samma mål, vilket är att få missbrukaren fri från missbruket (Ates et 

al. 2019; Sharma et al. 2016). Att få en missbrukare att förstå att missbruket är skadligt dels 

för deras liv men även närstående är svårt, men i Årstad et al. (2018) beskrivs det att de 

negativa situationerna som uppstår i missbrukarens liv kan ge dem styrkan att kämpa sig ur 

missbruket. Personerna kan börja kämpa för att bli den person de vill vara för att kunna 

bygga upp viktiga relationer igen. 

En stor del av missbrukarens behandling går ut på att hitta sig själv som person igen, att 

släppa identiteten som missbrukare. Det är dock vanligt att man känner sig isolerad och 

ensam efter avslutad behandling, då man under behandling haft personer runt om sig 

(Robertson & Nesvåg, 2017) Det är även viktigt att komma ihåg att alla närstående påverkas 

av missbruket och det som hänt under missbruksperioden (Ates et al. 2019; Cullberg, 2003; 

Sharma et al. 2016). Och därför bör man under behandlingen göra närstående delaktiga, 

dock enbart om missbrukaren vill att familjen ska vara delaktig. Vill alla parter hjälpas mot 

samma mål bör man kanske här börja arbeta mer efter familjefokuserad omvårdnad. 

Efter en missbruksbehandling och vid återuppbyggandet av livet så är KASAM ett 

förhållningssätt att sträva efter. Alla människor behöver känna en känsla av sammanhang, 

men det är inte ofta man som missbrukare kopplar ihop det dåliga måendet med avsaknad 

av meningsfullhet, begriplighet eller hanterbarhet. När man kollar på dessa komponenter 

och människans syn på den egna tillvaron, kan man även se hur personer hanterar svåra 

situationer (Langius-Eklöf, s.96–97, 2009). Genom att lära missbrukarna olika 

copingstrategier, motivera patienten till att se vilka förmågor den bär på och öppna 

patienternas ögon för deras egen potential, så stödjer det deras återhämtning och 

välbefinnande (Elgán & Fridlund, s.149–151, 2009). Den viktigaste delen för missbrukare är 

att få in meningsfullhet i deras liv igen då detta betraktas som en motivationskomponent. 
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Meningsfullheten kan vara att få bygga relationer med närstående, att få träffa barnen, få ett 

jobb och så vidare. Denna komponent är viktig för att missbrukaren ska kunna ha ett liv i 

avhållsamhet från opioiderna och man måste som vårdpersonal kunna hjälpa patienten att 

nå detta.  

 

Slutsats 

Litteraturöversikten visar på att personer som lever med ett opioidmissbruk har 

erfarenheten av att kronisk smärta, vilket var den vanligaste orsaken till att gå från ett bruk 

av opioider till ett missbruk. Men det fanns även andra erfarenheter som försatt i ett 

missbruk som exempelvis barndomstrauma, psykisk och fysisk ohälsa. Erfarenheten av 

stigmatisering från sig själva, familjen, samhället och vården påverkade opioidmissbrukare 

negativt i det vardagliga livet i form av förlust av relationer, utanförskap i samhället, 

negativa behandlingsresultat och ett fortsatt liv med opioidmissbruk. Erfarenheten av 

bemötande i vården varierade, vissa opioidmissbrukare hade positiva erfarenheten andra 

hade negativa erfarenheter. Det som kom fram i litteraturöversikten var att det är viktigt 

med ett gott bemötande från personalen i vården, att inte bli döm utan att bli lyssnad på och 

att få en förståelse från vårdpersonal samt att personcentrerad vård upplevdes viktigt för 

opioidmissbrukare. Det behövs mera forskning på hur det är att leva med ett 

opioidmissbruk för kunna få fram bättre verktyg som sjuksköterskan kan använda sig av för 

att hjälpa opioidmissbrukare att hantera och förstå sin sjukdom samt hjälpa dem att hitta en 

mening och motivation mot en framtid till ett liv utan opioider. 
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Bilaga 1 

Tabell 1 

Översikt av sökord 

Nyckelord MeSH- termer Cinahl headings Tesaurus Fritexttermer 

Patientens 

perspektiv 
Patient  Patient   Patient  

Upplevelse     

 

Experience 

Att leva med 

 

Psychology   

  

  

  

Living with 

Opioidmissbruk Opioid related 

disorders. 

