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Abstrakt 
Bakgrund: Tillgång till sjukvård mäts i hur väl hälso- och sjukvården når ut till befolkningen 
utan att någon exkluderas. Genom att säkerställa att vårdtillgängligheten är hög så förbättras 
människors hälsa, livslängden förlängs och ojämlikheter när det gäller hälsa minskar. Utsatta 
grupper kan uppleva hinder som stoppar dem från att få tillgång till vård, detta leder till 
negativa konsekvenser för livskvaliteten och socioekonomiska skillnader i befolkningen. 
Studier tyder på att patienter med samsjuklighet kan vara en grupp som av olika anledningar 
får en försvårad tillgång till vård Syfte: Att undersöka specialistsjuksköterskors erfarenheter 
av vårdtillgänglighet för patienter med samsjuklighet i psykiatrisk öppenvård. Metod: Åtta 
intervjuer med specialistsjuksköterskor som arbetade eller har arbetet i psykiatrisk öppenvård 
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genomfördes och analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysen 
resulterade i ett huvudtema: “En avvisande vård” samt tre subteman: “Att vården präglas av 
kontraproduktiva regler”, “Brist på ansvarstagande gör att patienter bollas runt” och 
“Fördomar och kunskapsbrist leder till att patienter skuldbeläggs”. Resultatet av vår studie 
visar på behovet av att förbättra vårdtillgängligheten för patienter med samsjuklighet då de i 
dagsläget exkluderas. Vårdtillgängligheten för personer med samsjuklighet sker inte på lika 
villkor som för andra patientgrupper inom psykiatrisk öppenvård och dessa patienter avvisas. 
Vården präglas av försvårande och kontraproduktiva regler och deltagarna hade erfarenheter 
av att ingen tar ett övergripande ansvar för patienter med samsjuklighetsproblematik. Det 
finns en kunskapsbrist och fördomar inom vården av dessa patienter idag, vilket leder till att 
de skuldbeläggs för sin sjukdom. Diskussion: Att inte erbjuda en tillgänglig vård för patienter 
med samsjuklighet kan få förödande konsekvenser för både de enskilda patienterna men också 
på samhällsnivå. Negativa attityder behöver bytas ut mot evidensbaserade metoder där 
missbruk erkänns som en sjukdom. Rätt vård kan innebära att dessa patienter återhämtar sig 
men att de ska klara detta på egen hand är högst osannolikt. Vårdtillgängligheten för denna 
patientgrupp är bristfällig och har stora behov av en snabb förändring.  

Nyckelord: vårdtillgänglighet, samsjuklighet, psykiatrisk öppenvård, missbruk, beroende, 
omvårdnad, sjuksköterska, specialistsjuksköterska 

Keywords: Accessibility, Comorbidity, Psychiatric outpatient, Abuse, Addiction, Nursing, 
Nurse, Specialist nurse  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Tillgång till sjukvård mäts i hur väl hälso- och sjukvården når ut till befolkningen utan att 

någon exkluderas. Genom att säkerställa att vårdtillgängligheten är hög så förbättras 

människors hälsa, livslängden förlängs och ojämlikheter när det gäller hälsa minskar. Utsatta 

grupper kan uppleva hinder som stoppar dem från att få tillgång till vård, detta leder till 

negativa konsekvenser för livskvaliteten och socioekonomiska skillnader i befolkningen (ESI 

Funds for health, 2019).     

Vår erfarenhet är att patienter vill ha en lätt och okomplicerad tillgång till vård och vi har 

funderat på hur vårdtillgängligheten för personer med samsjuklighet ser ut inom den 

psykiatriska öppenvården. När det gäller samsjuklighet syftar Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer för vård vid missbruk och beroende (2019) till en person som har ett diagnostiserat 

missbruk och/eller beroende, samt en annan diagnostiserad psykiatrisk sjukdom. Enligt 

Socialstyrelsen så har människor med missbruk/beroende en fördubblad risk för annan 

psykiatrisk problematik och vid mätningar har det setts att 30-50% av de som vårdades för sitt 

missbruk/beroende även hade en annan psykisk sjukdom. Vanligast var ångest, depression, 

personlighetsstörningar och ADHD. Socialstyrelsen klargör att dessa tillstånd som personen 

har bör behandlas samtidigt men det finns en stor risk att dessa personer får ett bristande 

vårdförlopp. 

Grant et al. (2004) har gjort internationell forskning från så kallade befolkningsstudier där de 

undersökt hur vanligt samsjuklighet är. Resultatet visade att depression och ångest var vanligt 

i kombination med missbruk/beroende. I USA hade 60% av personerna som uppsökte vård för 

sitt missbruk/beroende även depression eller ångest och det fanns även en fördubblad risk för 

depression och ångest hos dessa personer. Enligt Adams (2008) ses samsjuklighet mellan 

psykisk ohälsa och missbruk som svårt att bota, trots att den psykiska ohälsan inte alltid 

handlar om någon svår psykisk störning. Vidare menar Adams (2008) på att vårdpersonalen 

endast fokuserade på en diagnos i taget, vilket resulterade i att missbruksproblematiken 

hamnade i fokus och den andra psykiska ohälsan prioriterades ner. 
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Risken för att utveckla ett drogberoende vid ADHD kan bero på ökad impulsivitet (Urcelay & 

Dalley, 2012) och kan innebära att substansmissbrukets svårighetsgrad ökar samt att risken 

för fler återfall blir förhöjd (Arias et al. 2008).  Denna studie såg även ett samband mellan 

ADHD och en tidig debut av missbruk/beroende och även samband mellan ADHD, olika 

typer av missbruk/beroende och andra psykiatriska diagnoser. Inom psykiatrisk öppenvård 

finns även LARO-mottagningar (Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende) och 

i en studie av Rosic et al. (2017) framkom det att 80% av personerna som fick 

metadonbehandling hade en samsjuklighet och 42% hade även ett annat diagnostiserat 

missbruk/beroende förutom sitt opioidberoende.  

Stigmatisering av människor som lider av psykisk ohälsa är ett globalt problem och får stora 

konsekvenser för hur vården utformas och hur tillgången till vård ser ut. Sapag et al. (2017) 

konstaterar att genom stigmatisering bildas ett utanförskap och detta är något som är vanligt 

förekommande. Vanligast var stigmatisering av personer som hade ett substansmissbruk av 

något slag. För denna grupp människor fanns det en uppfattning och tro på att de fick “skylla 

sig själv” i större utsträckning än vid andra psykiatriska diagnoser. I en studie från 

Storbritannien beskrevs människor som hade ett beroende av heroin som mer omoraliska än 

människor med depression, diabetes eller schizofreni, men aningens bättre än människor som 

begår brott som stöld och bedrägeri (Yang, Wong, Grivel & Hasin, 2017). Det kan tänkas att 

stigmatiseringen då blir än mer påtaglig för personer med samsjuklighet.  

Det framkommer i en studie av Velez et al. (2017) att patienter med missbruk/beroende 

önskade att personalen var omtänksam och hade ett icke dömande förhållningssätt för att 

kunna skapa tillitsfulla relationer. Patienter som upplevde att personalen hade empati, litade 

på och bemötte dem med respekt var mer nöjd med sin vård. Patienterna betonade även vikten 

av att ha valmöjligheter i sin behandling för att inte känna sig pressade eller tvingas till en 

viss typ av behandling. Enligt Velez et al. (2017) såg patienterna personalen som ett viktigt 

hjälpmedel för om de valde att delta i behandling eller inte. Patienterna hade önskemål om att 

personalen skulle bemöta dem som en patient istället för att bli bemött som en “missbrukare”. 

I en annan studie (Gunasekara, Pentland, Rodgers & Pattersson, 2014) framkom det att 
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patienter som vårdades för psykisk ohälsa ville bli behandlade med respekt och känna sig 

omhändertagna, detta gällde oavsett vilken diagnos patienten hade.   

I en studie av Wadell och Skärsäter (2009) så undersöktes sjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda patienter med samsjuklighet i form av alkoholmissbruk och depression. I studien 

framkom det att dessa patienter ibland skrevs ut från avdelningen de vårades på om de visade 

bristande följsamhet. Wadell och Skärsäter (2009) menar att sjuksköterskor har en skyldighet 

att  använda sig av bästa tillgängliga resultat och att detta gäller särskilt för personer med 

dubbeldiagnoser, resultatet av detta skulle då kunna vara att vården blev mer kostnadseffektiv 

och medförde en större skillnad för folkhälsan.   

I en studie av Đào, Brunelle och Speed (2019) framkom det att patienter med samsjuklighet 

rent generellt, och jämfört med andra patientgrupper, hade en låg tillgång till vård och en 

sämre behandlingsprognos. Patienter med samsjuklighet hade dock lättare än patienter med 

enbart beroendeproblematik att få tillgång till vård. Det framkom dock att de patienter med 

samsjuklighet som fick tillgång till vård inte behandlades för sin beroendesjukdom utan 

enbart för den andra psykiatriska diagnosen och att behandlingen inte alltid var passande. 

Studien konstaterade att tillgången till effektiv vård för patienter med samsjuklighet var 

otillräcklig (a.a). Vidare skriver Manuel,  Stebbins och Wu (2018) i sin studie att patienter 

med samsjuklighet, jämfört med patienter med endast en av dessa diagnoser, i större 

utsträckning upplevde att deras behov av vård inte uppfylldes. I samma studie jämfördes 

skillnaden avseende vårdtillgång mellan könen och de kom fram till att män i större 

utsträckning inte fick vård för sin samsjuklighetsproblematik men samtidigt var den grupp 

som uppsökte akutsjukvård i större utsträckning än kvinnor. Deras användande av droger och/

eller alkohol bedömdes vara mer destruktivt jämfört med kvinnornas (a.a).  

En omständighet som kan upplevas försvårande för vårdtillgängligheten är krav på 

avhållsamhet från droger/alkohol innan bedömningar eller insatser sätts in, detta kan innebära 

en förlorad möjlighet att engagera patienten i vården (Priester et al., 2016). Denna studie 
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belyste också att det fanns kunskapsluckor i behandlingen av patienter med samsjuklighet och 

att vården endast når ut till en liten andel av patienterna, samt att patienternas vårdbehov inte 

uppfylldes. Priester et al. (2016) menade på att det finns en diskriminering gentemot denna 

patientgrupp och att det även finns en brist på vårdinrättningar som arbetar integrerat med 

samsjukligheten.  

