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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

 

Narkotikamissbruk är den vanligaste dödsorsaken bland ungdomar i Europa och i Sverige 

beräknas över 500 människor varje år dö till följd av narkotikarelaterade orsaker. Definitionen 

av ett tungt narkotikamissbruk är att en person, en eller flera gånger, injicerat narkotika under 

en 12-månadersperiod eller missbrukat narkotiska preparat dagligen under de senaste fyra 

veckorna. I dagsläget beräknas cirka 29 500 personer i Sverige ha ett tungt narkotikamissbruk. 

Injektionsmissbrukare riskerar att smittas av blodburna infektioner, såsom hiv och hepatit C, 

på grund av delning av kontaminerade injektionsverktyg. Sprututbytesprogram 

implementerades i Sverige år 1986 och har som syfte att minska spridning av blodburna 

infektioner. På sprututbytesprogrammen har sjuksköterskorna en central roll där de utför 

hälsofrämjande åtgärder riktade mot injektionsmissbrukarna. 

 

Syfte 

 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av 

arbetet på sprututbytesprogram i Sverige. 

 

Metod 

 

Studien genomfördes genom semistrukturerade intervjuer. Nio sjuksköterskor deltog i studien 

och samtliga sprututbytesprogram i Sverige fanns representerade. Intervjuerna spelades in på 

band, transkriberades ordagrant och analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat 

 

Det framkom att sjuksköterskorna upplevde samhällets bemötande av 

sprututbytesprogrammet delat mellan förespråkare och motståndare. Sjuksköterskorna ansåg 

sprututbytesprogrammet betydelsefullt i det preventiva arbetet mot blodburna infektioner med 

tanke på de hälsofrämjande åtgärderna sjuksköterskorna utförde. Sjuksköterskorna framhöll 

att de upplevde att samspelet mellan dem och injektionsmissbrukarna var positivt men att de, i 

arbetet med sprututbytesprogrammen, också ibland erfor etiska och moraliska dilemman. 

Dessa dilemman kunde upplevas betungande för sjuksköterskorna vilket ledde till behov av 

stöd från kollegor och/eller genom professionell handledning. 

 

Slutsats 

  

Sjuksköterskorna på sprututbytesprogram har en positiv inställning till sitt arbete då de 

motverkar ohälsa hos injektionsmissbrukarna genom hälsofrämjande åtgärder. Vid arbetet på 

SUP upplever sjuksköterskorna etiskt och moraliskt utmanande situationer som leder till 

känslomässigt engagemang. Trots dessa utmanande situationer upplever sjuksköterskorna att 

samspelet mellan dem och injektionsmissbrukarna generellt är välfungerande. 

Sjuksköterskorna framhöll att de får stöd av varandra i arbetsgruppen. Utöver arbetsgruppens 

stöd fanns hos vissa sjuksköterskor behov av professionell handledning. 

 

Nyckelord: Sprututbytesprogram, injektionsmissbruk, sjuksköterska, upplevelser  
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INLEDNING 

Hiv och hepatit C är två allvarliga sjukdomar som kan spridas genom injektionsmissbruk. 

För att motverka spridning av dessa två sjukdomar bland missbrukare som injicerar 

narkotiska preparat finns det runt om i världen sprututbytesprogram (SUP), som erbjuder 

rena injektionsverktyg samt hälsofrämjande åtgärder. Sedan SUP startade i Sverige år 1986 

har verksamheten expanderat långsamt på grund av meningsskiljaktigheter på regional och 

nationell nivå. Sverige har i dagsläget fem landstingsbedrivna SUP, antingen i anknytning 

till en infektionsmottagning eller som en fristående enhet.   

 

På SUP är det sjuksköterskan som har den dagliga kontakten med injektionsmissbrukarna. 

I enlighet med socialstyrelsen kräver detta både praktiska och psykosociala åtgärder. 

Eftersom arbetet inom denna verksamhet kan upplevas komplext fokuserar denna studie på 

att öka kunskapen och förståelsen för sjuksköterskans roll på SUP.    

BAKGRUND 

Narkotikamissbruk 

Narkotiska preparat är ett samlingsbegrepp för produkter innehållande substanser vars 

verkningsmekanism påverkar det centrala nervsystemet. Ur ett juridiskt perspektiv anses 

all ickemedicinsk användning av narkotiska preparat som missbruk (Guttormsson, 2012). 

 

Narkotikamissbruk är en av den vanligaste dödsorsaken bland ungdomar i Europa 

(European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2013). Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2013a) uppges antalet dödsfall i Sverige, med narkotikarelaterade 

orsaker såsom sjukdomar, överdoser och våld uppgå till 529 stycken, oberoende av kön 

och ålder år 2012. I en enkätstudie utförd i Sverige år 2010 som inkluderade 22 095 

personer framgick att 23,6 procent av männen respektive 12,3 procent av kvinnorna i 

åldrarna 15- 64 någon gång har provat narkotiska preparat (Folkhälsomyndigheten, 2010a). 

 

Narkotikamissbruket präglas av individuella förutsättningar såsom uppväxtmiljö, 

arbetstillgång, fritidsysselsättning och familjerelationer (Folkhälsomyndigheten, 2010b). 

Vid bristande familjerelationer där barn under 15 år påverkas har verksamheter inom 

hälso- och sjukvården samt privata och offentliga verksamheter inriktade på barn och unga 

skyldighet att anmäla detta till Socialnämnden. Anmälaren har även skyldighet att lämna ut 

samtliga uppgifter som är relevanta för att utreda om ett barn är i behov av skydd. Idag 

saknas statistik över hur många barn som har föräldrar med ett narkotikamissbruk, men ett 

flertal studier visar att barn som lever under sådana familjeförhållanden ofta utsätts för 

bristande omsorg, minskat engagemang och känslomässig frånvaro (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Injektionsmissbruk 

 

Definitionen av begreppet injektionsmissbruk, tungt narkotikamissbruk, är att en person en 

eller flera gånger injicerat narkotika under en 12-månadersperiod eller missbrukat 

narkotiska preparat dagligen under de senaste fyra veckorna. Enligt en fallstudie utförd 

1998 påvisas cirka 26 000 tunga narkotikamissbrukare i Sverige (Guttormsson, 2012). 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2010a) uppskattades antal personer med tungt 

narkotikamissbruk år 2007 uppgå till 29 500 individer. 
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Vid injektionsmissbruk självinjiceras narkotiska preparat (även kallade narkotika) 

exempelvis i armarnas vener utan att medicinska skäl föreligger. Anledningen till 

övergången från oralt intag av narkotiska preparat till injektionsmissbruk är eftersträvan av 

optimerad effekt och ett snabbare upptag av preparatet (European Monitoring Centre for 

Drugs and Drug Addiction, 2010).  

 

Majoriteten av gruppen injektionsmissbrukare är enligt Snead et al. (2003) arbetslösa 

personer utan gymnasial eller eftergymnasial utbildning. Vidare undersökningar utförda i 

Sverige visar att gruppen med injektionsmissbruk domineras av män med snittåldern 35 år 

(Guttormsson, 2012). Enligt Hillgren, Sarkar, Elofsson och Britton (2012) påbörjar 60 

procent av injektionsmissbrukarna sitt narkotikamissbruk före 15 års ålder, för att i 

genomsnitt fyra år senare övergå till ett injektionsmissbruk. 

 

Det narkotiska preparat som är vanligast bland injektionsmissbrukare är alfa-metyl-

fenyletylamin (amfetamin) (Guttormsson, 2012). Amfetamin är ett vanebildande syntetiskt 

preparat som påverkar dopamin- och noradrenalinomsättningen, vilket har en avsevärd 

inverkan på hjärnans belöningssystem. Amfetaminets effekt yttrar sig genom ökad 

koncentration och vakenhet samt skapar en förstärkt självkänsla. Vidare minskas även 

behovet av sömn liksom känslan av hunger. Långvarigt missbruk kan leda till depression, 

trötthet och apati (Aarbakke & Simonsen, 2011). Det näst vanligaste narkotiska preparatet 

bland injektionsmissbrukare är diacetylmorfin (heroin) som är ett derivat av opioiden 

morfin. Preparatet påverkar opioidreceptorerna vilket leder till känsla av eufori i form av 

starkt välbefinnande, bekymmerlöshet samt avsaknad av smärta och ångest (Guttormsson, 

2012). Heroin är kraftigt beroendeframkallande och enligt Aarbakke och Simonsen (2011) 

kan ett heroinberoende utvecklas redan efter enstaka injektioner.  

