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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund   
 
Intravenöst drogmissbruk har ökat under de senaste årtiondena. Mellan 2008–2011 
uppskattades cirka 8000 intravenösa drogmissbrukare i Sverige. Ett komplement till 
beroendesjukvården är sprututbytesprogram (SUP), vilket i Sverige etablerades i Lund 
1986. Idag finns nio SUP i Sverige, dit intravenösa drogmissbrukare kan vända sig för att 
byta använda nålar och verktyg mot sterila, vilket kan leda till minskad smittspridning av 
blodburna infektionssjukdomar. Förutom distribution av rena nålar och verktyg kan SUP 
erbjuda olika vårdkontakter. 
 
Syfte  
 
Syftet med denna studie var att ta reda på ifall SUP kan vara en ingång till vården för 
intravenösa drogmissbrukare i Sverige, om sjuksköterskors upplevelser av att arbeta på 
SUP samt om sjuksköterskorna upplever att SUP leder till en ökad tillit till vården hos 
intravenösa drogmissbrukare. 
 
Metod  
 
Studien var en kvalitativ intervjustudie. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av 
semistrukturerade intervjuer där sex legitimerade sjuksköterskor verksamma på SUP 
deltog. Intervjuerna spelades in och analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. 
 
Resultat 
 
Samtliga sjuksköterskor ansåg sitt arbete meningsfullt och förtroendegivande. De upplevde 
att SUP var en trygghet för de intravenösa drogmissbrukarna, vilka ofta saknar 
vårdkontakter. Resultatet visade även att SUP i flera fall blev en första vårdkontakt samt 
skapade känsla av tillit och förtroende för de intravenösa drogmissbrukarna. 
 
Slutsats 
 
Vår slutsats av studien var att intravenösa drogmissbrukare hade försämrade vårdkontakter 
på grund av bristande tillit till vården, någonting SUP arbetar aktivt med att förbättra. SUP 
möjliggör tillit till vården hos intravenösa drogmissbrukare, tack vare vårdpersonals 
professionella arbetssätt genom att bemöta och behandla alla likvärdigt samt genom att 
verka öppensinnat och fördomsfritt.  
 

Nyckelord: Drogmissbruk, Intravenöst, Sjuksköterska, Sprututbytesprogram, Tillit 
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INLEDNING 
 
Under de senaste tre årtiondena har intravenöst drogmissbruk spridit sig, i takt med höjning 
av drogmissbruk har även en höjning av blodburna infektionssjukdomar setts. Detta på 
grund av att många intravenösa drogmissbrukare delar nålar och andra verktyg med 
varandra (Gay Men's Health Crisis, 2009). För att minska spridningen av smittsamma 
infektionssjukdomar har mottagningar för sprututbyten (SUP) inrättats (Prop. 2016/17:15), 
dit intravenösa drogmissbrukare kan gå och byta använda nålar mot sterila nålar och 
verktyg såsom alkoswab och filter (Burr, Storm, Hoyt, Dutton, Berezny, Allread & Paul. 
2014). SUP ger också människor med dokumenterat intravenöst drogmissbruk möjlighet 
till hjälp med övriga vårdkontakter (Socialstyrelsen, u.å). 
 
Med hjälp av sjuksköterskor som arbetar på SUP i Sverige är förhoppningen att denna 
studie ska öka medvetenheten och förståelsen för dessa verksamheter samt det 
hälsofrämjande arbete SUP innebär. 

BAKGRUND 

Sprututbytesprogram i världen 

Personer i ett intravenöst drogmissbruk är i riskzonen att smittas av infektioner och 
infektionssjukdomar såsom framförallt hepatit B, hepatit C och humant immunbristvirus 
(HIV). Anledningen är att orena nålar och verktyg används men även delas mellan 
människor som injicerar (Wagnes, Lankenau, Palinkas, Richardson, Cho & Unger, 2010). 
 

I slutet av 1980-talet började flera länder arbeta förebyggande för drogmissbruk, ett av de 
viktigaste programmen som etablerades var just SUP. Programmet infördes 1984 i 
Nederländerna, men började under sena 1980-talet spridas över hela världen (Gay Men's 
Health Crisis, 2009). 
 
World Health Organization (WHO) underströk hur viktigt det är med SUP, då det minskar 
smittorisken och även ökar potentiella ingångar för vård (WHO, 2012). 2014 rapporterades 
det om 158 länder i världen där det fanns människor som injicerade droger, men i enbart 
90 av dessa länder fanns SUP (Harm Reduction International, 2016). Hur SUP ser ut skiljer 
sig mellan olika länder, från att de endast får rena verktyg till att de har uppehållsrum där 
de kan injicera direkt på plats (Gay Men's Health Crisis, 2009). De länder som år 2009 
hade de mest utvecklade programmen, till exempel Australien och Nya Zeeland, hade till 
och med automater där drogmissbrukare hade tillgång till sterila nålar dygnet runt. I många 
länder var det då även lagligt att köpa sterila nålar och verktyg på apotek (Gay Men's 
Health Crisis, 2009). 
 
Trots de många fördelar SUP för med sig är ämnet kontroversiellt och många ställer sig 
mot det. I Ungern fick två av de största verksamheterna för SUP stängas ner, dels på grund 
av politiskt motstånd och dels på grund av att det ekonomiska biståndet drogs in. Till följd 
av detta kunde en ökning av hepatit C ses, mellan 2011 och 2014 nästintill dubblerades 
antalet smittade (Gyarmathy et al., 2016). 
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Sprututbytetsprogram i Sverige 
 
I Sverige etablerades det första SUP i Lund 1986 och numera finns det etablerat i nio 
städer i Sverige, sex av 20 landsting har inrättat SUP (Prop. 2016/17:15). Vårdgivarna på 
mottagningarna har en bred kompetens och stor erfarenhet av arbete inom missbruk, vilket 
underlättar att få kontakt med de människor som fallit utanför systemet (SOSFS, 2007:2). 
 
Rapporter (Burr et al, 2014) visar att besökarna från SUP sällan har kontakt med varken 
socialtjänsten eller beroendevården och SUP erbjuder för intravenösa drogmissbrukare inte 
endast rena verktyg utan också en vårdkontakt utan dömande bemötande (Burr et al, 2014). 
Personalen på SUP informerar även om överdoser, säker injektionsteknik och utbildning 
inom hjärt- lungräddning (HLR). Socialstyrelsen skattade till ca 8000 personer som 
injicerade droger mellan 2008–2011 (Prop. 2016/17:15). 
 
Sedan 1 juli 2006 (SFS, 2006:323) har alla landsting möjlighet, om beviljat av 
socialstyrelsen, att bedriva någon form av SUP. Åldersgränsen på SUP i Sverige är 20 år 
och för att få sterila nålar måste de gamla tas med och lämnas in vid utbytet (SFS, 
2006:323). Personen som missbrukar måste ha ett dokumenterat injektionsmissbruk och får 
inte vara inlagd på sjukhus eller behandlingshem för att få tillgång till sterila nålar och 
verktyg (SFS, 2006:323). 
 
Vid ett besök på SUP skall personen informeras om risker gällande smitta, droger och 
alkohol. Personen skall också erbjudas stödjande och motiverande samtal, vård och 
behandling, samt vaccinationer och regelbundna provtagningar (SFS, 2006:323). I 
september 2016 lade regeringen fram en proposition till riksdagen angående en lagändring 
gällande SUP i Sverige. Den innefattar en sänkt åldersgräns, från 20 till 18 år, samt att 
landsting skall kunna bedriva SUP utan tillstånd från kommunen (Prop. 2016/17:15). 
Lagändringen involverar även att kanyler och sprutor som lämnas ut inte längre skall vara 
märkta och inte kunna spåras. Denna lagändring trädde i kraft 1 mars 2017 (Prop. 
2016/17:15). 

Beroende som sjukdom 
 
Historiskt har missbruk setts som någonting individen själv kunnat påverka med hjälp av 
självdisciplin och att problemet enbart legat på personen i fråga, men Bartlett, Brown, 
Shattell, Wright och Lewallen (2013) beskriver att missbruk är en kronisk hjärnsjukdom 
som ofta kan kopplas ihop med återfall. 
 