Olika teorier präglar omvårdnaden och D’Antonio, Beeber, Sills och Naegle (2014) beskriver 

Hildgard Peplau och hur hennes tankar om omvårdnad fortfarande är aktuella. Enligt 

Hildegard Peplau har sjuksköterskor och omvårdnad en central roll när det handlar om att 

reformera hälso- och sjukvården. Det finns en styrka i de interpersonella relationerna inom 

omvårdnad och de läkande relationerna som sjuksköterskan står för. D’Antonio et al. (2014) 

menar att Hildegard Peplau förändrade sjuksköterskans arbete i praktiken då hon menade att 

omvårdnaden är en samarbetsprocess och interpersonell process där det finns en ömsesidighet 

mellan sjuksköterskan och patienten. Vi anser att det, genom detta, går det att se 

sjuksköterskans kraft och förmåga i att både förändra hur hälso- och sjukvård är uppbyggt, 

men även vikten att relationskapandet. Vi anser att för att det ska vara möjligt att skapa 

läkande och interpersonella relationer behöver sjuksköterskan finnas och vara tillgänglig vid 

vård av patienter.  

För att minska frustration och okunskap hos personal gällande patienter med samsjuklighet 

menar Gunasekara et al. (2014) att det är viktigt med utbildning för att öka kompetensen om 

patienternas komplexa omvårdnadsbehov. Enligt Statens offentliga utredning, Bättre insatser 

vid missbruk och beroende, (SOU 2011:35), så framgår att de lagar och regler som 

beroendevården idag är uppbyggda runt kom till för ca 30 år sedan. Sedan dess har det hänt 

mycket i samhället och kunskapen runt dessa sjukdomar ser annorlunda ut, kunskapen har 

utökats från både patient- och samhällsperspektiv. Vårdbehovet ser annorlunda ut och 

utredningen menar att det finns ett behov av att reformera hur vi hanterar dessa människor. 

Det framkommer även att situationen för de som missbrukar ser annorlunda ut och att vården 

endast når ut till 1 av 5 av dessa människor idag, att det finns en bristande kunskap och 

kompetens för hur vi hanterar dessa personer och att det finns en vinning rent ekonomiskt att 
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reformera och att vi då kan komma ifrån den ojämlika vård som vi idag har. Wadell och 

Skärsäter (2009) menar att sjuksköterskor är i en unik position för att bedöma symtom vid 

samsjuklighet då det, i deras profession, ingår att se helheten. Specialistutbildade 

sjuksköterskor inom psykiatrisk vård har förmågan att förstå och arbeta med patienter med 

komplexa sjukdomstillstånd och har ett brett tillämpningsområde. Detta är enligt Delaney et 

al. (2017) grundläggande för att kunna utföra anpassad vård för patienter med dessa komplexa 

tillstånd. Vår tanke är att det finns en vinning i att specialistsjuksköterskors perspektiv lyfts 

fram i hur väl vården är tillgänglig för dessa patienter. 

Rational 

Patienter med samsjuklighet är en sårbar grupp som ofta drabbas av stigmatisering på grund 

av fördomar och förutfattade meningar, likväl i samhället som i vårdsammanhang. Ökad 

kunskap om hur vårdtillgängligheten faktiskt ser ut för patienter med samsjuklighet inom den 

psykiatriska öppenvården, är viktigt att bli medveten om för att kunna utveckla vården och 

omvårdnaden för denna patientgrupp. Vårdens tillgänglighet har betydelse för patienters 

tillfrisknande.  Att vara tillgänglig i den psykiatriska öppenvården kan vi både uppleva som en 

självklarhet och svårighet, särskilt med patientgruppen som har samsjuklighet då denna 

patientgrupp ofta väcker blandade känslor hos vårdpersonal. Vi vill få en bättre bild av 

specialistsjuksköterskors erfarenheter av vårdtillgänglighet för patienter med samsjuklighet 

inom den psykiatriska öppenvården. Denna studie anser vi fyller ett syfte för, framförallt, 

vårdens organisation på högre nivå då det ger en bild av hur situationen ser ut för människor 

med samsjuklighet. Vi att studien även är till nytta även för patienter, deras anhöriga och även 

på samhällsnivå där kunskapen behöver höjas för denna patientgrupp. Vi ser också en vinst 

för specialistsjuksköterskor som arbetar i den psykiatriska öppenvården att få en bättre bild 

över detta då vi anser att det kan leda till att vi på sikt kan påverka och förbättra vården för 

denna patientgrupp i större utsträckning.  

Syfte 
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Syftet med den här studien var att beskriva specialistsjuksköterskors erfarenheter av 

vårdtillgänglighet för patienter med samsjuklighet inom psykiatrisk öppenvård. 
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Metod 

Utifrån syftet med detta examensarbete valde vi att göra en kvalitativ studie, en kvalitativ 

innehållsanalys, där vi beskrev erfarenheter hos specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk 

öppenvård. Kvalitativ metod granskar människors levda erfarenheter av ett fenomen och den 

data som inhämtas används sedan för att skapa förståelse och ge en inblick (Henricsson & 

Billhult, 2017, s. 111-112), i det här fallet, i erfarenheter av vårdtillgänglighet för patienter 

med samsjuklighet inom psykiatrisk öppenvård. Studien hade ett induktivt förhållningssätt, 

vilket betyder att studieförfattarna utgått ifrån empirin och så objektivt som möjligt fördjupat 

sig i det specifika fenomenet och sedan beskrivit det så riktigt som det gick (Priebe & 

Landström, 2017, s. 29-30). Vi har använt oss utav kvalitativ innehållsanalys för att på så sätt 

sammanställa och därigenom kunna beskriva specialistsjuksköterskors erfarenheter av 

tillgänglighet inom den psykiatriska öppenvården för patienter med samsjuklighet. 

Examensarbetet har en latent innehållsanalys där texterna har tolkats.  

Deltagare 

Studien använde sig av ett ändamålsenligt urval och bestod av semistrukturerade intervjuer 

med åtta personer. Ändamålsenligt urval används för att kunna välja ut personer som tros 

kunna ge data som innehåller fakta, och som kan besvara syftet (Henricson & Billhult, 2017, 

s.115-116). Förfrågan om att delta i studien gick ut till specialistsjuksköterskor inom 

psykiatrisk vård via sociala medier, till en facebookgrupp för sjuksköterskor. För att 

inkluderas i studien var kravet att sjuksköterskorna skulle ha en specialistutbildning inom 

psykiatri och arbeta eller ha erfarenhet av att arbeta inom psykiatrisk öppenvård. Vår 

bedömning är att specialistsjuksköterskor, genom sin utbildning, har ett kritiskt tänkande och 

använder sig av reflektion på ett sådant sätt som är relevant för studien. Exklusionskriterier 

vid urvalet av deltagare var specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård som enbart hade 

erfarenhet av att arbeta med barn. Samtliga deltagare var kvinnor. Yngsta deltagaren var 29 år 

och äldsta 72 år de hade arbetat mellan 1,5-25 år inom psykiatrisk öppenvård. 
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Procedur 

Vi postade ett inlägg i Facebook gruppen Sjuksköterskan, med kortfattad information om 

studien (se bilaga 1) där de som var intresserade uppmanades att kontakta studieförfattarna. 

De fick då informationsbrevet mailat till sig (se bilaga 2). Informationen om studien var 

således skriftlig via informationsbrevet och deltagarna fick även erhålla information 

muntligen innan intervjun började. Deltagandet var frivilligt och informerat samtycke skrevs 

under vid de fysiska intervjuerna och förvarades i en dokumentmapp i ett låst skåp. Vid de 

intervjuer som skedde via länk skrevs samtyckesblanketten under, de tog sedan kort med sin 

mobiltelefon och skickade denna till oss för inskanning.   

Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom att vi genomförde kvalitativa intervjuer med de åtta deltagare 

som tackade ja till att delta i studien. De åtta första som tog kontakt och önskade delta efter att 

ha fått information om studien inkluderades. Intervjuerna för deltagare som tackat ja via 

sociala medier skedde via videosamtal (skype eller zoom) eller på utvald plats, beroende på 

vad som var enklast för studiedeltagarna. Det resulterade i fem skypesamtal, ett Zoomsamtal 

och två fysiska intervjuer. Intervjumetoden var semistrukturerad och frågorna som ställs under 

intervjun bestod av öppna frågor som var ämnade till att ge svar till studiens syfte (se bilaga 

4). Danielsson (2017, s.144-145) beskriver semistrukturerad intervju som en intervju där det 

finns en viss struktur på frågorna men att de inte behöver tas i en viss ordning. Den första 

studieförfattaren utförde fyra av intervjuerna och den andra studieförfattaren genomförde 

resterande fyra intervjuer. Varje intervju spelades in efter att detta accepterats och godkänts av 

den som skulle intervjuas. Inspelningarna har sparats i en gemensam mapp som är 

lösenordskyddad. Det totala inspelningsmaterialet från intervjuerna blev 6,5 timme långt och 

de enskilda intervjuernas längd varierade mellan 35-65 minuter. 

Analys 
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Analys av insamlad data har genomförts genom en kvalitativ innehållsanalys. Den kvalitativa 

innehållsanalysen är både lämplig och vanligt förekommande då syftet är att beskriva och 

berätta om människors subjektiva upplevelser och erfarenheter. Passande underlag är t.ex. 

omfattande textmaterial (Graneheim & Lundman, 2004; Graneheim, Lindgren & Lundman, 

2017).  Analys av insamlad data skedde genom att det inspelade materialet transkriberades 

(ordagrant) och lästes i sin helhet flertalet gånger av båda studieförfattarna, detta för att få en 

känsla för texten. Därefter togs text ut som svarade till studiens syfte och bildade därmed 

meningsenheter. Den text som inte var relevant för studiens syfte uteslöts ur materialet. 