Opioid 

addiction. 

Opioid 

dependence. 

Opioid abuse. 

Opiate abuse 

 Opiate abuse. 

Opioid abuse. 

Opiates 

abuse. 

Opioid 

abuse. 
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Bilaga 2 

 

Granskningsfrågor för kvalitativa studier enlig Friberg (2017). 

Fråga 

nr 
Fråga JA Oklart NEJ 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? 
Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

   

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? 
Hur är dessa i så fall formulerade? 

   

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning 

beskriven? Hur är denna i så fall beskriven? 

   

4. Vad är syftet? är det klart formulerat? 
   

5.  Hur är metoden beskriven?  
   

6. Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 
   

7. Hur har data analyserats? 
   

8. Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 
   

9. Vad visar resultatet? 
   

10. Hur har författarna tolkat studiens resultat? 
   

11. Vilka argument förs fram? 
   

12. Förs det några etiska resonemang? 
   

13. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så 

fall? 

   

14. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel 

vårdvetenskapliga antaganden? 
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Bilaga 3 

 
Granskningsfrågor för kvantitativa studier enligt Friberg (2017). 

Fråga 

nr 

Fråga JA Oklart NEJ 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är det i så fall 

formulerat och avgränsat? 

   

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så 

fall formulerade? 

   

3.  Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning 

beskriven? Hur är denna i så fall beskriven? 

   

4. Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
   

5. Hur är metoden beskriven? 
   

6. Hur har urvalen gjorts (t.ex. antal personer, ålder, Inklusions- 

respektive exklusionskriterier)? 

   

7. Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? 

var dessa adekvata? 

   

8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall 

hur? 

   

9. Vad visar resultatet? 
   

10. Vilka argument förs fram? 
   

11. Förs det några etiska resonemang? 
   

12. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så 

fall, till exempel vad gäller generaliserbarhet? 

   

13. Sker återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel 

omvårdnadsvetenskapliga antaganden? 
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Tabell 2 

Översikt av sökningar 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsning Antal 

träffar 

Urval 

*1 

Urval 

*2 

Urval 

*3 

Urval 

*4 

Antal 

valda 

Artikel 

Pub 

Med 

2020-01-23 

 

 

((((((((opioid related 

disorder) OR opioid 

addiction) OR 

opioid dependent) 

OR opioid abuse) 

AND patient 

experience) 

Abstract, 10 years, English, 19-44 år - 

45- 64 år. 

213 213 49 16 11 9 
Ahern et al. (2006), Baxley et 

al. (2019), Garami et al. (2018), 

Grønnestad & Sagvaag (2016), 

Madden et al. (2018), Stumbo 

et al. (2016), Tofighi et al. 

(2019), Velez et al. 

(2016), Weiss et al. (2012) 

 

 

   

Cinahl 

2020-01-30 

Patient AND 

experience And 

opiate abuse or 

opioid abuse 

Abstract Available, Published Date: 

20100101-20201231, english 

162 40 10 0 0 0  

https://web-b-ebscohost-com.proxybib.miun.se/ehost/breadbox/clustersearch?cluster=ZL%20%22english%22&sid=9db7c044-c30f-42a6-b2c6-1d564b964b52%40sessionmgr102&vid=20


 

PsycINFO 

2020-02-08 

Patient AND 

Experience AND 

(opiates abuse or 

opioid abuse) 

(Adulthood (18 yrs & older) OR 

Thirties (30-39 yrs) OR Young 

Adulthood (18-29 yrs) OR Middle 

Age (40-64 yrs)) NOT (Aged (65 yrs & 

older) AND Adolescence (13-17 yrs) 

AND Childhood (birth-12 yrs) AND 

Very Old (85 yrs & older) AND 

Infancy (2-23 mo) AND Neonatal 

(birth-1 mo) AND Preschool Age (2-5 

yrs) AND School Age (6-12 yrs)) 

English 

 

162 50 15 11 7 7 
Dassieu et al. (2019), Ivers et 

al. (2017), Mitchell et al. 