Av de beroendeframkallande drogerna är det dopamin i hjärnan som ökar vid tillförsel. 
Dopamin är en signalsubstans (Spencer, Scofield & Kalivas, 2016) som spelar en stor roll i 
det centrala nervsystemet och det är just den signalsubstansen som kopplas ihop med 
hjärnans belöningssystem (Bartlett et al. 2013). När dopaminet frisläpps känner sig 
personen i fråga ofta till lags och euforisk för stunden, men för att sedan komma upp på 
samma nivå krävs en större mängd av det kemiska ämnet i drogen, då hjärnans 
toleransnivå ökar. När personen sedan är beroende är hjärnans normala funktion skadad, 
vilket framkallar en eftersträvan om att komma upp på den nivå som tidigare funnits, 
menar Bartlett et al. (2013).  
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I Västeuropa är huvuddrogen heroin hos äldre intravenösa missbrukare medan 
amfetaminliknande substanser är dominerande bland yngre (Panton, 2015). 2015 släpptes 
en verksamhetsberättelse för det gångna året gällande SUP i Stockholm (Karolinska 
universitetssjukhuset, 2016), där det framkommer att amfetamin varit den dominerande 
drogen hos intravenösa missbrukare inskrivna på St:Görans sjukhus. I 
verksamhetsberättelsen fanns ingen sammankoppling mellan huvuddrog och ålder hos de 
intravenösa drogmissbrukarna (Karolinska universitetssjukhuset, 2016), dock framkom att 
heroin och buprenorfin, vilka båda är opioider, tillsammans var den mest använda 
drogklassen hos de inskrivna. 

Infektionssjukdomar 
 
Hepatit 
 
Hepatit B-viruset (HBV) kan endast infektera människor. Viruset orsakar en inflammation 
i levern som oftast är symtomfri men några av de smittade kan få symtom såsom trötthet, 
nedsatt aptit och förändringar i huden. HBV är den vanligaste orsaken till levercirros 
(skrumplever) och till levercancer (Das et al.2017). Det smittsamma ämnet finns både i 
blodet och i andra kroppsvätskor, vilket gör att det kan smitta genom bland annat smutsiga 
kanyler eller oskyddat samlag (Folkhälsomyndigheten, 2013a). 
 
Hepatit C (HCV) orsakas av ett virus som också endast kan infektera människor och dess 
smittväg är genom blodet. I Sverige är prevalensen kring denna sjukdom relativt låg 
jämfört med övriga länder. På grund av smittvägen är sjukdomen ofta kopplad till 
intravenöst drogmissbruk (Folkhälsomyndigheten, 2013b). Då det smittsamma ämnet finns 
i blodet kan det överföras genom att det smittsamma blodet överförs till blodbanan på en 
annan person, i upp till 65 procent av fallen har det rapporterats att det överförts mellan 
intravenösa missbrukare då de delat kanyler (Duberg, Janzon, Bäck, Ekdahl & Blaxhult, 
2008). 
 
HCV skapar en inflammation i levern (Folkhälsomyndigheten, 2013b). I många 
sjukdomsfall är det symtomfritt, men en uttalad trötthet och en försämrad aptit kan ses hos 
den smittade, dessa symtom kan vara ihållande i månader, på så sätt har det sina likheter 
med symtomen hos HBV (Folkhälsomyndigheten, 2013b). Majoriteten av patienterna får 
en kronisk leverinflammation och kan på så sätt bli bärare av HCV länge, i vissa fall hela 
livet. Hos kroniska bärare kan även utveckling av skrumplever och/eller lungcancer ske 
(Umumararungu, Ntaganda, Kagira, Maina, 2017). 
 
Humant immunbristvirus 
 
HIV är ett retrovirus, alltså ett virus som lätt sprider sig genom att producera mutationer i 
arvsmassan. Det är dessa mutationer som försvårar arbetet att framställa vaccin och 
botemedel mot HIV (Folkhälsomyndigheten, u.å). När en människa blivit smittad av 
viruset kommer det finnas kvar resten av livet, detta beror på att viruset lagras i kroppens 
minnesceller (Folkhälsomyndigheten, u.å). Smittvägarna för HIV är genom oskyddat 
vaginalt, analt eller oralt samlag, eller i samband med graviditet eller via blod. Den 
vanligaste blodsmittan sker hos intravenösa drogmissbrukare som delar smutsiga nålar och 
verktyg mellan varandra. Även om det inte finns något botemedel eller vaccin för HIV 
finns det idag bromsmediciner som, om de sätts in i tid, är mycket effektiva 
(Folkhälsomyndigheten, 2016). HIV skadar och bryter ned immunförsvaret, vilket gör det 
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svårare för kroppen att stå emot smittämnen. Obehandlad HIV leder till en stegvis 
försämring av immunförsvaret som till slut kan leda till aids (acquired immunodeficiency 
syndrome), även om det kan ta upp till 10 år att utveckla (Folkhälsomyndigheten, 2015). 
Vid behandlad HIV är risken att smitta andra människor liten. Idag lever ca 7000 personer 
med HIV i Sverige och ca 450 människor diagnostiseras varje år (Folkhälsomyndigheten, 
2015). Sjuksköterskor verksamma på SUP informerar intravenösa drogmissbrukare om 
smittskydd och smittrisker, sjuksköterskorna erbjuder även vaccinering mot HBV samt 
provtagning och rådgivning gällande HBV, HCV och HIV (SFS, 2006:323). 

Sjuksköterskans roll 
 
Leksell och Lepp (2013) menar att personcentrerad vård är en bärande aspekt inom 
sjuksköterskans yrkesprofession och innefattar att se till hela människan, alltså även 
sociala, psykiska, andliga och existentiella behov, inte endast fysiska. Det handlar även om 
att respektera personens självupplevda situation och att inte låta personliga värderingar stå 
i vägen för det professionella synsättet (Leksell & Lepp, 2013). 
 
I Atlantic City, New Jersey, etablerades ett SUP år 2007 (Burr et al, 2014). Detta program 
leddes av sjuksköterskor med syftet att föra samman redan existerande program för att 
kunna maximera och optimera omvårdnad och stöd hos personer med intravenöst 
missbruk. Idén med programmet var att kunna erbjuda olika former av hjälp samlat på ett 
ställe, istället för att personer skulle behöva besöka flera platser för olika ändamål. 
Förutom på individnivå gagnar programmet även hälsa på samhällsnivå då programmet 
tillhandahåller en plan för att minska infektionssjukdomar, oönskade graviditeter och 
komplikationer kopplade till drogmissbruk (Burr et al, 2014).  
 
Sjuksköterskan skall bemöta människor med beroendeproblematik som den sjukdom det är 
(Moozavi & Ardekani, 2016). Enligt Bartlett et al. (2013) kan en negativ vårdupplevelse få 
patienter att söka mindre vård och ofta finns många fördomar kring denna grupp, i vissa 
fall visar det sig till och med att sjuksköterskor är mer dömande än andra vårdrelaterade 
yrkesgrupper. Hjälp skall erbjudas aktivt och konstant för dessa personer, inte enbart när 
de är villiga att sluta missbruka (Bartlett et al, 2013). 

Definition av begrepp 

Tillit 
 
Svensk sjuksköterskeförening har utvecklat en värdegrund för omvårdnad som ska 
genomsyra verksamheten. Värdegrunden består av 12 nyckelbegrepp vars syfte är att skapa 
ett gemensamt förhållningssätt samt en etisk plattform i det dagliga arbetet (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016). Enligt omvårdnadsvetenskapen skall människan ses som en 
fri och unik individ med egen valförmåga och ansvarstagande och bör därav mötas 
individuellt och utefter sina förutsättningar (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  
 
I alla mänskliga möten är upplevelsen av tillit involverad och för att närhet och 
erfarenheter skall kunna delas och upplevas krävs tillit till både sig själv och andra, en 
livslång process som under tid kan utvecklas och ske både positivt och negativt. 
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Inom vårdrelationer är tillit en förutsättning för god vård, då det krävs för att patienten 
skall kunna anförtro sig till vårdgivaren, någonting vårdgivare kan påverka genom att vara 
öppen, visa engagemang, förtroende och trovärdighet. Tillit kan även möjliggöra 
livsmening och meningsfullhet även när livet känns tungt. (Svensk sjuksköterskeförening, 
2016). 
 
Att kunna känna tillit är gynnsamt för hälsan både på individ- och samhällsnivå (Feng, 
Vlachantoni & Liu, 2016). Tillit är inte bara gynnsamt för patienten utan enligt studier för 
hela arbetsmiljön i stort (Dempsey & Mylod, 2016). Empati och tillit som byggts på 
integritet, förtroende och ansvarstagande är någonting som påverkar alla organisationer, 
detta är väsentligt för en positiv arbetsmiljö (Dempsey & Mylod, 2016). För att detta skall 
ses i vården måste vårdpersonal ha respekt och tillit till varandra, det skall finnas i 
vårdkulturen.   
 
Enligt Seifert (2011) är individualiserad undervisning ett av de viktigaste exemplen 
gällande omvårdnad, då det avspeglar godhjärtenhet och vilja att hjälpa andra, vilket är 
väsentligt för god omvårdnad inom sjuksköterskeprofessionen. Seifert (2011) menar även 
att hjälpa andra stärka sin autonomi är en stark handling som bidrar till en tillitsfull 
vårdrelation.  