Exempelvis när deltagarna berättade om deras stressnivå på arbetet, arbetsmiljörelaterade 

frågor och även information som  inte rörde patienter med samsjuklighet.  

Meningsenheterna som valdes ut  kondenserades, kodades och bildade att-satser, totalt 177 

stycken. Samtliga att-satser fördes in i en tabell för att säkerställa en tydlig struktur vid 

analysprocessen av materialet. Baserat på att-satsernas likheter och olikheter sorterades dessa 

och bildade därmed nya kategorier. Vid den andra kategoriseringen bildades totalt 43 

kategorier.  I nästa steg, den tredje kategoriseringen, resulterade textbearbetningen i 21 nya 

kategorier.  I den fjärde kategoriseringen bildades 11 nya kategorier, dessa fyra 

kategoriseringssteg skedde med en manifest ansats för att fånga textens kärna och ge en 

helhets bild av materialet. Slutligen, i den femte kategoriseringen övergick vi till en latent 

ansats och fokuserade på det underliggande budskapet i kategorierna. Där formades tre 

subteman och ett huvudtema, se tabell 1. Under hela analysprocessen gick vi kontinuerligt 

tillbaka till huvudtexten för att säkerställa kategorier och teman och få en känsla en av textens 

helhet. När dessa kategorier/teman sedan var skapade så bildades en ny helhet (Henricsson & 

Billhult, 2017, s.116).  

 Etiska överväganden 

Vid utförandet av detta examensarbete har vi utgått från de etiska principerna som formuleras 

i Belmontrapporten 1979. Enligt Belmontrapporten (1978, refererad i Kjellström, 2017) 

omfattas en etisk studie av aspekterna: väsentliga frågor, god vetenskaplig kvalité och att den 
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genomförs på ett etiskt sätt. Vidare framhäver Belmontrapporten självbestämmande vilket 

omfattar den deltagandes rätt till information, frivilligt deltagande och möjligheten att avsluta 

sitt deltagande när som helst under forskningens gång. De risker som eventuellt kan finnas för 

de specialistsjuksköterskor som deltog i studien kan vara att de blev medvetna om hur 

vårdtillgängligheten för deras patienter såg ut och då eventuellt upptäckte att vården brister 

inom detta område. Detta skulle kunna leda till en ökad psykisk belastning i form av stress, 

känsla av otillräcklighet, skuld och skam. Vad än deltagarna kommer fram till gällande deras 

tillgänglighet för patienterna anser vi att detta är viktigt att få möjlighet att reflektera över och 

lyfta upp och synliggöra på de respektive arbetsplatserna.  

Vi lade ut ett tydligt informationsbrev med frågeställning om personer ville delta i studien via 

en facebookgrupp för sjuksköterskor. Vi efterfrågade specialistsjuksköterskor. De deltagare 

som var intresserade av att delta meddelade oss det via mail eller telefon för att måna om 

deras integritet. De behövde inte delge öppet i facebookgruppen om de ville delta i studien. 

Samtliga deltagare i studien deltog frivilligt. De som tackade ja till att delta i studien lämnade 

samtidigt ett skriftigt, alternativt inskannat samtycke till att delta i studien. Vi har värnat om 

deltagarnas integritet och har avidentifierat deltagarnas namn och har inte heller publicerat var 

arbetsplatserna de arbetar på rent geografiskt ligger i Sverige.   
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Resultat 

Analysen resulterade i ett huvudtema: ”En avvisande vård” och tre subteman: ”Att vården 

präglas av kontraproduktiva regler”, “Brist på ansvarstagande gör att patienter bollas runt” 

och ” Fördomar och kunskapsbrist leder till att patienter skuldbeläggs”, se tabell 1.  

Tabell 1. Översikt av tema och subtema 

En avvisande vård 

Temat bildades utifrån tolkning av de tre subteman som framkommit. Temat beskriver att 

vårdtillgänglighet inte är en självklarhet för patienter med samsjuklighet och att de avvisas 

från vården på olika sätt.  

Att vården präglas av kontraproduktiva regler 
  

Sjuksköterskorna beskrev att de hade erfarenheter av att patienter med samsjuklighet 

omfattades av flertalet försvårande och kontraproduktiva regler som påverkade 

vårdtillgängligheten negativt för dem. Patienterna måste bland annat visa på motivation för att 

få ta del av vården, där ibland att visa sig motiverad att sluta med sitt missbruk för att få 

möjlighet att delta i olika behandlingar. Sjuksköterskorna berättade om att det finns regler 

kring att centralstimulantia sätts ut om patienter med ADHD-diagnos inte kommer på sina 

Tema Subtema

En avvisande vård Att vården präglas av kontraproduktiva regler
  
Brist på ansvarstagande gör att patienterna bollas runt 

Fördomar och kunskapsbrist leder till att patienter 
skuldbeläggs 
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kontroller, trots att de genom sin ADHD-diagnos har omfattande svårigheter med sina 

exekutiva funktioner. Kontrakt för patienter med ADHD-diagnos förekommer, där det finns 

förhållningsregler för hur de ska bete sig för att fortsatt vård ska vara tillgänglig. Många 

gånger är dessa förhållningsregler ouppnåeliga för den här patientgruppen. 

”Jag kan tycka att man begränsar samsjuklighetsgruppens 
behandlingsmöjligheter, och överlevnad rätt mycket. Som med ADHD:n, dom 
kanske inte kommer exakt då vi har drop-in, då blir dom utan sin medicin, det 
känns ju verkligen som att man skjuter dom i foten fast dom kanske gör så gott 

dom kan.” Intervju 5 

Sjuksköterskorna beskrev att en annan grupp som sticker ut är patienter med samsjuklighet 

inom LARO-behandlingar där vårdens tillgänglighet också påverkas av kontraproduktiva 

regler. För att få hjälp av LARO och bli inskriven i behandlingsprogrammet behöver patienten 

vara positiv på droger, men patienten måste vara negativ på droger för att få ta del av övrig 

psykiatrisk vård. Sjuksköterskorna beskrev hur reglerna för denna behandling inte är anpassad 

efter patienterna och att denna behandling är särskilt strikt. Det finns många uppfostrande 

regler, exempelvis att de ska komma en viss tid för att inte bli utan sin medicin.  

”Sen blir man arg på patienten när dom inte kommer, håller sig ren, eller inte 
följer våra rutiner. Ja men vadå? Hur ska dom kunna det när vi gör en som 

hinderbana för dom hela tiden?” Intervju 5 

Sjuksköterskorna hade erfarenhet av att patienterna inom LARO-behandling hade stor 

samsjuklighetsproblematik men att patienterna inte fick chansen att utredas då det fanns regler 

om drogfrihet för att detta skulle vara möjligt. Det ställdes även krav på att patienterna ska 

komma regelbundet för resten av sitt liv, utan att, i de flesta fall, ges möjlighet till 

förenklingar i form av apotekshämtningar. Patienter som hade behov av att ingå i LARO-

programmet kunde många gånger snabbt få en kontakt med mottagningarna men behövde 

lämna prover innan de kunde får ta del av behandlingen, var de drog positiva under 

utredningstiden förlängdes denna process. Samtidigt erbjöds ingen behandling under tiden de 
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var under utredning, de förväntades, på egen hand, bryta sitt destruktiva leverne, något som 

många gånger innebar stora svårigheter för de med samsjuklighet. 

”Jag kommer ihåg en kille, han försökte komma in i LARO, hade ju depression också, ingen hjälp för 
det för övrigt, men för att komma in så ska du ju kissa positivt på opioider i 3 månader, han tog benso 
typ halvvägs in. Då började provtagningstiden om, 3 nya månader.. Han dog ju i en överdos men jag 

tänker på han ibland. Tänker liksom att där hade vården kunnat inkludera honom tidigare och kanske 
räddat hans liv.” Intervju 4 

Sjuksköterskorna upplevde att denna patientgrupp missgynnades inom vården och en del av 

sjuksköterskorna hade erfarenhet av att faktiskt frångå rådande regler och rutiner i ett försök 

att hjälpa patienter med samsjuklighet. Detta kunde bland annat handla om att de valde att inte 

skriva en journalanteckning om att patienten uteblivit tre gånger och därmed ska avslutas på 

mottagningen, eller att de medvetet skjutit upp ett urinprov för att patienten ska hinna bli ren 

från droger. 

Brist på ansvarstagande gör att patienter bollas runt 
　 

Sjuksköterskorna upplevde att ingen myndighet tog ett övergripande ansvar för 

samsjuklighetsproblematiken vilket ledde till att dessa patienter på olika sätt riskerade att fara 

illa. Det framkom av flera sjuksköterskor att patienter som hade ett pågående missbruk med 

samtidig annan psykiatrisk diagnos skulle hänvisas till kommunen för att få hjälp med 

missbruksbiten. Kommunen i sin tur ansåg att patienten behövde hjälp av psykiatrin för att 

stabilisera dennes psykiska mående för att kunna tillgodose sig den behandling de hade för 

avsikt att ge, avseende beroendeproblematiken. Det var alltså ingen myndighet som tog bollen 

vilket resulterade i att patienterna bollades runt.  Sjuksköterskorna beskrev även att orimliga 

krav ställdes på patienter med samsjuklighet vilket de uppfattade som ett resultat av att ingen 
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riktigt ville ta det yttersta ansvaret för dessa patienter. Sjuksköterskorna påtalade även att det i 

många fall inte togs någon hänsyn till att patienterna hade en samsjuklighet.  

"Dom med missbruk och samsjuklighet far mest illa, helt klart. Tänk dig att få nej 
från alla typ.. "Nä, vi kan inte hjälpa dig, du måste sluta vara sjuk först" eller att 

deras sjukdom inte tas på allvar” Intervju 4 

Sjuksköterskorna berättade även om hur väntetiderna ofta blir långa för patienter med 

samsjuklighet då patientgruppen inte prioriteras och missbruk inte ses som något som ska 

behandlas inom psykiatrisk öppenvård.  