(2015), Palis et al. (2016), 

Przekop et al. (2017), 

Romberg et al. (2019), 

Vanderplasschen et al. (2014) 

 

 

 

*Urval 1: Artiklarnas titel lästes, Urval 2: Artiklarnas abstrakt lästes, Urval 3: Hela artikeln lästes, Urval 4: Artiklarna kvalitetsgranskas 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 5 

Tabell 3 

Översikt av inkluderade artiklar 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(bortfall) 

Datainsamling  

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Ahern et al. 

(2006) 

USA 

Hur aspekten stigmatisering 

och diskriminering påverkar 

den psykiska och fysiska hälsan 

hos personer som använder 

olagliga droger 

Kvantitativ 

Linjär 

1008 Enkätundersökning, 

Kohortstudie 

Många personer som missbrukar 

droger upplever hög grad av 

stigmatisering och diskriminering 

och dessa erfarenheter gör att de 

personerna lider av sämre psykisk 

och fysisk hälsa 

Medelhög 

Baxley et al. (2019) 

USA  

 

Identifiera riskfaktorer för 

negativa behandlingsresultat 

Kvantitativ   Enkätundersökningar 

Retrospektiv 

Hög ångest känslighet ökade oron 

inför avgiftning och högre sug efter 

droger. Högre ångest känslighet 

sågs som en indikation till bättre 

uthållighet till behandling 

Medelhög 

Dassieu et al. 

(2019) 

Canada  

 

Få förståelse hur personer som 

använder olagliga droger och 

hur det påverkar deras 

upplevelse av kronisksmärta. 

Kvalitativ 25 Semistrukturella 

intervjuer, grounded 

theory. 

   

Hur kronisksmärta påverkar livet 

för personer som missbrukar 

opioider. Hur påverkas personer 

som använder olagliga droger mot 

kronisksmärta och vad blir det för 

Hög 



 

konsekvenser, socialt och i mötet 

med andra människor 

Garami et al. (2018) 

Australien  

 

Undersöka relationen mellan 

olika typer av trauma, stress 

och missbruk 

Kvantitativ 69(33) Kontrollgrupp, 

frågeformulär 

Allvarlighetsgrad av 

barndomstrauma, livstrauma och 

erfarenheten av stress upplevdes 

högre hos personer med 

opioidmissbruk än kontrollgruppen 

utan missbruk 

Medelhög 

Grønnestad & 

Sagvaag 

(2016) 

Norge  

 

Att få insyn i hur individer som 

frekvent använder droger 

upplever opioid behandling. 

Kvalitativ 25 Inspelade intervjuer,  Förlust av hopp, fångad i 

behandlingen, substitutions 

behandling är inte nog och 

stigamatisering av identiteten. 

Hög 

Ivers et al. 

(2017) 

Irland  

 

Syftet var att få en förståelse för 

opioidberoende patienter efter 

avgiftning 

Kvalitativ 10 Intervjuer 

Longitunell studie 

Phenomenologi 

Återhämtning var sedd som en 

process som inte alltid var självklar. 

Och återfall var sedd som en del av 

denna process. 

Medelhög 

Madden et al. 

(2018) 

Australien  

 

Öka förståelsen för barriärer till 

DAA terapi för personer som 

injicerar droger 

Kvalitativ 24 Intervjuer Barriärer finns på personlig och 

systematiskt nivå. 

Medelhög 

Mitchell et al. 

(2015) 

USA  

Att undersöka associationer 

mellan ändringar i livskvalitet, 

behandling och opioidbruk. 