Problemformulering 
 
Tillit och förtroende är grundläggande för ett bra möte mellan vårdgivare och patienter, 
utan dessa begrepp kan mötet brista då patienter kan uppleva oro, stress och maktutövande 
från vårdgivares sida. Bartlett et al. (2013) menar att detta kan leda till att patienter 
upplever vården som en osäker plats och till slut undviker att söka vård när det egentligen 
är nödvändigt. Intravenösa missbrukare är en utsatt grupp i samhället ofta utan befintliga 
vårdkontakter som många gånger undviker att söka vård på grund av rädsla för dåligt 
bemötande och/eller dåliga erfarenheter från tidigare vårdtillfällen (Bartlett et al, 2013). På 
grund av infektionssjukdomar har intravenösa drogmissbrukare högre sjukdomsbörda än 
befolkningen i stort. Därför spelar vårdgivare inom SUP en vital roll för att dels minska 
spridningen av infektionssjukdomar, men även för att vara en trygg plats och en 
vårdkontakt för intravenösa drogmissbrukare (Socialstyrelsen, 2015). 

SYFTE  
 
Syftet med denna studie var att ta reda på ifall SUP kan vara en ingång till vården för 
intravenösa drogmissbrukare i Sverige, om sjuksköterskors upplevelser av att arbeta på 
SUP samt om sjuksköterskorna upplever att SUP leder till en ökad tillit till vården hos 
intravenösa drogmissbrukare. 
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METOD 

Val av Metod 
 
Vi valde att använda oss av kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med 
öppna frågor samt följdfrågor. Vi använde oss av samma intervjuguide (bilaga B) till alla 
intervjupersoner till att börja med, men med tanke på de individuella svaren blev 
följdfrågorna varierande (Henricson, 2012). Intervjuguiden utvecklade vi utefter Henricson 
(2012) och den innehöll frågor som var anpassade för att kunna besvara vårt syfte med 
studien. Utefter studiens gång valde vi att inte revidera intervjuguiden vilket Malterud 
(2012) uppger att man kan göra om svaren inte är tillfredsställande nog att besvara syftet. 
Redan vid provintervjun ansåg vi att vår intervjuguide var välfungerande. 
 
Semistrukturerade intervjuer var den valda metoden då syftet med intervjuerna var att 
belysa intervjupersonernas egna perspektiv kring ämnet och att få så utförliga och 
subjektiva svar som möjligt där intervjupersonerna själva fick berätta om erfarenheter 
inom verksamheten (Henricson, 2012). En semistrukturerad intervju kunde även ge oss en 
bättre inblick och förståelse då intervjupersonernas upplevelser blir berättade med egna ord 
och får en personlig prägel (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Urval 
 
I enlighet med Polit och Beck (2017) baserade vi våra inklusionskriterier utifrån att vårt 
syfte skulle kunna besvaras.   
 
Inklusionskriterierna för denna studie var att intervjupersonerna skulle vara verksamma 
inom SUP och behärska det svenska språket. De skulle även ha erfarenheter av antingen 
beroende- eller infektionssjukvård, detta ansåg vi kunna hjälpa oss få en djupare bild inför 
studien kring detta ämne. Under tiden de varit verksamma inom beroende- eller 
infektionssjukvård kan deras yrkeskategorier skilts åt, det som räknades inför intervjun var 
enbart att de var legitimerade sjuksköterskor vid tidpunkten intervjun utfördes.  
 
Utifrån inklusionskriterierna intervjuades slutligen sex legitimerade sjuksköterskor 
verksamma på SUP i Sverige. För ökad konfidentialitet hos intervjupersonerna tog vi 
kontakt med flera SUP i Sverige, detta medförde även en nationell inblick istället för 
enbart regional. 
 
De intervjuade sjuksköterskorna var legitimerade sjuksköterskor samt verksamma inom 
SUP minst ett år. Samtliga sjuksköterskor hade arbetat minst fem år inom antingen 
beroende- eller infektionssjukvård, deras yrkesbanor hade där skilts åt. Åldern på de 
deltagande varierade mellan 35–60 år. 

Datainsamling 
 
Via mail kontaktades verksamhetscheferna för SUP i sex städer i Sverige (bilaga A), i 
mailen beskrevs kortfattat studiens innehåll och syfte samt varför vi ville genomföra 
intervjuerna. Där framkom även förfrågan om medverkan till intervjuer med legitimerade 
sjuksköterskor verksamma på respektive SUP. Nästkommande dag erhöll vi positiva 
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gensvar från fyra verksamhetschefer, varav en gav oss numret till deras verksamma 
sjuksköterska på SUP. Resterande tre skulle ta upp studien på kommande personalmöten. 
Kort därefter erhöll vi svar från resterande verksamhetschefer, även de svarade positivt 
gällande studien. Då studien var utformad med en kvalitativ metod intervjuades endast ett 
fåtal sjuksköterskor, då deras erfarenheter kring SUP skiljer sig och för denna studie 
eftersträvades att svaren skulle vara substansrika (Henricson, 2012). 
 
Det var vid detta steg vi utvecklade intervjuguiden (bilaga B). Som vi nämnt ovan 
utformades intervjuguiden utefter att kunna besvara studiens syfte med hjälp av relevanta 
frågeställningar. Den bestod av fem frågeställningar varav alla berörde SUP och de 
verksamma sjuksköterskorna på SUP.  
 
Provintervju 
 
Efter planering och iordningställande av intervjuguiden genomfördes en provintervju, detta 
i enlighet med Henricson (2012) för att ta reda på om upplägget var applicerbart för vår 
studie. Provintervjun gav oss möjlighet att se om underlaget var tillräckligt för att besvara 
studiens syfte, det gav oss också tillfälle att se om tekniken, såsom diktafon och 
mobiltelefon, var tillförlitlig (Henricson, 2012). Provintervjun gav oss även en 
tidsuppfattning angående intervjulängden. (Henricson, 2012) 
 
Provintervjun genomfördes via telefon med en sjuksköterska verksam på ett SUP. Vi ansåg 
att provintervjun gav tillförlitliga och utförliga svar vi upplevde kunde besvara vårt syfte, 
därav inkluderades materialet till vår datainsamling i enlighet med Trost (2014). 
Provintervjun hölls i en ostörd miljö och båda intervjuarna deltog. 
 
Intervjuernas genomförande 
 
Totalt intervjuades sex legitimerade sjuksköterskor varav alla arbetade på olika SUP 
runtom i landet. Längden på intervjuerna varierade men höll sig inom tidsramen 10–20 
minuter och båda intervjuarna deltog på samtliga intervjuer. Alla intervjuer spelades in 
med diktafon vilket möjliggjorde transkribering som skulle ligga till grund för analysen 
(Kvale & Brinkmann, 2014). 
 
Innan intervjuerna påbörjades informerades intervjupersonerna återigen om studiens 
innehåll och rätten att avbryta sin medverkan utan vidare frågor. De informerades även om 
konfidentialiten och att samtalet skulle spelas in för att sedan raderas efter transkribering. 
Om intervjupersonen hade några vidare frågor fanns tid att besvara dem både före och efter 
intervjun. (Kvale & Brinkmann, 2014) 
 
Det fanns även tid för småprat för att lätta på stämningen innan inspelningen påbörjades. 
När intervjupersonen sedan givit sitt samtycke och intervjupersonen uppfattades 
avslappnad påbörjades inspelningen. Intervjuarna bestämde att båda skulle medverka, men 
att en av dem skulle vara mer aktiv gällande frågorna och den andra flika in med 
följdfrågor vid behov samtidigt som denne skötte tekniken samt antecknade för att få med 
så mycket information som möjligt. 
 
Samtliga intervjuer genomfördes via telefon. För att förhindra störningar genomfördes 
dessa intervjuer i en avskild miljö där obehöriga inte hade tillträde. Till intervjuerna var 
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telefonen inställd på högtalarfunktion för att båda intervjuarna skulle höra 
intervjupersonen, men även för att kunna spela in med diktafon. 
Ingen av intervjupersonerna avbröt sin intervju utan alla sex intervjupersoner fullföljde och 
validiteten i deras svar var tillförlitliga, alla intervjuer användes som underlag för denna 
studie. 
 
Validiteten i intervjuerna stärktes med hjälp av Kvale och Brinkemann (2014) då vi 
validerade intervjuerna utefter sju olika stadier, validitet av intervju kan återfinnas på s. 
298 ”3. Intervju. Validitet handlar här om tillförlitligheten hos undersökningspersoneras 
rapporter och kvaliteten på själva intervjuerna, som ska omfatta en noggrann utfrågning 
om meningen i det som sägs och ständig kontroll av den information som erhålls som 
validering in situ”. Detta var ett av de vitala stegen gällande intervjuerna, med tanke på att 
vi satte intervjupersonernas utsago på sin spets för att kontrollera om det de sa var rimligt. 
Att undersöka studiens validitet följde hela processen från start till slut, vilket de övriga 
sex stegen beskrivs vidare på s.298 i Kvale och Brinkemann (2004).  
 