”Alltså säg att jag har en patient som har ADHD och missbruk, då bedömer man 
ju att ADHD är ingen sjukdom som är livsviktig att behandla och missbruket 

behöver dom lösa först. Typ som att det bara är jättelätt att sluta med.. Säg att dom 
far väldigt illa, liksom injicerar och plus det har annan diagnos, kanske depression 

eller så. Det anses ändå inte vara något som ska prioriteras..” Intervju 4 

På en del av sjuksköterskornas mottagningar hade de börjat drogscreena alla patienter innan 

de utförde en psykiatrisk utredning, detta för att få fatt på eventuellt missbruk för att 

säkerställa att de tillhörde psykiatrin och inte kommunen eller annan enhet. Dessa 

kartläggningar gjordes med syfte att patienter skulle få rätt insatser och hjälp samt att 

psykiatrin inte ska göra sådant som kommunen kunde göra. Detta tolkades även som att 

personalen ville få fatt i om det förelåg ett missbruk för att då hänvisa, enligt rutin, patienten 

vidare och patienten var därmed inte psykiatrins primära ansvar längre. Det framkom även att 

flera remisser som inkom från hälsocentraler till de öppenvårdsmottagningarna som 

sjuksköterskorna arbetade på ofta bollades tillbaka då de bedömde att patienten inte tillhörde 

specialistnivå eller om det fanns en missbruksbild. En del remisser kunde skickas fram och 

tillbaka mellan psykiatrin och primärvård flera gånger då ingen av instanserna bedömde sig 

vara de som skulle ta ansvar för patienten.  
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"Det finns säkert vissa som missgynnas av remisshanteringen för det kan säkert 

vara så att vissa patienter som våran remissbedömningsgrupp bedömer ska få sin 
behandling i primärvård, men där primärvården inte har resurser att kunna ta 

hand om patienten, så absolut, å sen så är det säkert om man har , om det 
exempelvis framkommer i remissen att det föreligger samsjuklighet , exempelvis ett 

pågående missbruk så tror jag att våran remissbedömningsgrupp är ganska .. 
kanske hellre vill att dom i första hand ska få hjälp via kommunen eller till 

beroendemottagningen i första hand”. Intervju 6 

Sjuksköterskorna menade på att en del av det faktum att ingen vill ta det yttersta ansvaret för 

den här patientgruppen delvis kan bero på okunskap om missbruk och beroende. 

Sjuksköterskorna beskrev en frustration kring att patienterna bollas mellan kommun, 

kriminalvård och region utan att få hjälp då ingen tar det yttersta ansvaret för patienten. 

”Hon har ADHD och bipolär sjukdom, står och väntar på LARO, samtidigt som 
man har sagt hos oss att hon får inget samtalsstöd om hon inte är ren. Samtidigt så 
är hon dömd av kriminalvården att ha kontakt med psykiatrin. Och jag står ju där, 
för att jag vill ju hjälpa den här tjejen och stångas mot ledningen och läkare och 

säger att hon har behov av det här. Det här är hennes behov, hur ska vi kunna 
hjälpa henne? Hon blev utskriven även från missbruksvården i kommunen för att 

hon inte kunde hålla sig ren.” Intervju 2 

Sjuksköterskorna menade på att det finns patienter med samsjuklighet som på grund av sitt 

missbruk inte fick den vård de hade rätt till, det är missbruket som ställer till det och de nekas 

vård på grund av det, inte den andra psykiatriska diagnosen. Sjuksköterskorna beskrev att de i 

praktiken inte tog emot patienter i aktivt missbruk utan hänvisade dessa till kommunen. Där 

kunde patienterna inte heller få hjälp med sin samsjuklighetsproblematik eftersom de behövde 

vara rena på droger för att ta del av behandlingen. 

”Känns som dessa patienter lätt faller mellan stolarna om jag ska vara ärlig. 
Ibland får de inte behandling hos oss för läkarna anser att de först måste till ett 

behandlingshem för att få hjälp med missbruksproblematiken. Kommunen anser i 
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sin tur att de behöver medicineras via psykiatrin för att kunna fixa ett 

behandlingshem.” Intervju 8 

Det fanns sjuksköterskor som hade en beroendemottagning i anslutning till deras öppenvård. 

De berättade att de i första hand remitterade patienter med omfattande missbruk och 

samsjukslighet till beroendemottagningen, då de ansåg att det var svårt att behandla båda 

sakerna samtidigt. Detta system medförde att ingen tog ansvar för den totala problematik som 

patienten faktiskt hade, vilket medförde att vården inte kunde betraktas som tillgänglig för 

personer med samsjuklighet. Detta eftersom ingen myndighet ansåg sig vara den som skulle ta 

bollen för den totala vården som en patient med samsjuklighet behöver. För att hjälpa 

personer med samsjuklighet och undkomma riskerna med att ingen tar ansvar berättar 

sjuksköterskorna om deras tankar på samverkans betydelse. De flesta av sjuksköterskorna 

hade erfarenheter av att samverkan mellan kommun och landsting inte fungerar så bra men 

hade en önskan om att detta borde ske, exempelvis genom integrerade mottagningar och tät 

kontakt med Socialtjänsten. 　 

Fördomar och kunskapsbrist leder till att patienter skuldbeläggs 
  

Sjuksköterskorna upplevde att missbruksproblematiken ofta ses som en karaktärsbrist och att 

många anser att dessa patienter får skylla sig själva. Sjuksköterskorna hade stött på personal 

som resonerade att patienter inte fick hjälp med sin beroendeproblematik på grund av 

uppfattningar som:  

“ja men klart dom är deprimerade om dom drogar, om dom slutar med det så 
kanske dom mår bättre” Intervju 4  

Sjuksköterskorna upplevde att vården inte anpassades efter de svårigheter som patienter med 

samsjuklighet har. Istället ställdes det krav som var orimliga och svåra för patienterna att klara 

av. Detta ledde istället till ständiga misslyckanden för patienten och personalen såg då 

patienternas misslyckande som en bekräftelse på deras fördomar. Vårdens tillgänglighet blev 
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något som var svårt att leva upp till och som inte var anpassat efter patienternas 

förutsättningar. Sjuksköterskorna menade på att patienter med missbruksproblematik kan 

missgynnas av ett system där hälso- och sjukvården resonerar att missbruket ska vara åtgärdat 

först, innan de får hjälp med övrig problematik från psykiatrin. Sjuksköterskorna upplevde 

detta som tecken på okunskap då missbruk också kan vara ett symtom på psykisk ohälsa av 

allvarligare art. Sjuksköterskorna hade erfarenhet av att de sjukaste patienterna prioriteras 

först, främst patienter som är suicidala eller i psykotiska skov. Patienterna fick då hjälp i det 

akuta skedet men sjuksköterskorna beskrev att patienterna med samsjuklighet inte fick någon 

långvarig hjälp utan istället hänvisas vidare för att få hjälp med sin missbruksproblematik 

innan de kunde erbjuda patienten hjälp med deras andra psykiatriska problematik. 

Sjuksköterskorna hade även erfarenheter av att attityden hos personalen har inverkan på 

vårdtillgängligheten då personal hade värderingar och en nedvärderande attityd mot 

patientgruppen, det är missbruket som framkallar dessa attityder.  Patienter med samsjuklighet 

fick, enligt sjuksköterskorna, en vårdtillgänglighet som skiljde sig mot för andra patienter 

inom psykiatrisk öppenvård. Patienterna får inte visa symtom på sin sjukdom i form av 

alkoholkonsumtion eller drogintag för att kunna få hjälp. Sjuksköterskorna beskrev hur de vid 

andra diagnoser tog emot patienter direkt när de visade tecken på sjukdom, exempelvis vid 

bipolära- och psykotiska skov, men att detta inte gällde vid samsjuklighet. Ofta fick 

patienterna höra att de inte kan behandla missbruk och annan problematik samtidigt, utan att 

de först behöver åtgärda missbruket, även om evidensen säger tvärt emot.  

”Det händer att jag träffar patienter som har missbruksproblem men har dom 
omfattande missbruksproblem ska de egentligen inte tillhöra affektiva 

mottagningen. Då vill vi gärna att de ska få hjälp med sin missbruksdel först i och 
med att det är lite så det har varit upplagt, sen finns det väl lite nyare forskning 
som talar för att man parallellt med missbruksbehandlingen ska behandla den 

affektiva problematiken. Men så gör vi inte i praktiken.” Intervju 6 
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De fördomar som finns om personer som har problem med missbruk/beroende gör att de hålls 

utanför vårdapparaten trots att de vill och behöver få hjälp. Istället för att ta reda på varför 

dom missbrukar så har sjuksköterskorna erfarenhet av fördomar om att patienterna får skylla 

sig själva. 

”Många ser fortfarande, kanske omedvetet, det som en karaktärsbrist. Typ ”det är 
väl bara att sluta dricka eller droga, det är du som häller i dig”. Det finns 

fortfarande en stark syn, jag tror att det är synen som hindrar att vården inte är 
mer tillgänglig. ”Det är ju en sån där missbrukare”. Jag tycker även att man 

märker det redan där, det kan bli sämre bemötande så fort man ser ordet alkohol, 
eller ännu värre när det är narkotika. Det är en hierarki, sprutnarkomaner är 

liksom längst ner. Jag hör det fortfarande och det gör mig ledsen, för mig är det en 
sjukdom. Alltså det är synen, sån otrolig okunskap. ” Intervju 1 

Enligt sjuksköterskorna blir resultatet av att inte arbeta kunskapsbaserat att de som är allra 

sjukast står kvar i köerna för att få vård, utan att komma framåt. De konstaterade att när 

vården präglas av fördomar och patienterna skuldbeläggs blir det ett hinder för 

vårdtillgängligheten för patienter med samsjuklighet. 
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Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva vad specialistsjuksköterskor hade för erfarenheter av 

vårdtillgänglighet för patienter med samsjuklighet inom den psykiatriska öppenvården. 

Resultatet delades in i ett tema: “En avvisande vård” samt tre subteman: “Att vården präglas 

av kontraproduktiva regler”, “Brist på ansvarstagande gör att patienter bollas runt” och 

“Fördomar och kunskapsbrist leder till att patienter skuldbeläggs”. 

I resultatet framkom det att specialistsjuksköterskor inom öppenvård upplever att personer 

med samsjuklighet möter en avvisande vård. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) säger att 

den som har störst behov av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vård, vården ska även 

ges på lika villkor för hela befolkningen. Vår studie visar på att lagarna inte alltid efterlevs. 