 

Enligt Hillgren et al. (2012) sker de intravenösa injektionerna i genomsnitt fyra gånger 

dagligen. Vanligt är att injektionsmissbrukarna vid dessa tillfällen återanvänder verktyg 

eller lånar ut redan använda verktyg vilket kan leda till spridning av blodburna sjukdomar 

(Stenström, 2008). 

Blodburen smitta 

Enligt Lutnick, Case och Kral (2012) bidrar brist på tillgänglighet av sterila 

injektionsverktyg, såsom kanyler, sprutor, filter och tillblandningskoppar, till ökad 

prevalens av de blodburna sjukdomarna humant immunbristvirus (hiv) och hepatit hos 

injektionsmissbrukare. Smittspridningen sker när infekterat blod når blodbanan hos en 

frisk individ vilket bland annat kan ske genom delning av orena injektionsverktyg 

(Socialstyrelsen, u.å).  

 

Hepatit 

 

Hepatit är ett samlingsnamn på ett antal virus vilka kan resultera i inflammatoriska 

leversjukdomar (Ericson & Ericson, 2009). I västvärlden förekommer hepatit B (HBV) och 

hepatit C (HCV) främst bland injektionsmissbrukare där orena injektionsverktyg är den 

vanligaste smittovägen (Folkhälsomyndigheten, 2013b). 

 

HBV är ett DNA-virus och tillhör virusfamiljen Hepadnaviridae (Brooks, Gelson & 

Rushbrook, 2013). Enligt Folkhälsomyndigheten (2013b) sker smittspridningen då 

infekterat blod kommer i kontakt med slemhinnor eller skadad hud, detta framför allt under 
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sexuell aktivitet men även vid delning av injektionsverktyg. HBV orsakar 

leverinflammation och sjukdomsförloppet är oftast symtomfritt men kan i vissa fall orsaka 

symtom som trötthet, aptitlöshet och hudförändringar. Majoriteten av de insjuknade 

tillfrisknar spontant men fem procent utvecklar kronisk leverinflammation vilken kan 

utvecklas till levercancer. Risken för kronisk HBV ökar om smittotillfället äger rum vid en 

yngre ålder. 

 

HCV är ett RNA-virus som tillhör virusfamiljen Flaviviridae (Penin, Dubuisson, Rey, 

Moradpour & Pawlotsky, 2004). Vid en HCV-infektion uppstår en inflammation i 

hepatocyterna (leverns celler) vilken bland annat kan påverka leverns metabolism och ge 

upphov till levercirros (skrumplever) och levercancer (Duberg, Janzon, Bäck, Ekdahl & 

Blaxhult, 2008; Penin et al., 2004; Shrivastava, Mukherjee & Ray, 2013). Enligt 

Läkemedelsverket (2011) utvecklas 60-65 procent av HCV-infektionerna till att bli 

kroniska. Det kroniska sjukdomsförloppet utvecklas långsamt och var fjärde person är 

symtomfri samt uppvisar normala levervärden.  

 

HCV är det dominerande hepatitviruset bland injektionsmissbrukare och år 2012 

beräknades 46 procent av de totalt antal rapporterade HCV-infektioner uppstått genom 

injektionsmissbruk (Folkhälsomyndigheten, 2012a). Enligt Duberg et al. (2008) smittades i 

Sverige 26 401 personer i åldersgruppen 20 till 85 år mellan åren 1990 och 2006 av HCV 

genom ett injektionsmissbruk. Vidare visas att även 631 personer i åldersgruppen 10-19 år 

under samma tidsperiod smittades till följd av injektionsmissbruk. 

 

Hiv 

 

Hiv är en kronisk infektionssjukdom som påverkar immunförsvaret och ger allvarliga 

somatiska följder som resultat av ett kraftigt försvagat immunförsvar. Utvecklingen av 

infektionen kan dock bromsas upp och reverseras genom medicinering vilket gör att en 

smittad person kan upprätthålla ett symtomfritt liv. Om medicinering uteblir eller inte sätts 

in i tid kan infektionen utvecklas till aids, hivinfektionens slutstadium. 

Överlevnadsperioden för aids beräknas vara cirka 18 till 24 månader (Ericson & Ericson, 

2009). Enligt Folkhälsomyndigheten (2012b) har hiv-infektioner hos injektionsmissbrukare 

rapporterats minska under de senaste åren. Mellan år 2007 och 2011 rapporterades i 

genomsnitt 23 injektionsmissbrukare per år ha smittats av hiv i Sverige. Under år 2012 

hade siffran sjunkit till ett antal av nio personer. 

Sprututbytesprogram 

Sprututbytesprogram (SUP) är en tjänst som erbjuds i syfte att motverka spridning av 

blodburna sjukdomar. Injektionsmissbrukarna kan på SUP erhålla sterila injektionsverktyg 

i utbyte mot inlämning av använda och eventuellt kontaminerade injektionsverktyg 

(Stenström, 2008). Dessutom erbjuder SUP kostnadsfri provtagning för diagnostisering av 

hiv och hepatit samt hälsorådgivande samtal, detta för att öka injektionsmissbrukarnas 

kunskaper gällande smittorisker och sjukdomar. På så sätt motverkas även riskbeteenden 

som kan yttra sig i exempelvis delning av injektionsverktyg och osäkert sex (Arponen, 

Brummer-Korvenkontio, Liitsola & Salminen, 2008). 

 

Efter en sammanställning av olika forskningsresultat kom World Health Organisation 

(WHO) år 2004 med rekommendationer att implementera SUP riktade mot 

injektionsmissbrukare. De sammanställda forskningsresultaten tyder på en minskning av 
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blodburen smittspridning, främjande av hälsa bland injektionsmissbrukare samt minskad 

delning av injektionsverktyg. Dessutom påvisas samhällelig kostnadseffektivitet och en 

ökad kontakt för injektionsmissbrukare med beroendevården. Därtill finns ingen stark 

evidens som tyder på att SUP skapar negativa influenser såsom ökat användande av 

narkotiska preparat eller ett ökat missbruk hos befintliga injektionsmissbrukare (WHO, 

2004). 

 

I Sverige finns det varierande åsikter gällande sprututbytesverksamheter. De som 

förespråkar SUP är exempelvis brukarföreningar och organisationer som driver 

smittskyddsfrågor. Ett starkt motstånd kan ses hos frivilligorganisationer drivna av 

föräldrar och närstående till missbrukare samt organisationer som arbetar mot narkotika 

och missbruk. Ett av de stora argumenten mot SUP är att sprututbytet anses strida mot 

Sveriges narkotikapolitiska mål om ett narkotikafritt samhälle och att SUP främjar 

missbruk. Socialstyrelsen i sin tur menar dock att SUP med dagens utformning ej strider 

mot detta mål (Stockholms läns landsting, 2009). 

 

Sprututbytesprogram i Sverige 

 

Idag finns fem landstingsdrivna SUP i Sverige. Det första SUP startade i Lund år 1986 och 

året därpå startades ett i Malmö. År 2010 startade Helsingborg ett SUP följt av Kalmar år 

2012. Det senast startade SUP finns i Stockholm där verksamheten har bedrivits sedan 

våren 2013 (Smittskyddsinstitutet, 2013).  

 

Enligt Stenström (2008) startade SUP i Lund som följd av den hiv-epidemi Sverige 

drabbades av under åren 1986-1987. Vid tillfället kom Lunds infektionsklinik i kontakt 

med kollegor på kliniker i USA som upplyste om att injektionsmissbrukare utgör en 

riskgrupp för smittspridning av hiv. Ledningen för Lunds infektionsklinik ansåg att 

informationen som kollegorna i USA delgav dem var av betydelse och att SUP var en 

medicinsk angelägenhet för Sverige. Ledningen för infektionskliniken beslutade därmed att 

öppna ett SUP innan Socialstyrelsen eller landstingspolitikerna hade underrättats. När 

information angående öppnandet av SUP delgetts ledningen i Skåne landsting opponerade 

sig hälso- och sjukvårdsdelegationen mot detta då SUP ansågs strida mot Sveriges 

narkotikapolitik. Socialstyrelsen utredde verksamheten och trots att SUP stred mot de 

dåvarande narkotikapolitiska riktlinjerna fick Skåne landsting bedriva SUP på försök under 

en treårsperiod. Under det första året framkom att många av Lunds SUP-patienter var 

bosatta i Malmö och efter rekommendation från Lunds infektionsklinik startade även 

Malmö SUP år 1987.  