Transkribering 
 
Vi valde att transkribera intervjuerna för att få en grundlig analys där allt innehåll från 
intervjuerna var inkluderat (Henricson, 2012). Hela intervjuerna antecknades ordagrant i 
ordbehandlingsprogrammet Word, även skratt och pauser dokumenterades för en bättre 
helhetsbild. 
 
Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan transkribering vara till hjälp för att få en överblick 
av intervjun, vilket sedan kan ligga till grund för analysen. Då intervjuer ger plats för 
tonfall och kroppsuttryck kan det försvåra transkriberingen då det faller undan, därför är 
det väsentligt att personen som transkriberat materialet uppmärksammar inspelningen i sin 
helhet (Kvale och Brinkmann, 2014). Transkriberingen ansvarade bara en av oss för. När 
transkriberingen genomfördes lyssnades intervjun igenom en gång utan att någonting 
skrevs ned, detta för att få en helhetsbild av intervjun på nytt. Sedan lyssnades intervjun på 
ytterligare en gång för att kunna få med allting som sas ordagrant. Vi använde inget 
ytterligare ljudprogram för att transkribera, utan använde enbart de ljudinspelning vi hade 
utifrån intervjuerna. 
 
Dataanalys 
 
Kvalitativ innehållsanalys 
 
Dataanalysen påbörjades när den första intervjun var genomförd för att underlätta arbetets 
gång i ett tidigt skede. Inom kvalitativ forskning följer analysen ofta ett mönster som inte 
skiljer sig åt utifrån metoderna som finns, utan de har sina likheter (Henricson, 2012). 
Materialet lästes igenom ett flertal gånger av båda intervjuarna för att inte gå miste om 
användbart innehåll som annars kunnat förbigås. Efter att noggrant läst igenom materialet 
diskuterades det därefter. Nästa steg var att ta fram relevant text vi ansåg kunna svara på 
vårt syfte. Med stöd av Henricson (2012) infogades alla transkriberade intervjuer i en tabell 
(tabell 1), tabellens struktur var uppdelad i meningsenheter, koder, subkategorier och 
kategorier. Intervjuerna lästes igenom av oss båda ytterligare flera gånger, samt 
färgmarkerades och kondenserades för att sortera väsentligt material och radera material 
irrelevant för vårt syfte (Henricson, 2012). 
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Materialet kondenserades, i enlighet med Henricson (2012) till betydande ord från flera 
meningar med gemensamt budskap, så kallade meningsenheter. Dessa låg sedan till grund 
för kodning, alltså meningsenheter kondenserade till några få ord. (Henricson, 2012). 
Materialet delades även in i kategorier, vilket är flera koder med likartat innehåll. 
 
Det slutgiltiga resultatet blev tre kategorier; Patienters förtroende för sjukvården, 
sjuksköterskans roll och sjuksköterskans emotioner. 
 
Nedan följer ett utdrag ur innehållsanalysen. 
 
Tabell 1: Exempel på innehållsanalys 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

De bagatelliseras 
och marginaliseras 
helt enkelt hela 
tiden. Det skickas 
inga remisser, det är 
ju många av dem 
som har både 
psykiska och fysiska 
problem men det 
skickas nästan aldrig 
några remisser, det 
berättar de här hos 
mig. 

Intravenösa 
missbrukare 
bagatelliseras 
och får inga 
remisser trots 
både fysiska 
och psykiska 
problem. 

Osäkerhet 
kring att få 
den hjälp 
som 
behövs. 

Osäkerhet Patienters 
förtroende 
för 
sjukvården 

Ja, och jag har ju 
folk som kommer hit 
och byter verktyg, 
men de använder 
inte dem utan de 
bara plockar ur dem 
ur förpackningen 
bara så att de skall 
ha någon att prata 
med. 

De använder 
inte verktygen 
utan tar endast 
emot för att 
sedan kunna 
komma och 
prata. 

En känsla 
av trygghet 
och 
förtroende 

Trygghet Patienters 
förtroende 
för 
sjukvården 

 

Forskningsetiska överväganden 
De fyra forskningsprinciperna var någonting som genomsyrade hela denna process, det vill 
säga informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Dessa fyra 
principer återfanns i “Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden” (Northern 
Nurses´ Federation, 2003). Intervjupersonerna fick vid ett tidigt skede information om 
studien och även information om rätten att avsluta intervjun om så önskades - utan att få 
några följdfrågor kring varför. Informationen gavs både skriftligt och muntligt. Kravet 
angående samtycke tillämpades genom att intervjupersonerna fick välja om de ville vara 
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med i studien eller om de ville avstå, det fanns inget tvång på att delta bara för att deras 
verksamhetschefer hänvisat till de verksamma sjuksköterskorna på SUP. Att värna om 
intervjupersonernas konfidentialitet var någonting vi tog på stort allvar. Alla uppgifter vi 
fick ta del av hölls sparade på lösenordskyddade datorer obehöriga inte hade tillgång till. 
Vid presentation av slutresultatet kommer inte paralleller kunna dras mellan citat och 
intervjupersoner, detta gör att kommer ingen kunna identifieras utifrån intervjuerna. 

RESULTAT 
Det insamlade materialet efter intervjuerna presenteras i tre huvudkategorier; Patientens 
förtroende för sjukvården, Sjuksköterskans roll och Sjuksköterskans emotioner. Dessa 
huvudkategorier har i sin tur underkategorier. Nedan presenteras följande huvudkategorier 
och tillhörande underkategorier.  
 
Resultatet kommer även illustreras av citat från sjuksköterskorna för att öka trovärdigheten 
i studien. 
 
Tabell 2: Huvudkategori och underkategori. 

Huvudkategori Underkategori 

Patientens förtroende för sjukvården Osäkerhet 
Trygghet 

Sjuksköterskans roll Sjuksköterskan som hälsofrämjare 
Sjuksköterskan som stödperson 

Sjuksköterskans emotioner Empati 
Hopp 
Frustation 

 
Citat från sjuksköterskorna är skrivna med kursiv text och följs av indrag i texten. 

Patientens förtroende för sjukvården 
 
De verksamma sjuksköterskorna vid SUP ansåg att tillit till vården hos intravenösa 
drogmissbrukare oftast inte existerade. Majoriteten av dem berättade om hur vissa patienter 
gång på gång sökt vård för såväl fysiska och psykiska besvär men inte fått den hjälp de 
behövt. Vidare kommer denna huvudkategori presenteras i underkategorierna osäkerhet 
och trygghet. 
 
Osäkerhet 
 
En av sjuksköterskorna berättade i intervjun hur denna patientgrupp försummas inom 
vården, de får bland annat inte den smärtlindring som behövs och remisser skickas ibland 
inte. Sjuksköterskan hade i många fall märkt att SUP fungerat som en första vårdkontakt 
och varit en trygg plats dit intravenösa drogmissbrukare alltid är välkomna. Tack vare 
denna säkerhet har SUP ökat tilliten och legat till grund för fler vårdkontakter för 
intravenösa drogmissbrukare. 
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Det har jag sett många exempel på, de kommer hit till mig som faktiskt 
representerar sjukvården, de märker att jag inte är så farlig. Jag kan ha 
hänvisat till vårdcentral och då har de faktiskt gått dit och pratat med dem 
och fått en bra kontakt där. 
 

Sjuksköterskor på SUP arbetar aktivt med att förbättra intravenösa drogmissbrukares tillit 
och förtroende till vården. En av sjuksköterskorna beskrev hur SUP kan föregå med gott 
exempel för att kunna göra så denna patientgrupp känner sig säkra och sedda. 
 

De blir stigmatiserade inom sjukvården. De blir inte sedda på akuten, de får 
inte den smärtlindring de behöver. 
 
Ja de flesta av dem har jättedåliga erfarenheter av vårdkontakter, de blir illa 
bemötta, inte lyssnade på, kanske inte heller alltid behandlade som andra 
patienter. 
 

Sjuksköterskorna ansåg att attityden skiljer sig åt mycket beroende på det verksamma 
yrkesområdet. De intervjuade sjuksköterskorna ansåg att sjuksköterskor som arbetar på 
akuten ibland kan sakna den kunskap som krävs för att bemöta intravenösa 
drogmissbrukare. De ansåg även att akutsjuksköterskorna i många fall trodde de 
intravenösa drogmissbrukarna enbart kommer till akuten för att få smärtlindring till 
påhittad smärta. 
 
Trygghet. 
 