Den inställning som framkommer i vår studie mot patienter med samsjuklighet kan vara 

betydande för hur vården prioriteras. När vården präglas av stereotyper/fördomar finns risk 

för diskriminering och att vården för dessa patienters hindras. I vår studie framkom bland 

annat en attityd där dessa patienter får skylla sig själv och att de behöver visa på motivation 

för att få tillgång till vård. Diskrimineringen och stigmat som finns kan påverka i vilken 

utsträckning som personer i ledande positioner väljer att prioritera patienter med 

samsjuklighet. Vi ser därför ett stort behov av att belysa denna problematik. Resultatet av vår 

studie stärks av Đào, Brunelle och Speed (2019) som i sin studie kom fram till att patienter 

med samsjuklighet rent generellt, och jämfört med andra patientgrupper, hade en låg tillgång 

till vård och en sämre behandlingsprognos.  

Den senaste kostnadsanalysen kommer från Missbruksutredningen från 2011 (SOU 2011:35). 

Där beräknades att personer med missbruk/beroende kostar samhället 150 miljarder kronor 

per år. Kanske skulle denna kostnad kunna minska om personer med denna problematik fick 

tillgång till vård. Det visar sig att för varje investerad krona i missbruks/beroendevård får 

samhället 3-8 kronor tillbaka. Trots att utredningen kom 2011 så visar resultatet i vår studie 

att det fortfarande är svårt för denna patientgrupp att få den vård de har rätt till. En intressant 

frågeställning skulle vara hur en omprioritering för denna patientgrupp skulle påverka 
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samhällsnyttan och de kostnader som i dagsläget utgörs av denna patientgrupp. I dagsläget 

sticker Sverige ut och har näst högst narkotikarelaterad dödlighet inom hela EU (EMCDDA, 

2019). Ett sätt att angripa denna sorgliga statistik borde vara att vården i större utsträckning 

anpassar sig efter patienterna och erbjuder dessa patienter en ingång till vården istället för att 

hindra dem. 

Socialstyrelsens kartläggning av samsjuklighet visar att under 2017 hade över hälften av de 

patienter som vårdades inom psykiatrisk vård en samsjuklighetsproblematik. Totalt rörde det 

sig om 51 835 personer under det året. Vår studie bekräftar att detta förekommer och att det 

skulle kunna vara en utbredd företeelse. Socialstyrelsen fastställer att det är viktigt med tidiga 

insatser för denna grupp och att personer med ADHD-diagnos är en stor del av denna grupp. 

Vidare menar Socialstyrelsen att det är viktigt med samverkan mellan beroendevård, 

vuxenpsykiatri och socialtjänst. Idag uppger dock endast 47% av Sveriges kommuner att det 

finns ett gemensamt förhållningssätt och en överenskommelse med regionerna om hur vården 

för personer med missbruk/beroende ska se ut.  

Enligt Statens offentliga utredning (SOU 2011:35) når vården endast ut till 1 av 5 patienter 

med missbruk och/eller beroende. Något som verkar styrkas av vårat resultat, som visar på att 

vården avvisar patienter med samsjuklighet då deras beroendesjukdom är det som försvårar 

tillgängligheten. Resultatet i studien visar att det finns olika bidragande orsaker som leder 

fram till detta och vi frågar oss om resultatet som framkommit i vår studie kan vara en del i 

varför endast 1 av 5 nås av vårdens resurser. Andra bidragande orsaker som kan spela in är att 

patienter med missbruk och/eller beroende ofta är ovilliga att söka vård (Bartlett et al., 2013), 

huruvida detta beror på faktorer som framkommit igenom vårat resultat är oklart. Brekke, 

Lien och Biong (2017) hävdar att hur vården är organiserad påverkar i vilken grad som 

sjuksköterskor får möjlighet att arbeta med åtgärder som främjar tillit. De menar att i den vård 

som syftar till att hjälpa patienter med samsjuklighet är vikten av att bygga tillit mellan 

sjuksköterskan och patienten hög. Om inte detta görs så riskerar vården att göra sig 

otillgänglig för patienter de egentligen hade för avsikt att hjälpa.  
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I en studie gjord av Ejeneborn-Looi, Engström och Sävenstedt (2015) framkommer det att 

personer som vårdats inom psykiatrisk slutenvård hade en önskan om att mötas av förståelse 

av personalen och att utveckla tillitsfulla och ömsesidiga relationer med dem. Patienternas 

faktiska erfarenheter beskrev dock en vård som var oförutsägbar, kontraproduktiv och byggd 

på misstro och distans. Vi tolkar detta som att dessa patienter med deras beskrivna upplevelser 

hade önskat en mer tillgänglig personal som varit mer öppen och tillmötesgående mot dem. 

En del av patienterna som deltog i denna studie (Ejneborn-Looi et. al. 2015) beskrev att de 

upplevde en ökad känsla av skam på grund av personalens uppenbara brist på förståelse. Vi 

anser att detta resultatet kan tolkas som att patienter inom den psykiatriska vården uppskattar 

att bli omhändertagen av en sjuksköterska som är tillgänglig så till vida att hen arbetar enligt 

omvårdnad som process-tänket där patientfokus ligger främst och vårdare/patientrelationen 

värderas högt. Detta kräver ju dock att vården är tillgänglig och att patienter med 

samsjuklighet inte avvisas som resultatet av vår studie visar på att det förekommer. 

Resultatet av vår studie visar på att vården präglas av försvårande och kontraproduktiva 

regler, vilket påverkar vårdtillgängligheten negativt för patienterna. Det kan bland annat 

handla om kontrakt med förhållningsregler, som är i det närmaste omöjligt för patientgruppen 

att förhålla sig till. Reglerna kunde syfta till att korrigera patienternas beteende, klarade 

patienterna inte detta fick de inga läkemedel och övrig behandling kunde avslutas.  Priester et 

al. (2016) påtalar att en omständighet som kan upplevas försvårande för vårdtillgängligheten 

är krav på avhållsamhet från droger/alkohol innan bedömningar eller insatser sätts in, detta 

kan innebära en förlorad möjlighet att engagera patienten i vården. Resultatet av vår studie 

tyder dock på att detta krav ofta ställs på patienter med samsjuklighet.  

Ivo skriver att en patient inte får nekas vård av skälet att patienten motsätter sig 

urinprovtagning, Ivo hänvisar då till grundlagens krav: att personen ska skyddas från 

påtvingande kroppsliga ingrepp. Ivo hänvisar även till ett beslut av JO 

(justitieombudsmannen) att det är olämpligt om informationsmaterial ger intryck av att 
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samtycke är en förutsättning för behandling. Vidare kräver Ivo att information om krav på 

drogtest måste omformuleras på så sätt att det inte är tvingande och inte får vara en 

förutsättning för att få vård. (Dnr 8.5-18144/2018-4). Vi anser att det är relevant att 

verksamheter ser över sina rutiner och behandlingskontrakt så att de säkerställer att vård ges 

enligt rådande lagstiftning då vårt resultat visar att detta inte alltid är fallet. 

 Enligt Rugkåsa, Canvin, Sinclair, Sulman och Burns (2014) kan vårdpersonal ibland använda 

en rad auktoritära beteenden för att påverka motvilliga patienter. De menar på att goda, 

tillitsfulla relationer är en förutsättning för att förhandla om ömsesidiga förhållningssätt som i 

sin tur leder till patientcentrerad vård. Resultaten av vår studie visar på att det finns misstro 

och negativa attityder hos vårdpersonal gentemot patienter med samsjuklighet och denna 

tillitsbrist befarar vi alltid kommer att stå i vägen för utvecklandet av tillitsfulla relationer på 

en ömsesidig basis. Sjuksköterskorna i vår studie påtalande även att det hade varit önskvärt 

med mer personalresurser i alla yrkeskategorier. Likaså påtalade de att det hade varit bra med 

ökad telefontillgänglighet och fler drop-in tider. Detta dilemma är en utmaning för alla som 

jobbar inom vården där vi styrs i en riktning att vården ska effektiviseras och personalresurser 

därmed minskas.  

Brekke (2019) beskriver i sin avhandling att personer med samsjuklighet behöver personal 

som är flexibel och kan bemöta missbruket/beroendet på ett professionellt sätt och där vården 

är anpassad efter individen. Författaren menar även att det är viktigt med ett 

återhämtningsinriktat förhållningssätt mot denna patientgrupp, där det finns en icke-dömande 

attityd. Vidare visar en studie av Priebe, Wiklund Gustin och Fredriksson (2018) vikten av det 

omsorgsfulla samtalet mellan sjuksköterskor och patienter med samsjuklighet. Detta bidrar till 

en känsla av trygghet vilket enligt Priebe et al. (2018) är grundläggande för patienternas 

återhämtning då det stödjer patientens lärande och förståelse att hantera problem. Det 

omsorgsfulla samtalet bidrar också till lindring av lidande och återställande av värdighet och 

självkänsla för patienter med samsjuklighet (a.a).   
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I Hildegard Peplaus omvårdnadsteori ”mellanmänskliga relationer” betonade hon vikten av 

relationen mellan sjuksköterskan och patienten. Hon ansåg att detta förhållande var grunden 

för omvårdnad (Hagerty, Samuels, Norcini-Pala och Gigliotti, 2017) Vi anser att 

relationsskapandet mellan sjuksköterska och patient kan försvåras i och med dessa 

kontraproduktiva regler, då utrymme för relationsskapandet inte ges. Vi anser att om 

vårdandet av patienter med samsjuklighet ska bli mer framgångsrikt behöver 

specialistsjuksköterskor i psykiatri få ta större plats i utformningen av vården där ett 

återhämtningsinriktat förhållningssätt som präglas av omsorgsfulla samtal ska vara en 

grundstomme i vårdandet. Det krävs att en stor förändring sker i vårdandet av patienter med 

samsjuklighet då det i resultatet av vår studie framkommer att rådande förhållningssätt mot 

denna patientgrupp kan vara dömande. Sjuksköterskorna i vår studie bekräftar att det finns en 

uppfattning hos viss personal att patienter med missbruk får skylla sig själva för att de mår 

dåligt. En studie av Sapag et al. (2017) konstaterade att  stigmatisering, som leder till 

utanförskap, är vanligt förekommande för personer med ett substansmissbruk. Detta då det för 

denna grupp finns en uppfattning och tro på att de får “skylla sig själv” i större utsträckning 

än vid andra psykiatriska diagnoser. Kontraproduktiva regler riskerar att patienterna får svårt 

att få tillgång till vård överhuvudtaget då orimliga krav som de inte kan leva upp till ställs på 

dem. 