 

Efter en 20 år lång försöksperiod blev det år 2006 lagstadgat att landsting får bedriva SUP, 

detta under kontroll av Inspektionen för vård och omsorg, som även utför tillstånd för 

verksamheten, sedan första juni 2013 (tidigare utförda av Socialstyrelsen). Enligt lag gäller 

ett utfört tillstånd under en tvåårsperiod och kan återkallas om missförhållanden i 

verksamheten förekommer. Injektionsverktygsutbytet skall ske vid ett personligt besök där 

patienterna har skyldighet att stärka sin identitet, vara bosatt i det aktuella landstinget samt 

ha uppnått en ålder av 20 år (SFS, 2006:323).  

 

Enligt lokala riktlinjer träffar patienten under det första SUP-besöket en sjuksköterska för 

samtal om livssituation, levnadsvanor och narkotikaintag. Dessutom utförs provtagning, 

vaccination och eventuellt administreras antivirala läkemedel där misstanke om hiv-smitta 

föreligger. Samtliga besök för sprututbyten sker under dagtid utan tidsbokning. Patienten 
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får då träffa en sjuksköterska och själv räkna och kassera medhavda injektionsverktyg i 

avsedd avfallsbehållare för att sedan erhålla nya. Om patienten är mottaglig utförs även 

längre samtal i syfte att motivera patienten till ett narkotikafritt liv. Enligt en rapport utförd 

av Socialstyrelsen (2013) hade SUP i Malmö år 2011 755 inskrivna patienter som under 

året besökte mottagningen totalt 9 396 gånger. Totalt delades 114 435 kanyler respektive 

56 079 sprutor ut under årets gång med en återlämningsfrekvens på 97 respektive 95 

procent. 70 stycken av de inskrivna patienterna var nybesökare och HCV-prevalensen 

bland dessa, vid det första besöket, uppgavs vara 63 procent. 

 

SUP-verksamheten regleras av SOSFS 2007:2 som rekommenderar att varje SUP skall 

erbjuda hälsorådgivande samtal, vaccination mot hepatit B samt tjänster utförda av läkare, 

barnmorskor, socionomer och sjuksköterskor. Vidare skall personalstyrkan på SUP ha 

kunskap och erfarenhet i arbetet kring narkotikamissbruk samt besitta psykosocial 

kompetens. I dagsläget arbetar cirka 15 stycken sjuksköterskor, heltid eller deltid, på SUP 

runtom i Sverige.  

Sjuköterskans profession 

Sjuksköterskans profession berör följande kompetensområden: omvårdnadens teori och 

praktik, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap. Professionen i sin helhet skall 

genomsyras av ett etiskt förhållningssätt med en humanistisk människosyn. Sjuksköterskan 

ska arbeta hälsofrämjande vilket inkluderar identifiering av hälsorisker, förebyggande av 

smittspridning och motivering till hälsofrämjande levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2005) skall dessutom sjuksköterskan i mötet med patienten ha ett 

empatiskt förhållningssätt och bistå patient liksom närstående stöd i form av samtal. I den 

stödjande funktionen skall sjuksköterskan dessutom vara vägledande och se till patientens 

egna resurser och förmågor.  

 

Etiskt förhållningssätt 

 

Det etiska förhållningssättet grundar sig i International Council of Nurses (ICN) etiska kod 

för sjuksköterskor. ICN har fyra huvudområden: Sjuksköterskan och allmänheten berör 

sjuksköterskans ansvar att ge människor individuellt anpassad vård samt visa respekt för 

både samhället och den enskilda individen; Sjuksköterskan och yrkesutövningen omfattar 

att upprätthålla och utveckla sin yrkeskompetens i syfte att skapa en säker och tillförlitlig 

vård; Sjuksköterskan och professionen inbegriper ansvaret att följa godtagbara riktlinjer 

inom professionen; Sjuksköterskan och medarbetare behandlar sjuksköterskans förmåga att 

främja ett gott samarbete med samtliga medarbetare och skydda samhällets och den 

enskilda individens hälsa från hot (ICN, 2007).  

Problemformulering 

Arbetet på SUP kan vara utmanande då det krävs att sjuksköterskan ser patientens samtliga 

behov, har ett holistiskt synsätt, där fokus läggs på att ge stöd, öka motivation och främja 

hälsa. För att kunna nå fram till SUPs patientgrupp, som kan ha en destruktiv livsstil med 

problematisk familje- och bostadssituation samt ofta har ett dåligt förtroende till vården, 

måste sjuksköterskan sträva efter att bygga upp en förtroendefull relation till patienten. 

Därtill måste sjuksköterskan förhålla sig professionellt och bortse från personliga känslor 

av motsättningar och ilska gentemot patientgruppens destruktiva livsstil då en dömande 
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attityd kan leda till en skadad relation. Med hänsyn till dessa faktorer kombinerat med 

övriga krav som ställs på sjuksköterskans profession kan arbetet inom verksamheten 

komma att bli krävande och psykiskt ansträngande för sjuksköterskorna. 

 

SUP är en nationell angelägenhet men inom området finns få studier som belyser 

sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av arbetet på SUP.  

 SYFTE 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av 

arbetet på sprututbytesprogram i Sverige. 

Frågeställningar 

Hur ser sjuksköterskan på injektionsmissbruk och SUP? 

Vilka etiska och moraliska aspekter upplevs av sjuksköterskan vid arbetet med 

injektionsmissbrukare? 

Finns det behov av handledning och stöd hos sjuksköterskan vid arbetet med 

injektionsmissbrukare? 

METOD 

Val av metod 

En kvalitativ metod valdes där semistrukturerade intervjuer genomfördes i syfte att 

förmedla kunskap kring studiens syfte och frågeställningar utifrån intervjupersonernas 

perspektiv. Semistrukturerade intervjuer innebär att öppna frågor ställs, vilket ger 

intervjupersonen möjlighet att med egna ord beskriva känslor, upplevelser och situationer. 

Följdfrågor kan med fördel ställas för att främja ett innehållsrikt och utvecklande samtal 

(Kvale & Brinkmann, 2009).  

Undersökningsgrupp och inklusionskriterier 

Undersökningsgruppen bestod av nio sjuksköterskor som vid intervjutillfällena arbetade på 

ett SUP. Beslut togs om att samtliga SUP i Sverige skall finnas representerade i studien. I 

Stockholm och Kalmar genomfördes tre intervjuer på respektive ort och resterande 

intervjuer hölls via telefon med en sjuksköterska från respektive mottagning i Malmö, 

Lund och Helsingborg. Samtliga sjuksköterskor hade innan de började arbeta på SUP 

tidigare erfarenhet av infektionssjukvård eller beroendevård.  

 

Inklusionskriterierna som användes i studien var legitimerad sjuksköterska, verksam inom 

sprututbytesprogram i Sverige samt tala och förstå det svenska språket. Erfarenheterna av 

att arbeta inom SUP varierade från sex månader till sju år då inget krav ställdes på hur 

länge sjuksköterskan måste varit verksam på SUP. 

Datainsamling och genomförande 

Inför studiestarten kontaktades verksamhetscheferna på respektive mottagning via brev 

(bilaga I) innehållande relevant information gällande studiens syfte, frågeställningar och 

design samt en förfrågan om tillåtelse för intervjuer av sjuksköterskorna på respektive 
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verksamhet. Samtliga verksamhetschefer godkände förfrågningen med sin underskrift och 

returnerade breven inom två veckor. När underskrifterna mottagits kontaktades alla 

verksamhetschefer via telefon. Dessa uppgav kontaktuppgifter till de sjuksköterskor som 

ansågs lämpliga att medverka i studien. Intervjupersonerna kontaktades via telefon, 

informerades om intervjuernas syfte och uppskattad tidsåtgång. Därefter planerades 

intervjutillfällen och mötesplatser in utifrån intervjupersonernas önskemål. 

 

Intervjuguide 

 

Inför intervjuerna utformades en semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor (bilaga 

II) baserad på studiens frågeställningar och syfte. Detta resulterade i fyra huvudfrågor och 

sex följdfrågor med utrymme för spontana följdfrågor. Huvudfrågorna berörde 

sjuksköterskans arbetsuppgifter, syn på injektionsmissbruk och sprututbytesprogram, 

etiska och moraliska dilemman i arbetet samt behov av stöd och handledning. Enligt Polit 

och Beck (2012) och Kvale och Brinkmann (2009) är syftet med den semistrukturerade 

intervjuguiden att uppmuntra intervjupersonerna att tala fritt om frågeämnena, detta för att 

ge en så innehållsrik och detaljrik intervju som möjligt. 

 

Pilotintervju 

 

I enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) hölls en pilotintervju med avsikt att 

säkerställa intervjuguidens validitet, skapa tillfälle för författarna att träna intervjuteknik 

samt att få en uppfattning om tidsåtgången för intervjuerna. Pilotintervjun hölls med en 

sjuksköterska verksam på sprututbytesmottagningen i Stockholm. Intervjuinnehållet 

granskades direkt efter intervjutillfället av båda författarna till studien och innehållet 

ansågs relevant då det besvarade studiens frågeställningar och kunde återkopplas till syftet. 