En av sjuksköterskorna berättade hur SUP inte enbart är ett ställe dit intravenösa 
drogmissbrukare kan komma och hämta rena verktyg, utan hur det även fungerar som en 
träffpunkt för övriga vårdkontakter, till exempel kuratorer, läkare och barnmorskor. Detta i 
sin tur ansåg sjuksköterskan hade ökat tilliten märkbart, då ett flertal av denna patientgrupp 
vågat söka vidare vård. SUP hade då visat att vården inte behöver vara farlig, utan den är 
fylld av personer som arbetar aktivt med att hjälpa människor utan att döma dem. 
Samtliga sjuksköterskor ansåg att SUP är en trygghet för intravenösa drogmissbrukare, 
samt att den patientgruppen har tillit till dem som arbetar på SUP. Några av dem 
förmodade att stor del av tilliten berodde på små personalgrupper, vilket förenklar 
uppbyggandet av en god relation. 
 

Ja, just för patienten som får möjlighet att träffa läkare här hos oss. 
Om det till exempel är någon som fått en abscess på grund av infekterat 
insticksställe så tittar läkaren på det, tar blododling och skriver recept på 
penicillin. 
 

I en intervju framkom att ensamhet är en konstant känsla för många av de intravenösa 
drogmissbrukarna och hur SUP kan bli deras trygga punkt de alltid kan återkomma till och 
som de alltid är välkomna till, oavsett tillstånd och ärende. 
 

Ja, och jag har ju folk som kommer hit och byter verktyg, men de använder 
inte dem utan bara plockar ur dem ur förpackningen bara för att de skall ha 
någon att prata med, så folk är ensamma, framför allt missbrukare som 
förlorat hela sin familj, vänner och bekanta och allting. Sen slutar de 
missbruka men de får ändå inte tillbaka sin familj igen. Så det blir ju 
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sprututbytet man alltid kan gå till och få smörgås och bananer, och lite saft. 
Och någon kopp kaffe ibland. 

Sjuksköterskans roll 
 
De sjuksköterskor vi intervjuat har tidigare arbetat dels inom psykiatrin men även inom 
infektion. SUP är en plats där det krävs att personalen är kunniga inom dessa områden, då 
patienterna har en beroendesjukdom men även då SUP arbetar hälsofrämjande som en 
insats för att minska spridning av infektionssjukdomar. Vidare kommer denna 
huvudkategori presenteras i underkategorierna sjuksköterskan som hälsofrämjande och 
sjuksköterskan som stödperson. 
 
Sjuksköterskan som hälsofrämjare 
 
Det egentliga syftet med SUP är att minska spridning av infektionssjukdomar, men under 
åren som gått har SUP utvecklats till något mer än bara det, det har blivit en trygg plats dit 
en utsatt grupp människor alltid är välkomna. Citatet nedan visar hur sjuksköterskorna 
arbetar hälsofrämjande. 
 

Det blir fler som får tillgång till rena verktyg, då förhindrar vi infektionerna. 
Sedan testar vi ju alla som kommer hit, för hepatit och HIV. Sedan har vi 
vaccinationer också så jag tror att det bara kommer se ljust ut i framtiden. 
 

Sjuksköterskorna poängterade hur SUP fungerar som hälsofrämjande arbete. De utför olika 
former av hälsokontroller, till exempel ifall någon känner sig orolig över hjärtat så tar de 
EKG och/eller blodtryck, vitalparametrar etcetera. 
 
Sjuksköterskan som stödperson 
 
I samtliga intervjuer framkom att arbetet är psykiskt påfrestande från och till, samt att 
sjuksköterskan fungerade som koordinator gällande patienternas vård. Som tidigare nämnt 
har SUP fungerat som en träffpunkt ur ett vårdperspektiv. De intravenösa 
drogmissbrukarna har där kunnat träffa personal med olika utbildningar, till exempel 
läkare, sjuksköterskor, socionomer och undersköterskor. Sjuksköterskan har en roll som 
stödperson, detta var någonting som underströks under flera av intervjuerna. 
Ur ett omvårdnadsperspektiv hävdade samtliga sjuksköterskor att den viktigaste rollen de 
har på SUP är att finnas där som stödperson, någon som stöttar och lyssnar på de som 
kommer till SUP. Enligt de intervjuade sjuksköterskorna är majoriteten av de intravenösa 
drogmissbrukare som går på SUP ensamma och saknar socialt nätverk, därför behöver de 
ofta ventilera och då är sjuksköterskan där för dem. 
 

Vi måste finnas där för dem, många gånger är vi deras enda sociala nätverk, 
vi är de enda de pratar med. Det kan betyda allt för dem. 
 

Sjuksköterskans emotioner  
 
Samtliga sjuksköterskor ansåg att deras yrke var mentalt påfrestande men att det 
kompenserades när de reflekterade över vad deras arbete egentligen handlar om. Att 
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emotionerna inte följde någon daglig rutin framkom i intervjuerna, det fanns inget mönster 
över hur sjuksköterskorna skulle må. Vidare kommer denna huvudkategori presenteras i 
underkategorierna empati, hopp och frustration. 
 
Empati 
 
Samtliga sjuksköterskor beskrev hur känslorna tog över då det ibland blev så påtagligt 
vilket klientel de arbetar med. När de intravenösa drogmissbrukarna kommer till SUP för 
första gången har sjuksköterskan ett inskrivningssamtal med dem. De går då gemensamt 
igenom anamnes, livssituation, boendesituation och droghistorik m.m. Flera av 
sjuksköterskorna har i intervjuerna påpekat hur dessa inskrivningssamtal påverkat dem och 
fått dem att reflektera över hur livet kan skilja sig åt. De talade om hur de ville ta hand om 
patienterna och försöka ge dem ett bättre liv. 
 

Ja ibland känns det ju tungt, det är ju ett tungt klientel vi möter. 
Vi vill gärna förändra folks liv, men det är svårt. 
 
Jag har ingen syn på dessa tjejerna och killarna som kommer hit, alltså jag 
ser inte på dem på något annat sätt än att de haft otur att hamna i någonting 
de förmodligen inte hade valt om de haft en bättre valmöjlighet så att säga. 
Det är ju slumpen som avgör många gånger, även vilken uppväxt man har, 
det är så mycket som påverkar en människa. 

 
Även om tankar fanns på de tragiska livsöden de möter dagligen kände alla sjuksköterskor 
att deras arbete gav mycket tillbaka, att få uppleva och följa personers väg till nykterhet 
och drogfrihet vägde upp de jobbiga stunderna. Sjuksköterskorna talade om 
mångsidigheten av deras arbete, de arbetar inte enbart medicinskt utan en stor del av deras 
arbete innefattar även stödjande och motiverande samtal. 
 

Vissa går fortfarande i bytet men vissa har fått ordning på sitt liv och då 
träffar vi dem när de blivit drogfria, det är det som är roligt på vår 
infektionsmottagning för vi har även till exempel hepatit c-behandling, då 
sluts ju cirkeln. Det är fint att få träffa dem på den sidan också, den drogfria 
sidan. 
 

I en intervju framgick att sjuksköterskan ställde sig negativt till drogmissbruk, men att 
patientgruppen intravenösa drogmissbrukare hade en speciell plats i hjärtat för denne. 
Enligt denna sjuksköterskan kunde empati användas till att påverka arbetet på ett positivt 
sätt. 
 

Denna gruppen är fantastisk att jobba med, de är 
fantastiska människor. Jag har alltid värnat om de utsatta och alltid försökt 
göra mitt bästa, att behandla alla patienter lika. Jag kan inte säga att mina 
personliga åsikter om missbruk skulle påverka mitt arbete negativt, tvärtom i 
så fall, att jag bryr mig lite extra. 
 

Frustration 
 
En framträdande emotion som fanns hos sjuksköterskorna var frustration. Denna emotion 
fanns gentemot samhället, okunskap gällande SUP men även hos den orättvisa som råder i 
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världen. Den okunskap som finns i samhället gällande SUP var någonting flera av 
sjuksköterskorna tog upp, de kände sig ofta motarbetade och oförstådda. I flera fall har 
SUP missuppfattats att vara någonting som uppmuntrar fortsatt intravenöst drogmissbruk. 
 

Jag tycker intravenöst drogmissbruk och sprututbytet är två vitt skilda saker 
på ett sätt, för bytet handlar ju inte om att nyrekrytera missbrukare som en 
del idioter har för sig, utan mer om att ge dessa människor en så bra hälsa 
som möjligt trots missbruk. Det ger även en möjlighet att kunna fånga upp 
dem i vården, att någon ser dem, samt att förhindra smittspridning, det är 
framför allt det vi arbetar med. 
 