Kvantitativ 300 Enkäter 

Randominiserad studie 

Ändringar i livskvalite under en 

längre tid, sämre livskvalitet i 

Hög 



 

 början av behandling. 

Livskvaliteten ökade med bra stöd. 

Palis et al. (2016) 

 

Fastställa faktorer i misshandel 

som leder till missbruk 

Mixad 175 Intervjuer och enkäter 

Beskrivande 

tvärsnittsstudie. 

Hälften av deltagarna rapporterade 

att dom blivit utsatt för misshandel, 

psykiskt, fysisk och sexuellt. 

Medelhög 

Przekop et al. (2017) 

USA  

 

Undersöka patienter som inte 

klarat att fullgöra behandling 

Kvantitativ 150(28) Enkäter 

Kohortstudie 

Patienter visade förbättringar i 

livskvalitet, smärta, depression 

Medelhög 

Romberg et al. 

(2019) 

USA 

Undersöka förväntningar av 

opioider hos personer som 

hade eller inte hade använt de 

förut 

Kvantitativ 1220 Enkäter Nästan alla deltagare hade fått 

opioider förskrivna minst en gång i 

sitt liv, missbruksrisken ökade ju 

mer bruket ökade hos personerna. 

Medelhög 

Stumbo et al. (2016) 

USA 

Dokumentera hur personer 

utvecklat ett missbruk och hur 

det påverkar deras 

engagemanget i behandlingen. 

Mixad 

965(226) 

121  

 

Frågeformulär. 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Induktiv 

 

kronisk smärta och okontrollerad 

smärta var en väg in i missbruk, 

som i sin tur kunde relateras till 

barriärer mot behandling. jämfört 

med de som inte hade erfarenhet av 

kronisk smärta. 

Medelhög 

Tofighi et al. 

(2019) 

USA 

Belysa vilka barriärer som 

påverkar patienter med 

opioidmissbruk att genom gå 

vård med 

substitutionsläkemedel via 

primärvården. 

Kvalitativ  27(4) Semistrukturerade 

intervjuer. Induktiv. 

Grounded thoery. 

erfarenheten var att det var svårt att 

få vård både i stad och landsbygd. 

Erfarenheten av metodon som 

substitution läkemedel var negativt. 

För att deltagarna skulle engagera 

sig under  lång tids behandling, 

Medelhög 



 

krävdes förutom stöd från familj ett 

stadigt boende och dagliga 

aktiviteter. 

Vanderplasschen et 

al. (2014) 

Belgien 

 klienters erfarenheter av 

vårdpersonalen och tillgång till 

psykologiskt stöd. Klienters 

erfarenheter av tillfredsställelse 

under behandling. 

Mixad 

tvärsnitt 

77 

 Kvantitativ data: 

Frågeformulär, snöbolls 

urval, deskriptiv. 

Kvalitativ data: 

Intervjuer 
 

De flesta klienter var nöjd med 

vårdpersonalen och tillgången på 

psykologiskt stöd, trots detta stöd 

visade det ingen effekt på 

missbruket. Av de klienter som fick 

extra psykosocialt stöd upplevde 

det positivt.  och att det hjälpte att 

hålla dem från opioiderna. 

Medelhög 

Velez et al. 

(2016) 

USA 

Belysa erfarenheterna personer 

med opioidmissbruk upplever 

vid en sjukhusinläggning och 

vilka faktorer som kan påverka 

till en förändring 

Kvalitativ 185 Intervjuer, tematisk, 

induktiv 

Att bli inlagd på sjukhus sågs som 

motiverande att sluta med 

missbruk. Trots detta var det ett 

socialt kaos  som påverkade 

motivationen att sluta med 

missbruk. Patienterna upplevde att 

personcentrerad vård var viktigt 

Medelhög 

Weiss et al. 

(2012) 

USA 

Undersöka orsaker till att bruka 

förskrivna opioider hos 

patienter med och utan kronisk 

smärta 

Kvantitativ 653 Enkäter 

Randominiserad studie 

Deltagare med kronisk smärta var 

mer trolig att rapportera smärta 

som anledningen till opioidbruk, en 

annan anledning var för att 

undvika abstinens. 