Sjuksköterskorna i vår studie upplevde att brist på ansvarstagande för patienter med 

samsjuklighet gör att dessa patienter bollas runt. Sjuksköterskorna i vår studie upplevde att  

ingen tog ett övergripande ansvar för patienter med samsjuklighetsproblematik då missbruk/

beroende i dagsläget har två huvudmän, kommun och region. Detta medför att många 

patienter hamnar i lägen där de inte får hjälp och tillgång till vård, ett moment 22, där de har 

ett stort behov av hjälp men ingen myndighet anser att det är deras ansvar.  Resultatet av detta 

blir att de som är allra sjukast står kvar i kön utan att komma framåt.  Att detta är 

bekymmersamt styrks av Williams (2014) som beskriver att kontinuitet av vård är synonymt 

med vårdkvalitén, vidare anser Williams (2014) att det är viktigt för patienter har ha en 

kontinuerlig kontakt med sjuksköterskan för att kunna skapa tillitsfulla relationer. Resultatet 

av vår studie visar att det förekommer att patienter med samsjuklighet inte ges tillgång till 
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vård eftersom de faller mellan stolarna, samtidigt som studier (Williams, 2014) pekar på 

vikten av kontinuerlig kontakt med sjuksköterskan. 

Bristen på ansvarstagande får konsekvenser för patienterna, vilket i vår studie visar sig på så 

sätt att patienterna inte riktigt hörde hemma varken inom vården eller kommunen. I dagsläget 

är Socialtjänsten en stor del i vården av dessa patienter, samtidigt styrs deras verksamhet av 

andra lagar och en annan huvudman och på ett annat sätt än inom sjukvården. Detta försvårar 

situationen ytterligare för patienter med samsjuklighet. Vår, och även studiedeltagarnas 

erfarenhet, är att personal som inte är utbildade inom hälso- och sjukvård tar beslut om 

behandlingar för svårt sjuka patienter och behandlingar kan ges avslag för att det inte finns 

pengar eller att vissa behandlingsalternativ inte finns att tillgå. Erfarenheter från de 

sjuksköterskor som intervjuades i vår studie tyder på att patienter inte alltid får den vård de 

har rätt till och Manuel, Stebbins och Wu (2018) menar att patienterna med samsjuklighet inte 

upplever att deras behov av vård tillgodoses.  

Missbruk och beroende påverkar patienternas hälsa i stor utsträckning, trots detta är det inte 

hälso- och sjukvården som fattar beslut om behandling ska ske, eller vilken typ av behandling 

som passar patienten bäst. Vi ifrågasätter rimligheten i att det finns två huvudmän för dessa 

patienter då det inte förekommer inom någon annan patientgrupp. Vår erfarenhet är att 

kontrasterna jämfört med andra sjukdomstillstånd är stora, vilket även framkommer i 

resultatet av vår studie. Sjuksköterskorna beskrev att patienterna hänvisades mellan olika 

instanser, utan att någon tog ett övergripande ansvar. Jämför vi till exempel en patient med 

schizofreni och risk för suicid, med en patient med drogberoende och stora organskador blir 

valet av vård väldigt ojämlik. Patienten med schizofreni kan komma att tvångsvårdas enligt 

LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård) medan patienten med drogberoende kan komma att 

vårdas enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) efter en gedigen utredning 

från Socialtjänsten och beviljande från Socialnämnden, något som kan ta tid och riskera 

ytterligare försämring. I en studie av Đào, Brunelle och Speed (2019) framkom det att de 

patienter med samsjuklighet som fick tillgång till vård inte behandlades för sin 
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beroendesjukdom utan enbart för den andra psykiatriska diagnosen och att behandlingen inte 

alltid var passande. Detta är något vi anser behöver beaktas då kommunen fattar beslut om 

behandling för patienter med samsjuklighet. 

Sjuksköterskorna i vår studie upplevde det som problematiskt att patienter med samsjuklighet 

skuldbeläggs då det förekommer mycket fördomar och kunskapsbrist i vården av dessa 

patienter. Att detta är bekymmersamt styrks av Bartlett, Brown, Shattell, Wright och Lewallen 

(2014) som menar att nyckeln till att uppnå den högsta möjliga hälsonivån för patienter med 

missbruk/beroende är att ersätta de negativa attityder som i dagsläget finns hos vårdpersonal, 

med evidensbaserade metoder. Att erkänna missbruk som en sjukdom och tillämpa 

evidensbaserade behandlingar i arbetet med dessa patienter blir avgörande för en korrekt vård. 

Bartlett et al. (2014) menar på ett en person med ett beroende kan återhämta sig om den får 

tillgång till rätt vård och behandling, men det är osannolikt att en person med 

beroendeproblematik kommer att återhämta sig ensam. Velez et al. (2017) menar att det finns 

ett akut behov av att frångå synsättet att missbruk/beroende är ett moraliskt misslyckande och 

istället se det som en behandlingsbar kronisk sjukdom. Resultatet i vår studie styrker detta 

konstaterande och visar på att detta synsätt kan få stora konsekvenser för hur tillgången till 

vård ser ut för dessa patienter.  

I Velez et al. (2017) studie framkommer att patienter önskar att sjuksköterskorna bemöter dem 

med respekt, empati och har ett icke dömande förhållningssätt. I studien framkommer att 

sjuksköterskorna har en stor möjlighet att påverka om patienterna väljer att delta i behandling 

eller inte. Patienterna vill dock inte tvingas till en viss typ av behandling eller känna sig 

pressade. Dessa metoder, att tvinga patienter eller pressa dom till en viss typ av behandling, 

visar sig i vår studie förekomma regelbundet. Monks, Toppin och Newell (2013)  fann i sin 

studie från Storbritannien att de flesta sjuksköterskorna hade negativa attityder gentemot 

personer som injicerade droger. Även vår studie visar på att sjuksköterskorna hade erfarenhet 

av att kollegor hade en negativ attityd och att det var missbruket/beroendet som triggade 

igång detta. Bartlett et al. (2013) menar att förhållningssätt som “kom tillbaka när du är 
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motiverad” inte är acceptabelt och inte hjälpsamt inom vården. Det är dock, enligt 

erfarenheterna  i vår studie, ett uttryck som förekommer och där droganvändande ses som ett 

misslyckande och patienten skuldbeläggs för sin sjukdom.  

Vi anser att det skulle vara gynnsamt för patienter, även i första linjens vård, på 

hälsocentralerna, ser till att kompetensen kring psykisk ohälsa och missbruk höjdes. I en 

studie gjord av Janlöv, Johansson och Clausson (2017) framkom det att det både krävs en 

formell och informell kompetens hos sjuksköterskor som arbetar i primärvården för att kunna 

möta patienter med komplexa vårdbehov. Det framkom att sjuksköterskor i primärvården 

kände sig osäkra när det kom till att hantera patienter med psykisk ohälsa på grund av 

kunskapsbrist. De ansåg att detta blir problematiskt med tanke på att patientgruppen med 

psykisk ohälsa, där patienter med samsjuklighet ingår, är en växande patientgrupp. 

Sjuksköterskorna i vår studie hade erfarenheter av att inflödet av remisser från hälsocentraler 

har ökat och att många av dessa remisser bollas fram och tillbaka på grund av olika 

uppfattningar kring vilken vårdnivå patienten tillhör. Hälsocentralerna upplever att de saknar 

kompetens att hantera patienter med psykisk ohälsa och psykiatrin anser att patienten tillhör 

första linjens psykiatri. Vi tänker att om personalen på hälsocentralerna skulle få en större 

kompentens kring hur de behandlar och ger adekvat omvårdnad till patienter med psykisk 

ohälsa skulle de patienter som har behov av specialistpsykiatri, exempelvis de med 

samsjuklighet, snabbare få tillgång till adekvat vård.  

En annan faktor som är problematisk är att sjuksköterskorna ofta lär varandra, att de mer 

erfarna sjuksköterskorna lär ut och för sin kunskap och erfarenhet vidare till nyare 

sjuksköterskor (Ekebergh, 2017). Vår studie konstaterar att föråldrade förhållningssätt och 

regler finns för patienter med samsjuklighet och att dessa fortfarande påverkar och styr 

vården. Vi ser därför en farlighet i att den bristande kunskapen och synsättet där dessa 

patienter får en ojämlik vård förs vidare. Det skulle istället finnas en vinning av att nya 

specialistutbildade sjuksköterskor får föra sin kunskap och synsätt vidare till mer erfarna 

kollegor. Sjuksköterskorna i vår studie upplevde att vården inte anpassades efter de 
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svårigheter som patienter med samsjuklighet har. Istället ställdes det krav som var orimliga 

och svåra för patienterna att klara av. Detta ledde istället till ständiga misslyckanden för 

patienten och personalen såg då patienternas misslyckande som en bekräftelse på deras 

fördomar. Beroende är en sjukdom som resulterar i förändringar i hjärnan som påverkar 

belöning, minne, motivation, inlärning och förmåga att hämma beteenden (Bartlett et al., 

2013). Att då ställa krav på patienten att kunna använda sig av dessa färdigheter anser vi visar 

på den kunskapsbrist och de fördomar som finns. Patienten, som ofta inte klarar av att leva 

upp till detta, kan känna sig misslyckad och vården är då de som är ansvariga för detta.  