I en av intervjuerna framkom att sjuksköterskan hade varit verksam inom 
infektionssjukvården under en längre tid. Sjuksköterskan berättade om hur okunskap kunde 
finnas hos sjukvårdspersonal. Den okunskap som fanns hos sjukvårdpersonal berörde ofta 
missbruk som sjukdom, men även de infektionssjukdomar som är vanliga bland 
intravenösa drogmissbrukare. Då de vanligaste blodsmittorna hos denna patientgrupp är 
HBV, HCV och HIV utvecklade sjuksköterskan vidare hur hon sett sjukvården bemöta 
människor med HCV. 
 

Sedan finns det ett sådant stigma kring hepatit c även inom sjukvården, det 
finns folk som nästan blir behandlade som om de vore pestsmittade. Det finns 
en otroligt uttalad okunskap hos vårdpersonalen om hur hepatit c smittar och 
vad det är, på vårdavdelningar till exempel kunde det bli ett sådant liv om en 
patient hade hepatit c och de vågade knappt röra patienten. Det som krävs 
för att bli smittad är i princip att du injicerar smittat blod in i ditt eget 
blodomlopp, så det är ju inte precis något som hoppar på dig. Jag har hört 
berättelser från patienter som varit på vårdcentralen på toaletten där 
personalen efteråt spärrat av dörren och klistrat för gul tejp och märkt 
dörren med ”smitta”. Jag har även hört om patienter som inte fått gå ut och 
sitta och äta i matsalen på grund av att de har hepatit c. Så det finns minst 
sagt mycket okunskap. Det handlar mycket om utbildning. 
 

Gällande frustation kring samhället uttryckte sig sjuksköterskorna att samhällets 
bemötande mot denna patientgrupp i många fall kan vara negligerande. Vissa av 
sjuksköterskorna ansåg att de intravenösa drogmissbrukarna inte är erkända som en 
patientgrupp utan i de flesta fall ansedda som enbart kriminella människor. Ett nyckelord 
vi fann från intervjuerna gällande framtiden för SUP var utbildning, då det uttrycktes som 
det enda som kan förändra den negativa och stigmatiserade synen som finns på intravenösa 
drogmissbrukare idag. 
 

Regionen har sett dem som en patientgrupp som måste få hjälp och 
behandling, men kommunen har inte sett det, utan mer sett ett socialt 
problem som dem tror skall accelerera i och med sprututbyten. 
 

Känslan av frustration var något som var framträdande i samtliga intervjuer när det talades 
om unga intravenösa drogmissbrukare. Samtliga sjuksköterskor talade om hur 
åldersgränsen för att kunna skriva in sig på SUP kommer sänkas från 20 år till 18 år 
kommer att vara till en fördel gällande smittspridning, men att det blir lite av ett etiskt 
dilemma ju yngre patienterna är. 
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Sedan är det ju väldigt, väldigt jobbigt med dessa unga människorna, som är 
i mina barns ålder och yngre ändå, då kan jag känna ännu mer frustration 
och vilja stoppa det så tidigt som möjligt. Jag känner ibland att jag skulle 
vilja vara en extramamma som rycker tag i dem lite, det finns till och med de 
som kallat mig för mamma så jag måste väl framkalla lite sådana känslor. 

 
Hopp 
 
Samtliga sjuksköterskor uttryckte en känsla av hoppfullhet. Den hoppfullhet som de 
uttryckt har de känt för de intravenösa drogmissbrukarna, men även inför framtiden för 
SUP. En ny lagändring trädde i kraft den 1 mars 2017, som bland annat innebär att 
åldersgränsen sänks från 20 till 18 år. I intervjuerna blev samtliga sjuksköterskor 
tillfrågade om deras syn angående lagändring och detta var någonting som de alla ställde 
sig positivt till. De menade att det kommer bli lättare att nå ut till fler injicerande 
ungdomar innan de hunnit bli smittade av HCV, vilket många redan blivit i ung ålder. 
 

Lagändringen kommer göra det lättare att möta dem, då vi kanske kan hitta 
dem tidigare. Kanske är de mer formbara och kanske har de inte hunnit 
smittas med hepatit c, för det har ju nästan alla hunnit göra. 
 

I ett flertal av intervjuerna framkom att sjuksköterskorna upplevde att känsla av 
hoppfullhet även fanns hos många av patienterna, trots misär och ohållbara livssituationer 
kunde många av de intravenösa drogmissbrukarna ändå se positivt på livet samt ljuset i 
tunneln. Även om de flesta av patienterna på SUP fortsätter injicera finns de som lyckas bli 
helt drogfria. I vissa fall hade sjuksköterskor kontinuerlig kontakt med vissa personer i 
många år, och följt dem på vägen till ett nytt, drogfritt liv. 
 

Blir en av 1000 drogfri tack vare sprututbytet har jag gjort mer än mitt jobb. 
Våra patienter är väldigt snälla, omtänksamma och roliga, vi har jätteroligt! 
Vi skrattar och skojar, kramar varandra och gråter. Det är en berg- och 
dalbana – precis som deras liv. 
 

DISKUSSION 
 

Resultatdiskussion  
 
I resultatet beskrevs tillit och förtroende för sjukvården hos intravenösa drogmissbrukare 
som icke existerande. Ett återkommande ord var stigmatisering, det framkom att de 
intravenösa drogmissbrukarna ofta upplevde dåligt bemötande och försummelse inom 
vården på grund av att de var drogmissbrukare. Detta i enlighet med Bartlett et al. (2013) 
som menar att negativa vårdupplevelser kan leda till att personer väljer att söka mindre 
vård, vidare menar Bartlett et al. (2013) att intravenösa drogmissbrukare är en utsatt grupp 
kring det finns många fördomar, även inom sjuksköterskeprofessionen. Vi upptäckte ett 
samband mellan fördomsfullhet och okunskap, att anledningen till fördomsfullhet gällande 
SUP i många fall var omedveten och bottnade i okunskap. Med hjälp av utbildning och 
kunskap kan fördomar och felaktiga uppfattningar gällande SUP tas bort. Sjuksköterskorna 
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var eniga om att ett fördomsfritt och öppensinnat förhållningssätt inom SUP möjliggör ett 
bra bemötande och god omvårdnad i arbetet med intravenösa drogmissbrukare.  
 
Något sjuksköterskorna återkom till var trygghet, om hur SUP skapat trygghet för de 
intravenösa drogmissbrukarna då de alltid är välkomna dit och de där blir behandlade och 
sedda som något mer än drogmissbrukare. De intravenösa drogmissbrukarnas upplevelse 
av trygghet är något som ligger till grund för känsla av tillit, som i enlighet med svensk 
sjuksköterskeförening (2016) är en utgångspunkt för god vård. Att som sjuksköterska vara 
öppenhjärtad, god lyssnare, engagerad och professionell i sitt arbete är en förutsättning för 
att skapa tillit gentemot patienten. Särskilt framträdande är detta inom SUP då känsla av 
tillit kan möjliggöra meningsfullhet hos de intravenösa drogmissbrukarna, något som ofta 
förbises hos dessa människor (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 
 
Sjuksköterskans roll inom SUP framkom i resultatet som mångfacetterad, vilket stärks i 
enlighet med International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor där de 
fyra grundläggande ansvarsområdena är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 
hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Trots att huvudsyftet för 
SUP är att minska smittspridning av infektionssjukdomar är alla fyra ansvarsområdena 
väsentliga inom verksamheten. Sjuksköterskorna arbetar hälsofrämjande genom att utföra 
hälsoundersökningar och kontinuerliga provtagningar, detta har en betryggande effekt hos 
de intravenösa drogmissbrukarna, som ofta upplever ångest och oro kring sin hälsa. Sådana 
kontroller kan enligt de intervjuade sjuksköterskorna eliminera oro och ångest hos de 
intravenösa drogmissbrukarna, ifall någon anomali hittas som inte kan behandlas på SUP 
blir de remitterade vidare. Flera av sjuksköterskorna menade även att endast vetskapen om 
att möjligheten alltid finns att göra hälsokontroller är betryggande för de intravenösa 
drogmissbrukarna. Om sjuksköterskorna på SUP enbart hade arbetat med distribution av 
sterila nålar och verktyg är det möjligt att varken trygghet eller tillit till SUP hade skapats 
hos de intravenösa drogmissbrukarna. Det framkom även att rollen som stödperson var 
väsentlig i sjuksköterskans arbete inom SUP då det enligt sjuksköterskorna var vanligt 
förekommande att de intravenösa drogmissbrukarna upplevde ensamhet och avsaknad av 
socialt nätverk.  
 
Sjuksköterskorna associerade arbetet på SUP med emotioner som empati, hopp och 
frustration. De upplevde arbetet på SUP som en känslomässig berg-och dalbana som ibland 
kunde bli överväldigande, men som i slutändan vägdes upp av den meningsfullhet de 
kände över att kunna hjälpa en utsatt grupp i samhället. Genom att se de intravenösa 
drogmissbrukarna som medmänniskor och bemöta dem därefter tydliggjordes att 
sjuksköterskorna arbetade professionellt och inte lät eventuella personliga åsikter påverka 
deras arbete, något vi tror annars skulle påverka hela vårdrelationen. 
 