Intervjuguiden ändrades därför inte inför kommande intervjuer och pilotintervjun 

inkluderades i studien. 

 

Intervjuernas genomförande 

 

Totalt genomfördes nio intervjuer varav sex stycken genomfördes på sjuksköterskans 

arbetsplats. Intervjutillfällena varade mellan sju och 20 minuter och båda intervjuarna 

deltog under samtliga intervjutillfällen. För att främja konfidentialiteten och förhindra 

störande moment hölls intervjuerna i en ostörd miljö utan obehöriga personer i rummet, 

detta i enlighet med Polit och Beck (2012). De resterande intervjuerna, som hölls via 

telefon, genomfördes även de i en ostörd miljö, både för intervjupersonen och intervjuarna. 

I de fall där telefonintervjuer hölls var telefonen satt på högtalarfunktion för att möjliggöra 

inspelning. Samtliga intervjuer spelades in med en diktafon och ljudfilerna sparades under 

studiens gång för att sedan raderas efter det att studien godkänts. 

 

Innan ljudinspelningen påbörjades småpratade intervjuarna med intervjupersonen för att 

skapa en förtroendefull och avslappnad relation, detta i enlighet med Polit och Beck 

(2012). En av intervjuarna hölls ansvarig för att ställa intervjufrågorna medan den andra 

observerade och antecknade samt ställde följdfrågor vid behov. I enlighet med The 

Northen Nurses’ Federation (2003) informerades intervjupersonen inför intervjun om 

studiens syfte och att intervjun kommer att sparas, transkriberas, analyseras och senare 

raderas. Intervjupersonen informerades även om att hen när som helst har möjlighet att 

avbryta sin medverkan när som helst under studieprocessen. Vidare upplystes 

intervjupersonerna om att information som delges under intervjun kommer att hanteras 



8 

konfidentiellt. Intervjupersonerna gavs även möjlighet att få eventuella frågor besvarade 

innan intervjun påbörjades. 

 

Intervjupersonen fick skriva på en samtyckeblankett (bilaga III) för deltagande i studien 

innan inspelningen startade. I intervjuerna som hölls via telefon lästes samtyckesblanketten 

upp av intervjuarna och intervjupersonen fick uppge fullständigt namn och ett muntligt 

samtycke till att delta i studien.  

Dataanalys 

Transkribering 

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) skapar transkribering av intervjuinnehåll författarna en 

överblick av datainnehållet och underlättar inför kommande analys. Samtliga intervjuer 

transkriberades ordagrant i nära anslutning till intervjuernas genomförande för att 

underlätta återspeglingen av intervjuinnehållets känsla (Kvale och Brinkmann, 2009). 

Författarna valde att transkribera längre tystnader och skratt vilket i enlighet med Polit & 

Beck (2012) kan göras för att motverka feltolkningar av innehållets innebörd. Det färdiga 

transkriberingsmaterialet jämfördes slutligen med ljudfilerna för att identifiera eventuella 

missförstånd och feltolkningar. För att bevara konfidentialiteten transkriberades inte 

personuppgifter och studiematerialet lagrades på två lösenordskyddade datorer.  

 

Kvalitativ innehållsanalys 

 

Efter att samtliga intervjuer genomförts och transkriberats gjordes en kvalitativ 

innehållsanalys. Den kvalitativa innehållsanalysen syftar till att identifiera kategorier och 

mönster i det transkriberade materialet. Under analysen bryts materialet ner till mindre 

enheter, koder som kopplas till identifierade kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Båda författarna läste igenom samtliga intervjuer gemensamt ett flertal gånger för att få en 

överblick av innehållets budskap. Det transkriberade materialet delades in i en tabell med 

sex stycken huvudsegment: Erfarenheter/Upplevelser, Bemötande, Dilemman, Känslor, 

Synsätt/uppfattningar och Behov/Stöd. Vid uppdelning i huvudsegment underlättas det 

fortsatta analysarbetet (Graneheim & Lundman, 2004). När uppdelningen var genomförd 

togs irrelevant information, såsom otydliga ord och upprepningar, bort. Detta för att göra 

texten överskådlig med ett adekvat innehåll. Därefter färgkodades stycken och citat i texten 

som ansågs besvara studiens syfte och frågeställningar. En matris skapades med rubrikerna 

meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, underkategori och kategori.  

Författarna fann gemensamt meningsenheter i tabellens färgkodade material som fördes in 

i matrisen för att sedan kondenseras, kodas och delas in i underkategorier och kategorier. 

Författarna ansåg den tidiga uppdelningen i en tabell med huvudsegment underlätta för den 

kommande identifieringen av matrisens kategorier då materialet i en tidig fas av 

analysprocessen gjorts överskådligt. 
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Utdrag ur innehållsanalys  

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

När det gäller 

missbruk [...] Då blir 

det inte så mycket 

hjärna som tänker då 

blir det mera hjärta, 

vi tycker synd och vi 

ska hjälpa. 

Jag tycker synd om 

missbrukaren och 

istället för hjärnan blir 

det hjärtat som styr. 

Empati för 

injektions- 

missbrukaren 

Empati och 

Ömhet 

Sjuksköterskans  

emotioner 

 

... Vi får ju aldrig 

nångonsin jobba 

med sympati för då 

blir vi uppätna, men 

gärna empati. 

Vi ska jobba med 

empati istället för 

sympati. 

... Vill ändå inte bo 

någonstans och vill 

inte ha hjälp av soc 

och då kan man 

själv bli väldigt 

frustrerad. 

När 

injektionsmissbrukaren 

inte vill ta emot hjälp 

blir jag frustrerad. 

Injektions-

missbrukarna 

väcker 

frustration 

Frustration 

När det sitter någon 

sån här ung grabb 

framför mig på väg 

in ett missbruk [...] 

Jag tycker att det är 

åt helvete rent ut 

sagt att de ska hålla 

på med det här, jag 

önskar dem ju ett 

helt annat liv. 

När det kommer unga 

människor till 

sprututbytes-

mottagningen, som är 

på väg in i ett 

missbruk, önskar jag 

dem ett annat liv. 

 

Tillförlitlighet 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) handlar tillförlitlighet om att upprätta trovärdighet, 

pålitlighet och överförbarhet genom alla steg i studieprocessen.  

 

Inför intervjuerna hölls en pilotintervju för att kontrollera intervjuguidens validitet. Den 

validerade intervjuguiden nyttjades oförändrad under samtliga intervjuer för att, i enligt 

Polit och Beck (2009) öka studiens tillförlitlighet. För att stärka resultatets tillförlitlighet 

har båda författarna närvarat under studiens samtliga intervjuer för att sedan gemensamt 

bearbeta och analysera resultatet, i enlighet med Graneheim och Lundman (2004). För att 

belysa skillnader och likheter i resultatet användes citat vilket, enligt Kvale och Brinkmann 

(2009), stärker studieresultatets tillförlitlighet ytterligare.   
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Forskningsetiska överväganden 

Genom hela studieprocessen togs hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetkrav och nyttjandekrav i enlighet med 

The Northen Nurses’ Federation (2003) etiska riklinjer. 

 

Inför intervjuerna upplystes samtliga intervjupersoner om studiens syfte samt de 

frågeställningar studien belyser. Innan intervjutillfället informerades dessutom 

intervjupersonen om att hen när som helst under studieprocessens gång har möjlighet att 

avbryta sitt studiedeltagande. Detta, något som Kvale och Brinkmann (2009) beskriver 

som informerat samtycke, ger intervjupersonen möjlighet att själv bestämma över sin 

medverkan. Intervjupersonerna informerades om att de personuppgifter som delges, samt 

den information intervjupersonerna bistår med under intervjun, enbart kommer att finnas 

tillgängliga för intervjuarna. Vidare tydliggjordes att studiens färdiga material kan komma 

att offentliggöras genom publicering på exempelvis internet. Intervjupersonerna fick 

möjlighet att ge ett informerat samtycke innan intervjun startade i enlighet med The 

Northen Nurses’ Federation (2003). 

RESULTAT 

Resultatet presenteras i fem kategorier: Sjuksköterskans uppfattning av samhällets syn på 

sprututbytesprogram, Sjuksköterskans syn på sprututbytesprogram och relationen till 

injektionsmissbrukarna, Etiska och moraliska dilemman, Sjuksköterskans emotioner och 

Sjuksköterskans behov av stöd och handledning. Dessa kategorier har under 

analysprocessen delats upp i underkategorier vilka i resultatet slagits ihop i gemensamma 

underrubriker. Citaten i resultatet presenteras med kursiverad text och med indrag. 