I en studie (Abram, 2018) undersöktes sjuksköterskors erfarenheter av sin arbetsroll i vården 

av patienter med substansberoende. Resultatet visade att sjuksköterskor som arbetade med 

patienter med beroendeproblematik värderade sin roll och vård av dessa patienter högt. Det 

framkom att det finns en föråldrad syn med rigida gränser och att ingen verklig samtida 

identitet avseende sjuksköterskornas roll fanns. Det konstaterades även att sjuksköterskor har 

en viktig roll när det handlar om behandling för personer med drogberoende på grund av 

deras kunskap och kännedom om sjukdomens komplexitet. Vi anser att det som framkommit i 

vår studie, och med stöd av detta, att specialistsjuksköterskor bör få använda sin specifika 

kunskap om komplexiteten i samsjuklighet för att utforma vården. Sjuksköterskan spelar en 

betydande roll för denna patientgrupp och i vår studie framkommer det att vården otillgänglig 

görs trots att sjuksköterskorna vet att utfallet inte blir bra för dessa patienter. Något vi tror är 

en viktig faktor för sjuksköterskorna är att arbeta med flexibilitet och möjliggöra en 

kontinuitet i vården, något som Brekke (2019) kom fram till i sin avhandling. Brekke (2019) 

menar också att sjukvården ska kunna tillgodose behov för dessa patienter på ett kompetent 

sätt och där individuella bedömningar görs. Erfarenheterna från de personer som vi 

intervjuade gav en bild av att dessa områden måste utvecklas då de, enligt dem, inte var på en 

tillräckligt hög nivå i dagsläget.  

Enligt D’ Antonio et al. (2014) så menade Hildegard Peplau att sjuksköterskor och omvårdnad 

har en central roll när det handlar om att reformera hälso- och sjukvården. Vi anser att 
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sjuksköterskor i allmänhet, men specialistsjuksköterskor i synnerhet, behöver ta plats och 

agera för att förändra hälso- och sjukvårdens tillgänglighet och inställning till patienter med 

samsjuklighet. Den föråldrande synen på missbruk/beroende och de rigida reglerna som finns 

kan vara en anledning till att specialistsjuksköterskorna konstaterar att denna patientgrupp far 

illa och bortprioriteras. Samtidigt verkar specialistsjuksköterskorna inte ta en tydlig ställning 

kring hur vårdtillgängligheten kan förbättras. Istället finns en uppgivenhet då problematiken 

funnits så länge att en ofrivillig acceptans skett. 

Metoddiskussion 

Studieförfattarna ser både styrkor och svagheter i denna studie. En svaghet skulle kunna vara 

urvalet av deltagare då vi valde att intervjua de åtta första som anmälde sitt intresse. Detta 

hade eventuellt kunnat medföra att vi missat andra intressanta vinklingar som ytterligare 

deltagare hade kunnat medföra. Vi har även funderat kring om utfallet av resultatet sett 

annorlunda ut om det även funnits manliga deltagare med i studien.  Då examensarbetet skett 

under en begränsad tid valde vi att enbart ha åtta deltagare då vi efter intervjuerna ansåg att vi 

fått fullgod information av samtliga deltagare. Deltagarna i studien gav en väldigt samlad bild 

över hur vårdtillgängligheten kan se ut för personer med samsjuklighet vilket eventuellt kan 

tyda på att de deltagare som anmälde sitt intresse gjorde det för att tydliggöra sitt missnöje 

och att specialistsjuksköterskor som arbetade på mer fungerade mottagningar valde att inte 

delta.  

En annan möjlig svaghet skulle kunna vara att flertalet av intervjuerna skedde över videolänk 

då detta eventuellt kan ha påverkat deltagarnas upplevelse av att känna förtroende till oss som 

utförde intervjuerna. Intervjuerna utfördes av en av studieförfattarna vilket kan vara en 

svaghet då människor uppfattar information och nyanser på olika sätt. Inför studien tog vi 

dock ställning till att det i detta fall blir bäst att bara en studieförfattare intervjuar, då vår 

uppfattning är att det oftast är lättare att kommunicera med en i taget och lättare för deltagarna 

att öppna sig då det är en person som intervjuar. Intervjuerna spelades in och lästes flertalet 

gånger av båda studieförfattarna och under denna process klargjorde studieförfattarna att de 
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uppfattat saker på liknande sätt. Detta resonemang anser vi innefattar att ha respekt för den 

enskilde individen. 

Innan intervjuerna ägde rum valde vi att göra en pilotintervju som resulterade i en större 

säkerhet över frågorna då dessa korrigerades efter att intervjun utförts. På så sätt bidrog 

frågorna till mer innehållsrikt resultat. Danielson (2017, s. 149) menar att en pilotintervju ger 

möjlighet att avgöra om planerad tid är hållbar och om frågorna är adekvata eller behöver 

justeras innan intervjuerna startar. Båda studieförfattarna har erfarenhet inom ämnet som har 

studerats, vårdtillgänglighet för patienter med samsjuklighet inom psykiatrisk öppenvård. 

Styrkan i detta kan vara vi har en djupare förförståelse och att tolkningen under dataanalysen 

blivit djupare på grund av detta. En annan styrka i vår studie är att vi båda har gått igenom 

och analyserat allt material tillsammans. Enligt Polit och Beck (2008, s. 539) så ökar 

tillförlitligheten för studien då två forskare analyserar och bearbetar samma data, det minskar 

risken för feltolkningar. 

Resultatet i vår studie ger en kritisk bild av hur tillgängligheten till vård kan se ut för patienter 

med samsjuklighet. Resultatet speglar erfarenheterna för de åtta intervjupersoner som ingick i 

studien och det kan finnas mer välfungerande öppenvårdsmottagningar runt om i landet. 

Resultatet speglar även vår egen erfarenhet då vi till stor känner igen oss i resultatet. 

Intervjupersonerna arbetade på olika öppenvårdsmottagningar runt om i landet, varför resultat 

ändå ger en relativt bred bild.  

De fyra kriterier som finns för att säkerställa trovärdighet är enligt Polit och Beck (2008, s. 

539) tillförlitlighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. Tillförlitlighet handlar om 

hur studien har genomförts, hur resultatet presenterats samt om data som framkommer 

stämmer med tolkningar (a.a). Den systematiska processen är beskriven i metodavsnittet 

vilket enligt vår uppfattning stärker trovärdigheten i arbetet (jmf. Graneheim & Lundman, 

2004). En styrka i denna studie är att urvalet av deltagarna hade varierande åldrar, 

arbetserfarenhet och arbetade på olika geografiska öppenvårdsmottagningar i Sverige. Enligt 
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Graneheim och Lundman (2004) är det en ökad trovärdighet när det finns en variation på 

deltagarnas ålder, arbetslivserfarenhet och kön. I vår studie deltog åtta kvinnliga 

specialistsjuksköterskor med varierande åldrar och arbetslivserfarenhet. Ingen manlig 

sjuksköterska anmälde sitt intresse för att delta. 

För att uppnå hög pålitlighet behöver studien ha ett pålitligt resultat där resultatet skulle bli 

samma om det upprepades under likartade förutsättningar. För att uppnå detta krävs att 

processen är tydligt redovisad, hur vi gått tillväga för att redovisa detta ses under 

metodbeskrivning. Studien har granskats under hela processen genom handledning och 

seminarium, detta stärker pålitligheten (Polit & Beck, 2008, s. 539-549).  En annan viktig 

faktor för pålitlighet är hur studieförfattarnas tidigare erfarenheter och förförståelse kan 

komma att påverka studien (Mårtensson & Fridlund, 2017, s. 432). Vi har kontinuerligt 

diskuterat hur våra tidigare erfarenheter och förförståelse kan ha färgat studien. Vi har dock 

kritiskt granskat detta för att undvika att vår förförståelse påverkat hur vi uppfattat den 

insamlade datan och analysens steg. Enligt Mårtensson och Friberg (2017, s. 432) ökar 

bekräftelsebarheten i examensarbetet om analysprocessen är tydligt beskriven och författarna 

noggrant verifierar sina ställningstaganden under hela forskningsprocessen. För att få hög 

tillförlitlighet är det viktigt att samtliga steg i innehållsanalysen redogörs på ett tydligt sätt så 

att resultatet kan styrkas (Danielsson, 2017, s.291). Analysen redovisades i en textnära 

beskrivning där olika kategorier skapades i de fyra första kategoriserings stegen och slutligen 

i den femte kategoriseringen bildades, utifrån tolkning av dessa kategorier, olika teman. Se 

tabell 1 (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 Det är viktigt att vara så neutral som möjligt och inte “färga data”, vilket kan underlättas 

genom att låta andra personer granska analys och resultatbeskrivning. Vi har så objektivt som 

möjligt försökt att utgå från empirin och så objektivt som det går fördjupat oss i det ämne som 

studerats.  Överförbarhet innebär i vilken grad som examensarbetets resultat kan överföras till 

andra grupper, kontexter eller situationer. För att bedöma resultatets överförbarhet krävs att 

resultatet är tydligt beskrivet, dessutom behöver trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet 

vara säkrade (Mårtensson & Fridlund, 2017, s. 433). Vi anser att resultatet i vår studie är 
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överförbart. Det resultat som framkom i vår studie anser vi kan överföras till hur 

vårdtillgängligheten ser ut för personer med samsjuklighet i hela Sverige. Internationell 

forskning som utförts inom detta område tyder på en liknande bild, vilket bekräftar vårat 

resultat.  

Kliniska implikationer 

Resultatet från denna studie skulle kunna användas kliniskt för att förbättra 

vårdtillgängligheten för patienter med samsjuklighet. Resultatet kan vägleda organisationer 

om det förändringsarbete som behövs för att hjälpa patienter som befinner sig i denna 

förödande situation. Vidare skulle resultatet kunna användas i arbetet med att förändra 

nuvarande rutiner, regler och kunskapsluckor då det i vår studie visar vilka konsekvenser som 

bristande tillgänglighet kan få för vården. Vi anser att det är viktigt att vården präglas av ett 

etiskt förhållningssätt och ser behovet av att frågan om vårdtillgänglighet för personer med 

samsjuklighet lyfts upp och diskuteras utifrån hur olika öppenvårdsmottagningar efterlever 

detta. Vi anser också att det är av största vikt att specialistsjuksköterskor får större utrymme i 

utformningen och utförandet av vården för patienter med samsjuklighet. Detta då de 

mellanmänskliga relationerna mellan patient och sjuksköterska är extra viktigt för patienter 

med samsjuklighet.  