I enlighet med Chu och Galang (2013) kan kontinuerligt arbete nära personer med 
intravenöst drogmissbruk ge ökad känsla av självsäkerhet och bekvämlighet hos 
sjuksköterskorna i studien, vilket i sin tur leder till större utsträckning av empati och 
medkänsla. De sjuksköterskor som låg till grund för vår studie klargjorde även att de 
intravenösa missbrukarna inte är en typ av människa utan att vem som helst kan hamna i 
ett missbruk, de menade att det handlar om personer som haft otur i livet och att 
intravenöst drogmissbruk inte är något någon vill ha i sitt liv.  
 
Gällande orättvisor och okunskap upplevde sjuksköterskorna frustration, okunskap var ett 
återkommande ord, både i samhället och inom sjukvården. Frustration över att behöva 
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försvara sitt arbete då många har uppfattningen att SUP göder intravenöst drogmissbruk. 
Frustration över att bevittna patientberättelser om hur de intravenösa drogmissbrukarna 
blivit illa behandlade eller inte behandlade alls på andra vårdinrättningar, utan blivit 
osedda eller inte tagna på allvar. Sjuksköterskorna menade att det som behövs är utbildning 
och samverkan mellan olika professioner, istället för att motarbeta varandra. I enlighet med 
socialstyrelsen (2015) är personer i intravenöst drogmissbruk en grupp som ofta behöver 
hjälp och vård från olika håll samtidigt, därför är det av stor vikt att samarbete sker mellan 
olika aktörer, såsom missbruks- och beroendevård, hälso-och sjukvård, psykiatri och 
primärvård. Detta kommer enligt socialstyrelsen initialt innebära en kostnadsökning men 
på sikt, tack vare effektivitet angående åtgärder, återgå till rådande eller till och med 
minskade kostnader (Socialstyrelsen, 2015).  
 
Känsla av hoppfullhet upplevde sjuksköterskorna gällande SUP generellt men även inför 
framtiden. Den nya lagändringen som bland annat innebär en ålderssänkning från 20 till 18 
år ställde sig sjuksköterskorna positivt till. De var övertygade om att många unga 
intravenösa drogmissbrukare kommer komma i kontakt med SUP innan de smittats med 
HCV, något i enlighet med regeringens proposition (Prop. 2016/17:15) de flesta 
intravenösa drogmissbrukare redan hunnit bli vid 20 års ålder.  
 
Av de rapporterade fallen med HCV år 2014 utgjorde 25 procent av de smittade ungdomar 
mellan 15–24 år, vidare menar regeringen i proposition 2016/17:15 att så många som 86 
procent av dessa smittats via injektion. Dessa siffror visar att många unga intravenösa 
drogmissbrukare smittas med HCV och att åldersänkningen kan komma göra stor skillnad i 
arbetet med att stoppa smittspridning av infektionssjukdomar bland unga intravenösa 
drogmissbrukare i Sverige.  
 
Fler förmåner med ålderssänkningen innefattar möjligheten att nå ut till ungdomar innan de 
tagit stor skada av missbruket, både fysiskt och psykiskt. I samklang med regeringens 
proposition (Prop. 2016/17:15) hoppades sjuksköterskorna det blir möjligt att få kontakt 
och arbeta preventivt med ungdomar medan de är formbara, samt kunna arbeta med och 
inhämta kunskap om livsstilsförändringar, bemötande och behandling gällande unga 
intravenösa missbrukare. Vi är enliga med sjuksköterskorna och ställer oss positivt till 
ålderssänkningen, vidare diskuterade vi hur SUP i Sverige skulle fungera utan åldersgräns, 
då det skulle innebära att fler intravenösa drogmissbrukare nås ut till men samtidigt skapa 
etiska dilemman för personal på SUP. 

Metoddiskussion 
 
Syftet med denna studie var att ta reda på om SUP kan vara en ingång till vården för 
intravenösa drogmissbrukare i Sverige, men även om sjuksköterskorna upplevde om SUP 
kan öka tilliten till vården hos intravenösa drogmissbrukare. Studien har baserats på svensk 
sjukvård, då vi intervjuat sjuksköterskor på SUP i Sverige. För att kunna besvara syftet 
formulerades tre frågeställningar; Kan SUP vara en ingång till vården och samtidigt öka 
tilliten till vården i Sverige hos intravenösa drogmissbrukare, hur ställer sig de verksamma 
sjuksköterskorna till SUP, hur ser vårdrelationen ut mellan sjuksköterskorna och de 
intravenösa drogmissbrukarna. Dessa tre frågeställningar har legat till grund för vår 
intervjuguide. 
 
I enlighet med Henricson (2012) utfördes studien med hjälp av en kvalitativ metod som 
bestod av semistrukturerade intervjuer. Vi valde att tillämpa en kvalitativ metod då vi 
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undersökte sjuksköterskors upplevelser, en litteraturöversikt skulle inte kunna ge 
detaljerade svar då det saknas svensk forskning inom detta ämne. När vi dessutom 
påbörjade denna studie fanns det få artiklar gällande SUP i Sverige, underlaget för en 
litteraturöversikt skulle inte täcka studiens omfattning.  
 
Intervjuerna följde samma intervjuguide (bilaga B) men följdfrågorna kunde variera utifrån 
svaren. Att använda oss av semistrukturerade intervjuer var för att kunna ta del av 
intervjupersonernas egna upplevelser med hjälp av deras egna ord, då det sätts en personlig 
prägel på innehållet (Kvale & Brinkmann, 2014), detta kunde i sin tur ge oss bättre inblick 
och förståelse. Vi upplevde intervjuguiden som tillräcklig att besvara vårt syfte då frågorna 
gav välutvecklade svar. Under intervjuerna hade samtliga intervjupersoner mycket att säga 
och ville gärna berätta om arbetet på SUP, vilket gav oss ett tillfredsställande underlag för 
fortsatt arbete. 
 
De tillämpade inklusionskriterierna för studien var att intervjupersonerna skulle vara 
legitimerade sjuksköterskor, verksamma vid ett SUP i Sverige och att de skulle behärska 
det svenska språket. Intervjupersonerna skulle ha erfarenhet av beroende- eller 
infektionssjukvård, detta för att de skulle inneha en djupare bild av verksamheten i dess 
helhet. Antal år de varit verksamma vid SUP var någonting vi ansåg inte skulle påverka vår 
studie, varken negativt eller positivt, då SUP inte är helt etablerat i Sverige (Prop. 
2016/17:15). Vissa av de SUP vi kontaktade hade funnits i endast något år. 
 
Inför vår datainsamling, det vill säga intervjuerna, mailade vi sex verksamhetschefer på 
SUP i Sverige. Mailen innehöll en överblick på studien (bilaga A) och våra 
kontaktuppgifter vid eventuella frågor. Vi erhöll positiva gensvar från samtliga, därav 
kunde vi påbörja intervjuerna kort därefter. Innan studien påbörjats hade vi tänkt intervjua 
sjuksköterskor från enbart ett SUP, men efter överläggning fick vi utöka till fler. Detta 
skedde dels på grund av potentiella problem med konfidentialitet men även för att vi 
behövde minst sex sjuksköterskor då det är minimumkravet för en kvalitativ metod enligt 
Sophiahemmets högskola. Att utöka till fler SUP resulterade även i att vi fick en större 
överblick då vi intervjuade personal på sex av landets nuvarande nio SUP (Prop. 
2016/17:15). 
 
Innan vi påbörjat intervjuerna tänkte vi genomföra alla intervjuer på intervjupersonernas 
arbetsplatser, men då vi i slutändan utökade till sex SUP istället för enbart ett utfördes alla 
intervjuer via telefon. Någonting vi ansåg vara en nackdel med telefonintervjuer var att 
kroppsspråk och mimik föll undan, i enlighet med Kvale och Brinkmann (2009). Detta 
gällde även oss, därav tror vi svaren varit mer innehållsrika om intervjuerna utförts på plats 
då vi haft chans att ge gensvar med mimik och kroppsspråk, som kunnat ge uppmuntran till 
att fortsätta meningar och svar ytterligare. Någonting vi diskuterade gällande intervjuerna 
var om de kunde ske via videosamtal på Skype. Det fanns både fördelar och nackdelar med 
detta. En fördel var att vi skulle kunna ta del av deras mimik och möjligtvis deras 
kroppsspråk. En nackdel var att det skulle vara mer tidskrävande och omständligt än vad 
en telefonintervju skulle vara. Vi ansåg även att Skype-samtal skulle inkräkta på 
intervjupersonernas arbetstid och vi bestämde därför att telefonintervjuer var det bästa 
alternativet.  
 