Sjuksköterskans uppfattning av samhällets syn på sprututbytesprogram 

Denna kategori beskriver sjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter om hur SUP 

bemöts i samhället. Kategorin har underkategorin Samhällets bemötande. 

 

Samhällets bemötande  

 

Sjuksköterskorna upplevde att samhällets uppfattning av SUP var delad mellan 

förespråkare och motståndare. Sjuksköterskorna trodde att den negativa uppfattningen som 

existerade hos motståndarna grundade sig i okunskap gällande programmets syfte. Det 

framkom att vissa i samhället upplevde att SUP var en uppmuntran till fortsatt missbruk. 

Sjuksköterskorna berättade att när de förklarade närmare för personer med negativ 

uppfattning om vad SUPs syfte var, kunde deras uppfattning förändras och istället blev den 

positiv.  

 

Det är många delade meningar och jag tror att dem flesta i samhället 

tänker att “usch, vad är det ni håller på med?” Men när man förklarar 

varför vi gör det här förstår de bättre och accepterar det på ett helt annat 

sätt. 

 

I ett landsting hade SUP bemötts av motstånd både från socialtjänsten samt den enskilda 

polismannen som vid tillfällen beslagtagit rena verktyg utanför SUP. Det framkom att 
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bemötandet av SUP generellt sett var positivt men att de motståndare som fanns hade höga 

röster.  

 

Sen finns det ju alltid små juveler som är väldigt få men de är otroligt 

högljudda. 

 

Sjuksköterskornas allmänna uppfattning var att deras patienter, injektionsmissbrukarna, 

fick ett dåligt bemötande i form av förakt och misstro av andra enheter inom hälso- och 

sjukvården. Det beskrevs att injektionsmissbrukarna upplevde att sjukvården inte ville ta 

hand om dem eftersom att de missbrukade och på grund av detta var den övriga hälsan inte 

av betydelse.  

 

I andra enheter inom sjukvården kan våra patienter bli väldigt illa 

hanterade... De möts av förakt och misstro. 

Sjuksköterskans syn på sprututbytesprogram och relationen till 

injektionsmissbrukarna 

Denna kategori beskriver sjuksköterskans syn på SUP och relationen till 

injektionsmissbrukare. Kategorin är indelad i: Sprututbytesprogram och Samspelet mellan 

sjuksköterskan och injektionsmissbrukarna. 

 

Sprututbytesprogram 

 

Sjuksköterskorna hade en positiv inställning till SUP och uttryckte att verksamheten var 

betydelsefull i det preventiva arbetet mot smittspridning genom utlämnande av rena 

verktyg, erbjudande av vaccination samt hälsofrämjande åtgärder. Det framkom att 

sjuksköterskorna ansåg att deras arbete möjliggjorde för dem att nå fram till 

injektionsmissbrukarna genom samtal. En sjuksköterska uttryckte att relationsskapandet 

som arbetet bidrar till är positivt i arbetet med injektionsmissbrukarna.  

 

Det framkom att SUP fungerar som en central funktion inom missbruksvården. 

Sjuksköterskor uttryckte att de fungade som en länk mellan injektionsmissbrukarna och 

andra instanser inom övrig sjukvård, exempelvis genom kontaktskapande med läkare, 

tidsbokning av mammografi och hänvisning till akutsjukvård.  

 

Sprututbytesprogrammet har en stor central funktion när det gäller 

missbruksvård överhuvudtaget, man kan säga att vi är spindeln i nätet. 

 

Samspelet mellan sjuksköterskor och injektionsmissbrukare  

 

Sjuksköterskorna menade att samspelet mellan dem och injektionsmissbrukarna nästintill 

alltid fungerade bra och att endast ett fåtal situationer hade skapat obehag hos 

sjuksköterskan. Det framkom också att sprututbytesmottagningens krav på 

injektionsmissbrukarna var relativt låga, exempelvis var injektionsmissbrukarna välkomna 

trots att de var narkotikapåverkade. De låga kraven ansåg sjuksköterskorna vara en 

bidragande faktor till ett fungerande samspel. Vidare framkom att sjuksköterskorna ansåg 

det som viktigt att bemöta injektionsmissbrukarna med respekt och möta individen i 

dennes verklighet utan att agera fördömande. Detta ledde till att ett förtroende mellan dem 

kan skapas och att injektionsmissbrukarna kände sig sedda. Sjuksköterskorna fyllde en 
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stödfunktion för injektionsmissbrukarna då mötet kunde beröra privata frågor gällande 

exempelvis familje- eller boendesituationer.    

 

Det är väldigt okomplicerade möten så för det mesta är det väldigt trevliga 

möten. 

 

Vi försöker bygga upp dessa människor som faktiskt är ganska trasiga. 

 

Under mötet med injektionsmissbrukarna försökte sjuksköterskorna motivera både till 

användning av rena injektionsverktyg och till ett liv utan missbruk av narkotiska preparat. 

Det framkom att injektionsmissbrukarna var en svårhanterad patientgrupp då de flesta 

saknade motivation till hjälp utöver det faktiska verktygsutbytet. Det beskrevs att 

injektionsmissbrukarna upplevdes stressade under besöket på SUP och att de skyndade 

iväg efter att verktygsbytet var utfört. Det framkom att injektionsmissbrukarna var 

egoistiska då de försummade sina närstående. 

 

Vissa dagar är de mer mottagliga för samtal och då tar man sig den tiden 

och pratar med dem om hur de mår och hur deras tankar kring missbruket 

ser ut och om de är mogna för att ta steget till att söka hjälp. 

Etiska och moraliska dilemman  

Denna kategori belyser de etiska och moraliska dilemman som sjuksköterskorna upplevt i 

arbetet på SUP. Kategorin är indelad i: Personer under 20 år, Graviditeter, Minderåriga 

barn och Ambivalens. 

 

Personer under 20 år 

 

Det framkom att det i samtliga landsting kommit personer till SUP som är under 20 år. På 

grund av den lagstiftade åldersgränsen avvisades dessa eller så erbjöds de endast 

provtagning och vaccination. Detta beskrevs som ett etiskt dilemma av flera 

sjuksköterskor, då det framkom att de ville fånga upp denna målgrupp, men att det var 

svårt då de inte fick erbjuda dem rena verktyg. Önskemål om en lägre åldergräns på SUP 

uttrycktes av flera sjuksköterskor. 

 

Många gånger kommer de yngre tillsammans med de äldre, vi försöker 

fånga upp dem och erbjuda prover och bli vaccinerade, så att man skyddar 

även dem som är 17, 18 år. 

 

Graviditeter 

 

Ett dilemma som beskrevs var gravida kvinnor. Sjuksköterskorna upplevde det moraliskt 

fel att erbjuda dessa kvinnor verktyg men att det var av stor betydelse att även denna 

patientgrupp fick erhålla rena verktyg. 

 

När det kommit gravida kvinnor. Självklart ska vi dela ut till dem men hela 

hjärtat säger nej. 

 

När det kommer någon gravid kvinna blir det jättesvårt, man ska förhindra 

smitta men samtidigt känns det helt moraliskt fel. 
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Minderåriga barn 

 

Hemmavarande barn och barn som togs med till SUP var något som beskrevs som ett etiskt 

dilemma. Det kunde kännas moraliskt fel att ge rena verktyg till en person som man visste 

hade barn i hemmet. En situation som beskrevs var då ett minderårigt barn lämnades 

utanför mottagningen när föräldern gick in för att hämta rena verktyg. Vid denna situation 

utfördes dock inget verktygsutbyte och istället gjordes en orosanmälan till Socialstyrelsen.  

 

Ambivalens 

 

Det beskrevs att injektionsmissbrukare som stått på läkemedelsbehandling mot sitt 

missbruk ibland kom till mottagningen för att de fått återfall i sitt injektionsmissbruk. Detta 

beskrevs som ett etiskt dilemma då sjuksköterskan var tvungen att bistå med rena verktyg 

trots vetskapen om att injektionsmissbrukaren var patient inom beroendevården. 

 

Det framkom att det kunde kännas moraliskt fel att dela ut rena verktyg samtidigt som 

samhället försöker eliminera narkotikamissbruk. Det beskrevs att känslan av ambivalens 

kunde väckas hos sjuksköterskorna då det kändes motsägelsefullt att dela ut rena verktyg 

samtidigt som sjuksköterskorna inte ville se injektionsmissbrukarna injicera i SUPs 

närområdet. 

 

Jag känner mig lite delad men nu är det ju mitt jobb och jag vet varför jag 

gör det, för att minska smittspridning. 