Hög 
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Tabell 4 

Analys av kvalitativa artiklar- Meningsbärandeenheter, kondenserande enheter och Koder 

Meningsbärandeenheter Kondenserade enheter Kod 

Deltagarna upplevde smärta som ett hinder 

för att sluta. Detta var särskilt sant bland 

personer med opioid användnings problem. 

Smärta ett hinder att sluta med opioider Fysiska 

Den dagliga kroniska smärtupplevelsen och 

substansanvändningen: hantera dubbelt 

stigma. 

Leva både med kronisk smärta och opioidmissbruk gav 

en upplevelse av dubbel stigmatisering 

Bemötande 

En av anledningarna till att jag stannat kvar 

på det här sjukhuset är att de varit väldigt 

flexibla och förstående för mig. Och inte bara 

det, utan några av dem är själv ex- beroende, 

så de kan förstå vad jag går igenom, så jag 

känner mig inte dömd. Jag känner mig 

välkommen när människor förstår att detta 

är mer en sjukdom än ett personligt val. Det 

gör det mycket lättare att fatta bättre beslut. 

Stanna på sjukhus på grund av flexibelvård och 

förstående personal. Ex- beroende personal dömer inte 

och underlättar med en förståelse att det är en sjukdom  

Stöd 

Återhämtning: några av de mest slående 

insikterna var de som erhölls under 

behandling, både tidigare och nuvarande. 

Behandling ” lyfta upp slöjan” och gav en 

medvetenhet om beteenden som verkade 

vara ganska djupgående.  

Behandlingen blev som att lyfta upp en slöja. En 

djupgående process. 

Behandling 
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Tabell 5 

Analys av kvantitativa artiklar- Översiktstabell av datareduktion 

Författare 
Årtal 

Land Deltagare 
(bortfall) 

Män/Kvinnor/annat Psykisk 
ohälsa 

Fysisk 
ohälsa 

missbruksbehandling Stigmatisering riskfaktorer Signifikansnivå 

Ahern, J., 
Stuber, J & 
Galea,S. 
(2007) 

USA 1008 639 (63,9%)/ 347 
(34,7%)/ 14 (1,4%) 

x   x  P <0.001 

Mitchell et 
al. 
(2015) 

USA 300 (21) 174 (62,3%)/ 105 
(37,7%) 

x  x   < 0.001 

Romberg et 
al. 
(2019) 

USA 1220 610/610     x P <0.43 

Palis et al. 
(2016) 

Kanada 175  95/79/1 x    x P <0.01 

Garami et 
al. 
(2018) 

Australien 69 39/ 30 
 

x    x P <0.001, 
p=0.775 

Weiss et al. 
(2012) 

USA 870 (217) 392 (60%)/ 261 
(40%) 

 x   x P <0.001 

Przekop et 
al 
(2017) 

USA 150 (38) 47 (41,8%)/           
65 (58,2%) 

 x x   P <0.05 

Baxley et al 
(2019) 

USA  54%/46% x  x   P <0.001, 
p<0.10, p0,05 
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Tabell 6 

Översikt av kategorier och underkategorier. 

Kvalitativt resultat  

  Personers fysiska erfarenheter  

Erfarenheter av bemötande - Bemötande i vården. 

- Stigmatisering. 

Erfarenheter av stöd - Vårdstödet. 

- Förlust av relationer.        

Erfarenheter av missbruksbehandling  

 

 

 

 

 

 

Tabell 7 

 

Översikt av kategorier 

Kvantitativt resultat  

Personers erfarenhet av psykisk 

ohälsa och opioidmissbruk 
 

Personers erfarenhet av fysiks ohälsa 

och opioidmissbruk 
 

Personers erfarenheter av 

missbruksbehandling 
 

Personers erfarenheter av 

stigmatisering vid opioidmissbruk 
 

Personers erfarenheter av risker för 

ett opioidmissbruk 
 

 

 