Vi deltog båda två vid samtliga intervjuer, en oss av hade ansvaret gällande frågorna 
medan den andra ansvarade för tekniken. Vi bytte inte arbetsuppgifter, då vi ansåg att det 
skulle kunna medföra eventuella skillnader kring intervjuerna. Att vi båda deltog vid 
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intervjuerna var någonting vi bestämde i ett tidigt skede, vi ansåg att det minskade risken 
för att eventuella frågor skulle kunna förbises men det hade även en positiv effekt gällande 
vår självsäkerhet kring intervjuerna. Att vi deltog vid samtliga intervjuer var även 
någonting som ökade vår helhetssyn kring ämnet studien berör, vilket hade en positiv 
påverkan när vi skulle påbörja dataanalysen. 
 
Intervjuerna varade mellan 11–17 minuter. Den genomsnittliga intervjun varade i fjorton 
minuter. Vi har exkluderat den tid det tog att förklara studiens syfte samt information om 
samtycke. Då intervjupersonen gav detaljerade och välutformade svar på frågorna ansåg vi 
att tillförligheten täcktes och trots den korta intervjutiden besvarades syftet. 
 
Vi hade tidigare uppskattat intervjutiden att vara mellan 30–45 minuter (bilaga A), vilket vi 
insåg redan vid provintervjun var fel. Alla intervjuer uppfattade vi som användbara för 
studien då de besvarade vårt syfte. För att kunna transkribera intervjuerna och få med 
allting i sin helhet spelades intervjuerna in för att sedan raderas efter transkriberingen. 
Samtliga intervjuer transkriberades av samma person då vi ansåg att denne fått ett 
välfungerande arbetssätt kring detta, det gjorde även att den andra intervjupersonen kunde 
fortsätta arbeta med materialet. Inför transkriberingen användes enbart ljudinspelningen i 
sin helhet, vi ansåg att ett ljudprogram med funktion att sakta ned inspelningen inte var 
användbar för oss utan skulle enbart medföra mer arbete. 
Själva dataanalysen påbörjades redan efter första intervjun och fortlöpte därefter under 
hela studiens tid. Transkriberingen påbörjades direkt efter intervjun avslutats, detta gjorde 
att vi kunde påbörja den kvalitativa innehållsanalysen redan samma dag. Efter 
transkriberingen kunde vi märka ut det som var intressant för vårt syfte i deras svar, detta 
blev alltså de kondenserade meningsenheterna. Därefter bröt vi ned materialet ett flertal 
gånger tills vi kunde hitta kärnan som skulle besvara vårt syfte. Innehållsanalysen gjorde vi 
alltså tillsammans genom diskussioner för att minska risken för misstolkningar, då det som 
sägs i en intervju kan vara mångtydigt (Kvale & Brinkmann, 2009). Att analysera all data 
var det som tog längst tid gällande denna studie, vilket vi inte förväntat oss från början. Att 
bryta ned alla meningar var någonting vi absolut inte förväntat oss skulle ta tid, men då vi 
var mycket noggranna med att ingenting skulle förbigås blev denna process mer 
tidskrävande. 
 
Slutsats 
 
Vi kan av resultatet dra slutsatsen att SUP kan vara en ingång till vården för intravenösa 
drogmissbrukare. Det är även någonting som kan öka tilliten till sjukvården hos denna 
patientgrupp. I samtliga intervjuer har framkommit att denna patientgrupp ofta nonchaleras 
inom sjukvården och inte får den hjälp de behöver. Genom utbildning och samverkan 
mellan olika professioner kan vården optimeras för intravenösa drogmissbrukare samt 
inkludera dem, både i sjukvården och i samhället. 
 
Fortsatta studier 
 
Då det saknas svensk forskning kring SUP anser vi att fler studier som belyser detta ämne 
skulle vara gynnsamt. De studier som saknas gäller SUP ur ett omvårdnadsperspektiv. Det 
finns få studier gällande patientperspektiv och statistik. Att intervjua denna patientgrupp är 
som student etiskt fel, då sekretess råder inom sjukvården (SFS, 2003:460). Vi anser ändå 
att deras röster behöver göras hörda. Den statistik vi fann var enbart baserad utifrån 
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verksamhetsberättelser och saknade då en nationell överblick. Att årligen sammanslå 
statistiken kring alla SUP i Sverige skulle bidra till detta. 
 
Klinisk tillämpbarhet 
 
Det resultat vi kommit fram till har för oss varit väldigt lärorikt, i vår utbildning hade ingen 
av oss tidigare hört talas om SUP. Samtliga sjuksköterskor som deltog i studien ansåg att 
kunskap kring detta ämne var bristfällig och att det behövdes utbildning. Det är inte enbart 
vårdpersonal som behöver få information kring SUP utan även samhället i stort, då SUP 
ses kontroversiellt. Resultatet kommer därför vara användbart i utbildningssyfte för att 
belysa SUP egentliga syfte, samt för att stryka de felaktiga fördomar som finns gällande 
SUP. 
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BILAGA A 

     Stockholm 20170207 

Till verksamhetschef 

XX 

Xkliniken, Xstad 

 

Vi heter Johanna Tauberman och Agnes Nelje och vi är sjuksköterskestudenter vid 
Sophiahemmet Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 
15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör sprututbytet (var god se nästa sida för 
sammanfattning av studiens innehåll och uppläggning). Vi är därför mycket intresserade av 
få genomföra intervjuer vid er klinik på sprutbytesmottagningen.   
 
Om Du godkänner att studien genomförs vid er verksamhet, är vi tacksamma för svar via 
mail. Om Du känner dig tveksam till att studien genomförs vid er verksamhet är vi 
tacksamma för besked om detta. Har Du ytterligare frågor rörande undersökningen är Du 
välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 
 

Vänlig hälsning   

Agnes Nelje   Johanna Tauberman 

Tel: 0735-133515  Tel: 0730-255094 

Agnes.Nelje@stud.shh.se  Johanna.Tauberman@stud.shh.se 

 

Handledare 

Britten Enberg Jansson 

Tel: 08-4062868 

Britten.Jansson@shh.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



II 
   

SAMMANFATTNING AV ARBETETS UPPLÄGG OCH INNEHÅLL 

 

Arbetets titel 

Sprututbytet – En väg in i vården? 

 

Problemområdet beskrivs kortfattat 

Intravenösa missbrukare kan ofta ha en försämrad tillit till vården, då sprututbytet kan ses 

som en samlad vårdkontakt så kan den förbättra tilliten hos just dessa personer enligt 

socialstyrelsen. Den forskning vi hittat har till stor del varit baserad på studier utomlands, 

därav är vi extra intresserade av att utföra dessa intervjuer kring sprututbytet i Sverige. 

 

Syftet med arbetet anges 

Syftet med denna studie är att ta reda på ifall sprututbytet är en ingång in i vården för 

intravenösa missbrukare här i Sverige och om vårdpersonal känner att det leder till en ökad 

tillit hos patienterna.  

 

Specifika frågeställningar anges 

Vilken syn har sjuksköterskorna på intravenösa missbrukare samt angående sprututbytet 

som verksamhet?  

Hur brukar patienternas vårdrelation se ut? 

 

Arbetets design och metod för datainsamling beskrivs kortfattat 

Vi kommer utgå ifrån en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer, dessa 

intervjuer kommer innehålla några få öppna frågor samt följdfrågor. Intervjuerna kommer 

troligtvis ta mellan 30–45 min och de kommer att spelas in för vidare transkribering. 

Sjuksköterskornas uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt.  

 

Tidslängd för arbetet 

Vi har tid avsatt till detta arbete från januari – mars 2017. Därav önskar vi att genomföra 

intervjuerna under februari 2017. 
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Jag godkänner härmed att Johanna Tauberman och Agnes Nelje får utföra studien 

”Sprututbytet – en väg in i vården” på kliniken under tidsperioden februari 2017. 

 

 

__________________________ 

Ort, datum 

 

__________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef 

 

__________________________ 

Namnförtydligande 
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BILAGA B 
 
Intervjuguide  
 
Berätta kortfattat om studiens innehåll och syfte.  
Generella riktlinjer. 
 
 
Fråga 1.  
 
Hur började du på sprututbytesverksamheten och vad var det som väckte ditt intresse? 
 
Fråga 2. 
 
Hur upplever du patienternas vårdkontakter/vårdrelationer?  
 
Fråga 3. 
 
Upplever du att patienterna har en tillit till vården? 
- Har sprututbytet kunnat göra en skillnad gällande det området? Hur? 
 
Fråga 4.  
 
Hur kan du som SSK göra för att skapa, utveckla och bibehålla förtroende?  
 
Fråga 5.  
 
Hur påverkar dina åsikter din yrkesroll? 
  
 
Är det någonting som du känner att du vill tillägga eller utveckla vidare? 
 