Sjuksköterskans emotioner 

Denna kategori belyser känslor som kan uppstå hos sjuksköterskan i arbetet på SUP. 

Kategorin är indelad i: Empati och ömhet samt Frustration, hopplöshet och sorg. 

 

Arbetet på SUP kunde väcka olika känslor hos sjuksköterskorna och det framkom att deras 

arbete med injektionsmissbrukare kunde leda till känslomässigt engagemang.  

 

Ibland blir jag arg, ibland ledsen och ibland frustrerad. Hela 

känsloregistret kan väckas. 

 

Empati och ömhet 

 

Empati var en framstående känsla hos sjuksköterskorna då de satte sig in 

injektionsmissbrukarnas livssituationer. Dock beskrevs det vara betydelsefullt att inte 

känna sympati för injektionsmissbrukarna då detta skulle bli en känslomässig belastning. 

Vidare förklarades att arbetet i många fall väckte ömhetskänslor hos sjuksköterskorna. 

 

Du kan också känna en form av kärlek och bara vilja kramas så att de får 

känna din värme.  

 

Frustration, hopplöshet och sorg 

 

Då sjuksköterskan kunde vara en stödjande funktion för injektionsmissbrukarna beskrev  

sjuksköterskorna att de kunde bli ledsna och känna sorgsenhet i arbetet. Exempelvis kunde 

injektionsmissbrukarna berätta om problematiska familjesituationer, att de bemötts 
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negativt eller att förutsättningarna i livet varit så svåra att missbruket upplevdes som 

nästintill påtvingat.  

 

Jag blir jätteledsen när jag hör hur illa deras familj far. Vissa dagar mår 

jag jättedåligt men försöker att göra mitt jobb bra. 

 

Det gör jätteont och jag blir väldigt ledsen när jag hör att personen inte har 

haft något annat val än att börja missbruka. 

 

Sjuksköterskorna uttryckte att arbetet med yngre missbrukare var särskilt berörande, 

framför allt vid de tillfällen sjuksköterskan hade barn i samma ålder. Sjuksköterskorna 

kunde i dessa situationer göra personliga associationer och på grund av detta upplevdes 

svårigheter i att känslomässigt distansera sig till denna patientgrupp. 

 

Det känns tungt när jag ser någon i mina barns ålder som sitter där 

mittemot mig. Då är det inte enkelt, det är det inte.  

 

Det är tragiskt eftersom att man känner att ens egna barn skulle kunna 

hamna där. 

 

En annan känsla som beskrevs var hopplöshet och känslan av att inte kunna påverka 

situationen. Sjuksköterskorna upplevde gruppen injektionsmissbrukare i sin helhet haft 

tragiska öden och att de levde med en destruktiv och svårförändrad livsstil.  

 

Det kan vara psykiskt tungt att arbeta här. 

 

Det beskrevs även att yngre personer som hade kommit till SUP och som exempelvis var 

på väg in i ett tungt missbruk väckte stark frustration och känslan av otillräcklighet. Vidare 

framkom att frustration kunde uppstå när injektionsmissbrukaren nekat hjälp i form av 

exempelvis kontakt med övrig vård eller kontakt med Socialtjänsten på grund av 

exempelvis en ohållbar boendesituation.  

 

När det kommer unga människor hit, på väg in i ett missbruk, tycker jag att 

det är fruktansvärt och jag önskar dem ett helt annat liv. 

Sjuksköterskans behov av stöd och handledning 

Denna kategori beskriver sjuksköterskornas behov av stöd och handledning samt hur 

arbetsplatserna uppfyller detta. 

 

Inget av landstingen hade någon professionell handledning för sjuksköterskorna. Ett SUP 

hade tidigare haft kuratorkontakt vilken de hade varit nöjda med medan andra SUP enbart 

hade fört diskussion gällande implementering av detta. 

 

Sjuksköterskorna betonade vikten av stöd och handledning i arbetet på SUP. Flera av dem 

beskrev att det stöd de får i arbetsgruppen var tillräckligt och att de inte hade efterfrågat 

handledning från någon utomstående profession, exempelvis kurator. Ett par av 

landstingen hade tid avsatt för att i arbetsgruppen samtala om situationer som ansetts svåra, 

vilket hade uppskattats av sjuksköterskorna. I andra landsting fick sjuksköterskorna prata 
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med varandra vid lämpligt tillfälle, exempelvis på lunchrasten. Det framkom att familj och 

vänner fungerade som ett kompletterande stöd utöver det stöd som arbetsgruppen utgjorde.  

 

När det är jobbigt får vi stöd av varandra i arbetsgruppen och det är 

jättebra. 

 

Vidare framkom att sjuksköterskorna skulle uppskatta att få professionell handledning, 

utöver stödet i gruppen, av någon utifrån och att denna person bör vara insatt i det faktiska 

arbetet sjuksköterskorna utför. 

 

Det är något jag efterlyst under hela min yrkesverksamma karriär, att 

sjuksköterskor skulle ha handledning. 

 

Vidare belystes även vikten av att professionellt stöd krävdes för att orka med arbetet i 

längden. Detta framhölls särskilt i de landsting där SUP var relativt nystartade. 

 

        För att man ska orka fortsätta jobba här bör vi ha handledning. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien har varit att beskriva sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter i 

arbetet på sprututbytesmottagningar i Sverige. Tre frågeställningar formulerades för att 

stärka studiens syfte och för att skapa ett mer precist resultat. Frågeställningen Hur ser 

sjuksköterskan på injektionsmissbrukare och sprututbytesprogram ändrades efter hand till 

Hur ser sjuksköterskan på injektionsmissbruk och sprututbytesprogram då intervjuguiden 

var utformad utifrån den senare frågeställningen.  

 

Kvalitativa intervjuer genomfördes för att beskriva sjuksköterskornas egna tolkningar, 

upplevelser och känslor i enlighet med Kvale och Brinkmann (2009). En semistrukturerad 

intervjuguide med omsorgsfullt valda frågor utformades inför intervjuerna. Enligt Polit och 

Beck (2012) är de semistrukturerade frågorna öppna och skapar möjlighet för intervjuarna 

att ställa följdfrågor utan att låsa intervjuarna till en specifik mall. Möjligheten till att ställa 

följdfrågor gav intervjuerna ett rikt innehåll samt gav intervjuarna möjlighet att anpassa 

intervjun utifrån intervjupersonerna (Kvale & Brinkmann, 2009). För att motverka korta 

svar undveks slutna frågor vilket även detta bidrog till innehållsrika och detaljerade svar 

(Polit & Beck, 2012). Dock ansågs två av frågorna i intervjuguiden varit slutna och därmed 

kunnat påverka intervjudeltagarens svar. Detta var något som författarna inte haft i åtanke 

under den kvalitativa analysen men som senare har lyfts fram och diskuterats. 

 

De använda inklusionskriterierna var att intervjupersonen skulle vara legitimerad 

sjuksköterska, arbetsverksam på sprututbytesprogram samt behärska och förstå det svenska 

språket. Författarna tog beslutet om språkkravet som inklusionskriterie för att motverka 

risken för missförstånd under intervjuerna, detta i enlighet med Kvale och Brinkmann 

(2009). Då två SUP i Sverige är relativt nystartade ställdes inget inklusionskrav på 

verksam tid inom SUP då detta skulle resultera i för få deltagare i studien. Det går inte att 

utesluta att ett inklusionskriterie på exempelvis ett eller flera års erfarenhet av SUP hade 

gett skillnader i studiens resultat. Författarna kunde dock inte identifiera nämnvärda 



16 

skillnader i upplevelserna och erfarenheterna mellan de sjuksköterskor med olika verksam 

tid inom SUP.  

 

Inför studien skickades ett brev ut till verksamhetscheferna på samtliga (fem) SUP i 

Sverige. Det utskickade brevet innehöll information om studiens syfte, metod och 

förfrågan om deltagande, detta med hänsyn till det forskningsetiska informationskravet och 

samtyckeskravet som ställs av The Northen Nurses’ Federation (2003). Då det endast finns 

fem SUP i Sverige fanns farhågor om att författarna på grund av antalet verksamheter inte 

skulle få ihop sex stycken intervjupersoner, vilket är det minsta antalet intervjuer som 

enligt Sophiahemmet Högskolas riktlinjer ska vara med i en kvalitativ studie. Dock 

svarade samtliga verksamhetschefer med ett skriftligt godkännande inom två veckor efter 

utskicket.  