Sjuksköterskan behöver använda sig av ett icke dömande förhållningssätt och använda sig av 

omsorgsfulla samtal för att skapa trygghet i relationen mellan sjuksköterska och patient. 

Sjuksköterskan bör även använda ett återhämtningsinriktat förhållningssätt gentemot 

patienten. I resultatet framkommer att, i arbetet med samsjuklighet, finns en kunskapsbrist 

och fördomar som leder till att patienterna skuldbeläggs för sin sjukdom. Enligt Chang, 

Huang, Chiang, Hsu och Chang (2012) så förbättras patientsäkerheten och vården om 

sjuksköterskor får mer kunskap.  
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Vi anser att vårt resultat visar på ett behov av mer kunskap för sjuksköterskor om patienter 

med samsjuklighet och att detta skulle gynna både sjuksköterskorna, patienterna och 

samhället i stort. Resultatet pekar även på ett samband mellan bristande vårdtillgänglighet och 

uppfattningen att missbruk/beroende inte ses som en sjukdom. Dessa patienter verkar inte 

höra hemma någonstans, varken inom kommunal vård eller hälso-och sjukvård. Genom att 

sjuksköterskor uppmärksammar och lyfter denna patientgrupp tror vi att förändring på 

organisatorisk nivå kan vara möjlig. Sjuksköterskor är en huvudpelare inom hälso- och 

sjukvården idag och har möjlighet att åstadkomma förändringar. De lagar som i dagsläget 

finns gäller även patienter med samsjuklighet vilket innebär att även dessa bör ges vård på 

samma villkor som andra. 

Slutsats 

Det finns ett stort behov av att öka vårdtillgängligheten för patienter med samsjuklighet inom 

psykiatrisk öppenvård och att kunskapen om deras problematik ökar. Vår studie visar på att 

patienter med samsjuklighet inte får vård på samma villkor som andra patientgrupper inom 

psykiatrisk öppenvård. Patienterna utsätts för regler som är kontraproduktiva och där 

personalen vill försöka korrigera deras beteenden istället för att anpassa vården efter deras 

förutsättningar. Sjuksköterskorna har även erfarenheter av att ingen vill ta det yttersta ansvaret 

för denna patientgrupps vård och de bollas runt mellan kommun och region där ingen tycker 

att missbruk/beroende är deras fulla ansvar. Istället utsätts patienterna för bedömningar som är 

präglade av fördomar och inte förankrade i rådande evidens inom området. Vården behöver 

bedrivas på jämlika villkor och anpassas efter patienternas behov och förutsättningar. På så 

sätt ökar vi vårdtillgängligheten och får chansen att rädda liv. Studieförfattarna skulle önska 

att mer forskning gjordes på detta med ett studieupplägg ur patientens perspektiv: Hur ser 

patientens erfarenheter av vårdtillgängligheten ut? Finns det en skillnad i hur patientens 

erfarenhet av vårdtillgänglighet uppfattas jämfört med denna studie där deltagarna bestod av 

specialistsjuksköterskor? 
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Bilaga 1 

Facebookinlägg:  

Vill du delta i vår studie som kommer resultera i ett examensarbete på avancerad nivå, där du 

som specialistsjuksköterska berättar om dina upplevelser av tillgänglighet inom psykiatrisk 

öppenvård? 

Det här är en förfrågan om medverkan i studien ”Specialistsjuksköterskors upplevelse av 
tillgänglighet för människor med samsjuklighet inom psykiatrisk öppenvård”.  

 Vi är två sjuksköterskor som går specialistutbildning i psykiatri på Luleå tekniska universitet 
(LTU). Vi heter Therese Lundmark och Sanna Bergman. Vi söker efter deltagare att intervjua 
till en studie vi kommer att genomföra under hösten-19 som kommer att sammanställas i ett 
examensarbete på avancerad nivå.  Vi söker efter specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk 
öppenvård som är intresserade av att delta i denna studie. 

Syftet med den här studien är att undersöka: specialistsjuksköterskors upplevelse av 
tillgänglighet för patienter som vårdas inom den psykiatriska öppenvården. 

Deltagandet är frivilligt och den insamlade datan kommer behandlas konfidentiellt.  

Låter det här intressant? 

Kontakta oss på:  

Sanna Bergman                                                                     Therese Lundmark  
sanber-4@student.ltu.se                                                             
thebro-7@student.ltu.se 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Bilaga 2 
  

Vill du delta i vår studie där du som specialistsjuksköterska berättar om dina 
upplevelser av tillgänglighet? 

  

Det här är en förfrågan om medverkan i studien ”Specialistsjuksköterskors erfarenheter 
av vårdtillgänglighet för patienter med samsjuklighet inom den psykiatriska 
öppenvården”.  

  

Vi är två sjuksköterskor som går specialistutbildning i psykiatri på Luleå tekniska universitet 
(LTU). Vi heter Therese Lundmark och Sanna Bergman. Vi söker efter deltagare att intervjua 
till en studie vi kommer att genomföra under hösten-19 som kommer att sammanställas i ett 
examensarbete på avancerad nivå. Vi söker efter specialistsjuksköterskor med erfarenhet av 
eller som i dagsläget arbetar inom psykiatrisk öppenvård som är intresserade av att delta i 
denna studie. 

Syftet med den här studien är att undersöka: specialistsjuksköterskors erfarenheter av 
vårdtillgänglighet för patienter med samsjuklighet inom psykiatrisk öppenvård.  

Ett deltagande i den här studien är helt frivilligt. Du kan ändra dig när du vill och även 
avbryta en pågående intervju. Ett deltagande i studien innebär att vi avtalar en tid för intervju. 
Intervjun kommer att ske via videolänk alternativt vid en gemensam träff om det går att 
ordna. Intervjun kommer att ta ca en timme och innehåller frågor som exempelvis: Hur tänker 
du när du hör ordet tillgänglighet? Vilka rutiner har ni runt väntelistan? Finns det några som 
gynnas/missgynnas av detta? Hur tänker du runt det?  

Intervjuerna kommer att spelas in och sedan transkriberas ordagrant. Därefter kommer det 
insamlande materialet analyseras och resultatet sammanställs i ett examensarbete på 
avancerad nivå. Efter att materialet är sammanställt kommer både inspelningarna och texterna 
att förstöras. Samtliga deltagare kommer att vara avidentifierade i den skrivna texten och det 
kommer inte att namnges på vilken öppenvårdsmottagning deltagarna jobbar på, detta för att 
bevara deltagarnas integritet.  

De risker som vi tror kan finnas för de specialistsjuksköterskor som deltar i studien skulle 
kunna vara att de blir medvetna om hur tillgängligheten för deras patienter ser ut, och 
beroende på resultatet finns risk att uppmärksamma att vården brister inom detta område. 
Detta skulle kunna leda till en ökad psykisk belastning i form av stress, känsla av 
otillräcklighet, skuld och skam. 

Att be dessa personer berätta om sina upplevelser kan även innebära positiva konsekvenser då 
de känner sig lyssnade på och tagna på allvar. 
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Det färdiga examensarbetet kommer att finnas tillgängligt via Luleå tekniska universitets 
hemsida www.ltu.se 

Om du är intresserad av att delta i denna studie hör du av dig till någon av oss via angiven 
mail eller telefonnummer.  

Inga personuppgifter kommer att inhämtas som kan identifiera individer, endast information 
om ålder och kön. Önskar du mer information så kontaktar du någon av oss via telefon eller 
mail:  

 
 
Therese Lundmark                                                                       Sanna Bergman  
Leg. Sjuksköterska                                                                       Leg. sjuksköterska 
specialistsjuksköterskestudent                 specialistsjuksköterskestudent  
thebro-7@student.ltu.se                                      sanber-4@student.ltu.se 

070-345 37 11                                                                                   073-0626206 
    

  

Git-Marie Ejneborn Looi  
Lektor, specialistsjuksköterska  
gitejn@ltu.se        

0920-49 38 81, 070-328 12 36     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Bilaga 3 

Samtycke till att delta i studien 

Jag har tagit del av skriftlig information om studien. Jag får behålla den skriftliga 
informationen. 

  

□ Jag samtycker till att delta i studien ”Specialistsjuksköterskors upplevelse av tillgänglighet 
inom den psykiatriska öppenvården.” 

  

□ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 
forskningsinformationen.  

  

Underskrift                                                                        

    Plats och Datum 

  

_______________________________________ ______________________________ 

  

Namnförtydligande 

  

________________________________________ 

  

  

                                                     

                                                                                                                           

 Institutionen för Hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 

  



 49

 Institutionen för Hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 

  



 50

Bilaga 4 

Frågeguide till specialistsjuksköterskor med erfarenhet av arbete inom 
psykiatrisk öppenvård 

Denna frågeguide kommer att utprovas på sjuksköterskor i form av en pilotintervju innan 
själva studien startar. Detta för att ha möjlighet att göra om frågorna om behov finns.  

Exempel på frågor till intervju: 

• Vad tänker du när du hör ordet tillgänglighet?  

• Vad tänker du kring tillgängligheten för patienter med samsjuklighet som får vård på 

eran mottagning? 

• Hur ser era rutiner ut runt väntelistan? Hur tänker du om det?  

• Finns det några som gynnas/missgynnas av detta?  

• Vad tror du är syftet är med rutinerna?  

• Finns det något ni gör som kan tänkas försvåra patienternas upplevelse av 

tillgänglighet.  

• Finns det något ni har förändrat i eran verksamhet med förhoppning att förbättra 

patienternas upplevelse av tillgänglighet 

• Finns det något som du hade önskat att ni kunde ändra i er verksamhet för att förbättra 

patienternas upplevelse av tillgänglighet 

• Hur ser det ut för andra patientgrupper? Varför tror du det är skillnad?  

• Vilka regler/rutiner finns generellt för de som står i kö och de som kommer på bokade 

besök?  

• Vem är det som styr över rutinerna?  

• Har du som sjuksköterska något ansvar för hur rutinerna är utformade?  

Frågeområden 

• Personalens upplevelser 

 Institutionen för Hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 

  



 51
• Personalens vilja till förändring§ 

• Tillgänglighet/delaktighet 

• Framtidsvision
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