 

Författarna hade som utgångspunkt att enbart genomföra intervjuer i Kalmar och 

Stockholm men beslutade tidigt i studieprocessen att samtliga SUP i Sverige skulle finnas 

representerade, detta för att göra studien nationell och eventuellt lyfta skillnader mellan de 

olika landstingen. Sex intervjuer utökades därmed till nio. Dock framkom inga 

anmärkningsvärda skillnader mellan landstingen under intervjuerna.  

 

Båda författarna deltog under samtliga intervjuer, en av intervjuarna var ansvarig för att 

ställa frågorna i intervjuguiden. Samma person vara ansvarig för detta under samtliga 

intervjuer för att minska individuella skillnader i hur intervjufrågorna ställdes. 

 

Intervjuerna varade mellan sju och 20 minuter och samtliga av dessa upplevdes 

uttrycksfulla och innehållsrika. Trots att ett par av intervjuerna vara relativt korta anser 

författarna inte detta påverka studiens tillförlitlighet då intervjuernas innehåll var nyanserat 

och besvarade de frågor som ställdes (Kvale & Brinkmann, 2009).    

 

Samtliga intervjuer spelades in med diktafon. Därefter fördes ljudfilerna över på två 

lösenordsskyddade datorer för att sedan raderas från diktafonen. I enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) ges samtliga deltagare under intervjun större möjlighet till att fokusera 

enbart på samtalet i intervjun när den spelas in. Vid en intervju utan ljudinspelning hade 

intervjuarnas uppmärksamhet kunnat brista då fokus då hade lagts på att anteckna. 

 

En intervjusituation där ansiktsuttryck och kroppsspråk uppmärksammas kan enligt Kvale 

och Brinkmann (2009) ge en tydligare känsla för intervjupersonens föreställningar. 

Författarna ansåg att kommunikationen i intervjuerna som utförts på sjuksköterskornas 

arbetsplatser fungerade bra då intervjuarna kunde visa sitt aktiva lyssnande genom 

kroppsspråk och ögonkontakt.  Inför de tre telefonintervjuerna fanns en viss oro att dessa 

inte skulle bli lika innehållsrika och avslappnade som intervjuerna som hållits på plats. 

Efter telefonintervjuerna konstaterades dock att dessa intervjuer fungerade väl och 

intervjupersonerna upplevdes avslappnade och hade uttömmande svar på de ställda 

frågorna. Författarna upplevde vidare att intervjuinnehållet blev lika innehållsrikt som 

intervjuerna som hållits på sjuksköterskornas arbetsplatser, ansikte mot ansikte. 

 

Transkriberingen av intervjuerna delades lika mellan författarna och genomfördes i nära 

anslutning till intervjuerna i en ostörd miljö där ingen obehörig kunde höra ljudet. För att 

underlätta transkriberingsarbetet användes ett dataprogram utformat för ändamålet 

(InqScribe). Dataprogrammet hade bland annat funktioner som drog ner hastigheten på 

ljudfilen och möjlighet att ställa in snabbknappar för tillbakaspolningar och pauser. 
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Författarna upplevde att programmet var en hjälp i transkriberingsarbetet och att detta 

minskade risken för feltolkningar och missförstånd.  

 

En kvalitativ innehållsanalys genomfördes för att tolka upplevelser och erfarenheter för att 

svara på studiens syfte. Författarna anser att den valda metoden svarat på studiens syfte 

och frågeställningar. Om en annan metod använts, exempelvis en enkätstudie, hade 

resultatet troligtvis inte blivit lika uttömmande och många detaljer som fångades upp 

genom den semistrukturerade intervjumetoden hade kanske därmed gått förlorade. 

Analysen genomfördes efter att samtliga intervjuer transkriberats, detta för att författarna 

skulle behålla sin objektivitet och inte påverka intervjupersonerna, i enlighet med 

Graneheim och Lundman (2004). Citaten som användes i resultatet skrevs om till 

skriftspråk och vissa meningsuppbyggnader ändrades, utan att förändra dess innebörd, för 

att upprätthålla konfidentialiteten i studien.  

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) ger den kvalitativa innehållsanalysen författarna 

möjlighet till en subjektiv tolkning av materialet. Beroende på vilka förkunskaper och 

tidigare erfarenheter författarna besitter kan analysprocessen komma att påverka det 

slutgiltiga resultatet och därmed kan tillförlitligheten i denna studie ifrågasättas. 

Författarna ansåg det därför vara viktigt att kontinuerligt diskutera och reflektera kring 

innebörden av vad intervjuinnehållets faktiska budskap var. Under analysarbetet 

exkluderades vissa delar av ett par intervjuer då författarna ansåg att några av de spontana 

följdfrågorna, som ställts utöver intervjuguidens frågor, varit slutna eller ledande vilket 

bidrog till missvisande svar. Författarna ansåg att exkluderingen inte påverkade 

studieresultatet. 

 

Studiens resultat bygger på information från sjuksköterskor som arbetar på 

sprututbytesverksamheter men skulle till viss del kunna stämma in på sjuksköterskor som 

arbetar inom missbruksvård eller andra instanser inom hälso- och sjukvården. Dock påvisar 

resultatet företeelser unika för sprututbytesverksamheten vilket leder till att studiens 

överförbarhet kan vara tvivelaktig. Graneheim och Lundman (2004) anser dock att beslutet 

om detta skall tas av läsaren vilken bedömer huruvida resultatet kan appliceras på andra 

grupper. En kvalitativ studie inkluderar ofta ett relativt lågt deltagarantal, till skillnad från 

kvantitativa studier, och därför anses resultatet inte vara generaliserbart (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Polit och Beck (2012) menar dock att kvalitativa studier inte har till 

syfte att vara generaliserbara. 

Resultatdiskussion 

Då författarna inte har funnit studier som belyser sjuksköterskans upplevelse av arbetet på 

SUP kommer delar av följande diskussion inte att styrkas eller motsägas av tidigare 

forskning. Delar av diskussionen kommer därför att inkludera tolkningar och reflektioner 

utifrån författarnas egna upplevelser och förförståelse inom området. 

 

Huvudfynden i denna studie belyser sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter ur ett 

helhetsperspektiv, från samhällets bemötande till det personliga mötet mellan 

sjuksköterskan och injektionsmissbrukaren på SUP. Resultatet visar att sjuksköterskorna 

stöter på komplexa situationer i arbetet vilket leder till behov av stöd.  

 

Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde samhällets bemötande gentemot SUP vara 

både positivt och negativt. Detta avspeglas även i vetenskaplig forskning där varierande 
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resultat gällande SUPs effektivitet visas (SOU 2011:6). När samhällets uppfattning till 

SUP är negativ uppfattades orsaken till detta synsätt exempelvis vara okunskap gällande 

SUPs syfte. Sjuksköterskorna upplevde att personer i deras omgivning kan se SUP som en 

verksamhet vilken enbart delar ut rena verktyg till injektionsmissbrukare. Det beskrevs att 

vid närmare förklaring om vad SUPs faktiska intentioner så kan inställningen hos dessa 

personer förändras till att bli övervägande positiva. En anledning till okunskapen kring 

SUP kan ha sin grund i att SUP i dagsläget utgör en liten del av hälso- och sjukvården i 

Sverige med endast fem mottagningar. 

 

Resultatet i studien visade att sjuksköterskorna har en positiv syn på SUP i allmänhet. 

Sjuksköterskornas erfarenheter är att verksamheten har en central roll inom 

missbruksvården med syfte att förebygga smitta, motverka ohälsa och förmedla kontakter 

med övriga stödåtgärder inom hälso- och sjukvården. Dessa funktioner vilka samtliga ingår 

i sjuksköterskornas dagliga arbete på SUP finns dessutom beskrivna i sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005). Det framkom dock att vissa sjuksköterskor 

kände ambivalens gentemot SUP då verksamheten kan upplevas strida mot moraliska- och 

narkotikapolitiska principer. 

 

Resultatet påvisade att sjuksköterskorna upplevde att samspelet mellan dem och 

injektionsmissbrukarna är bra och kan bero på att sjuksköterskorna visar empati och 

respekt, oberoende av den situation injektionsmissbrukaren befinner sig i. Detta i enlighet 

med hälso- och sjukvårdslagen som beskriver att vård skall ges på lika villkor för alla (SFS 

1982: 763). Dessutom upplevde sjuksköterskorna att injektionsmissbrukarna hade en 

positiv inställning till dem under besöken. Flera studier menar att samspelet mellan 

sjuksköterskor och missbrukare inom övrig vård är dåligt vilket Monks, Topping och 

Newell (2012) visar i sin studie utförd på sjuksköterskor och missbrukare på 

medicinvårdavdelningar. Vidare menar Monks et al. (2012) att samspelet fungerar bättre 

vid de tillfällen vårdpersonalen ser individen istället för det rådande sjukdomstillstånd som 

individen befinner sig i. 

 

I resultatet framkom att injektionsmissbrukarna vid besök inom andra vårdinstanser får ett 

sämre bemötande av vårdpersonalen. Detta styrks av regeringens missbruksutredning 

(SOU 2011:35) som utifrån ett rättviseperspektiv påvisar att missbrukarna tenderar att få 

ett sämre bemötande än övriga patientgrupper. Utredningen menar att hälso- och 

sjukvården samt socialtjänsten har en negativ attityd gentemot missbrukarna och att 

vårdpersonalen anser att missbrukarna, i och med rådande missbruk, ansvarar för sin 

ohälsa. I en rapport utförd av Kristiansen och Svensson (2003) visas samma resultat där 

missbrukare upplever negativt bemötande från vårdpersonal. 

 

Enligt litteraturöversikten utförd av Chiaranai (2011) är dilemman en abstrakt erfarenhet 

vilken är svår att definiera. Sjuksköterskorna i denna studie beskrev att de upplever etiska 

och moraliska dilemman i arbetet på SUP vilket i enlighet med Chiaranai (2011) är 

förekommande bland verksamma sjuksköterskor. Den upplevda problematiken med 

personer under 20 år beror på viljan att kunna nå dessa personer då de fortfarande är 

relativt nydebuterade i sitt missbruk. I dagsläget kan de inte erbjuda dem rena verktyg utan 

måste avvisa dem. Sjuksköterskorna ansåg att åldergränsen på SUP bör sänkas till 18 år 

något som missbruksutredningens slutbetänkande (SOU 2011:35) även styrker. En sänkt 

åldersgräns skulle kunna minska prevalensen av tungt missbruk hos yngre personer då SUP 

skulle ges möjlighet att erbjuda riktade insatser mot denna målgrupp. Dessa insatser skulle 

förslagsvis lägga fokus på att främja motivationen till behandling. Detta skulle i sin tur 
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minska risken för mortalitet vid narkotikarelaterade diagnoser, exempelvis överdoser. 

Vidare skulle den sänkta åldersgränsen kunna förhindra prevalensen av hiv och HCV i 

denna åldersgrupp (SOU: 2011:35).  

 

Sjuksköterskorna upplever graviditeter som ett dilemma då det känns moraliskt fel att dela 

ut verktyg till gravida kvinnor. Sjuksköterskorna ansåg dock att möjligheten till att 

förebygga spridning av blodburna sjukdomar hos denna patientgrupp är till mer nytta än att 

inte bistå med den hjälp som erbjuds. I dagsläget kan vissa SUP erbjuda kontakt med 

barnmorska i direkt anslutning till SUP för exempelvis uppföljning av graviditeter. Viktigt 

är att implementera denna tjänst på samtliga SUP i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer 

(SOSFS 2007:2), som rekommenderar tillgång till barnmorskor i verksamheten. 

 

Resultatet visar att det dagliga arbetet på SUP väcker många emotionella upplevelser hos 

sjuksköterskorna. Ilska, frustration och hopplöshet är exempel på känslor som kan uppstå 

hos sjuksköterskorna i mötet med injektionsmissbrukarna. Många av dessa emotionella 

upplevelser grundar sig i de etiska dilemman som sjuksköterskorna har erfarenhet av samt 

när sjuksköterskan blir personligt engagerad i injektionsmissbrukarna. Enligt Monks et al. 

(2012) kan sjuksköterskor som arbetar med missbrukare inom slutenvården uppleva en 

mental utmattning då missbrukare är en krävande patientgrupp. 

 

Resultatet visar att det stöd sjuksköterskornas får inom arbetslaget på sina arbetsplatser är 

av stor betydelse i det dagliga arbetet på SUP. Stödet möjliggör att tillsammans ventilera 

och reflektera kring exempelvis etiska dilemman och känslomässigt komplexa situationer 

som kan uppstå i mötet med injektionsmissbrukarna. Majoriteten menade att stödet som 

arbetsgruppen får av varandra var tillräckligt. Hislop och Melby (2003) visar att 

arbetsgruppens stöd ofta uppskattas mer än professionell handledning då kollegor är de 

personer som verkligen har möjlighet att sätta sig in i de situationer och känslor som 

uppstår i den dagliga verksamheten. Det framkom i resultatet att professionell handledning 

också efterfrågades för att skapa ytterligare reflektionstillfällen med en utomstående 

profession, exempelvis kurator. I en studie av Bégat och Severinsson (2006) visas att 

professionell handledning för sjuksköterskor kan bidra till ökad självinsikt samt ökat 

välbefinnande i sjuksköterskornas psykosociala arbetsmiljö. 

Slutsats 

Sjuksköterskorna på sprututbytesprogram har en positiv inställning till sitt arbete då de 

motverkar ohälsa hos injektionsmissbrukarna genom hälsofrämjande åtgärder. Vid arbetet 

på SUP upplever sjuksköterskorna etiskt och moraliskt utmanande situationer som leder till 

känslomässigt engagemang. Trots dessa utmanande situationer upplever sjuksköterskorna 

att samspelet mellan dem och injektionsmissbrukarna generellt är välfungerande. 

Sjuksköterskorna framhåller att de får stöd av varandra i arbetsgruppen. Utöver 

arbetsgruppens stöd finns hos vissa sjuksköterskor behov av professionell handledning. 

Förslag till fortsatt forskning 

Ett begränsat antal studier belyser sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av arbetet 

på SUP. Därför bör fler studier inom detta område genomföras för att skapa en 

övergripande kunskap inom ämnet. Det saknas forskning om sjuksköterskornas behov till 

stödåtgärder i form av professionell handledning och stöd vid arbete inom SUP. Det krävs 

därför studier som fokuserar på identifiering av sjuksköterskornas olika behov i arbetet på 
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SUP. Vidare bör framtida studier även belysa hur den professionella handledningen skall 

utformas för att uppfylla sjuksköterskornas specifika behov. 
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Bilaga I  1(3) 

 

Stockholm 20xx-xx-xx 

 

Till verksamhetschef 

NN 

Sprututbytetsmottagningen infektionskliniken, XXsjukhuset 

 

Vi heter Linnea Stålhammar och Charlotte Särndal och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin fem, som ska genomföra ett självständigt arbete 

omfattande 15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör sjuksköterskans upplevelse 

av arbete med sprututbyte (var god se nästa sida för sammanfattning av studiens innehåll 

och upplägg). Vi är därför mycket intresserade av få genomföra arbetet vid er klinik på 

sprututbytesmottagningen. 

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid sprututbytesmottagningen, är vi tacksamma 

för din underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du 

känner dig tveksam till att studien genomförs vid sprututbytesmottagningen är vi 

tacksamma för besked om detta. Har Du ytterligare frågor rörande undersökningen är Du 

välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 
 

Vänlig hälsning   

__________________________  __________________________ 

Students namnteckning   Students namnteckning 

__________________________  __________________________ 

Students namnförtydligande  Students namnförtydligande 

__________________________  __________________________ 

Students telefonnummer   Students telefonnummer 

__________________________  __________________________ 

Students E-postadress   Students E-postadress 

 

__________________________ 

Handledares namnteckning 

__________________________ 

Handledares namnförtydligande 

__________________________ 

Handledares telefonnummer 
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Arbetets upplägg och innehåll 

Arbetets titel 

Sprututbytesprogram i Sverige 

Ur sjuksköterskans perspektiv 

 

Syfte med arbetet 

Att beskriva sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av arbetet med 

sprutbytesprogram. 

 

Problemområde 

 

Inom området sprututbytesprogram (SUP) existerar få studier som belyser sjuksköterskans 

erfarenheter och upplevelser av arbetet med injektionsmissbrukare (IM). Då SUP nationellt 

utökas och höga krav, enligt lag, ställs på SUP-personal bör arbetets ämne lyftas fram.  

 

Specifika frågeställningar 

I arbetet kommer följande frågeställningar att belysas: 

 

 Vilken syn har sjuksköterskan på IM och SUP? 

 Vilka etiska och moraliska aspekter har sjuksköterskan vid arbetet med IM och 

SUP? 

 Finns det behov av handledning och stöd hos sjuksköterskan vid arbetet med IM 

och SUP? 

 

Arbetets design och metod för datainsamling 

I studien kommer en kvalitativ deskriptiv design att användas. Under datainsamlingen 

kommer en intervjuguide med öppna frågor samt följdfrågor att användas som direktiv för 

intervjupersonerna.  Intervjuerna kommer att spelas in på band för vidare transkribering. 

Intervjuerna kommer att ta cirka 30-45 minuter. och utförs förslagsvis på Er arbetsplats. 

Under studien kommer intervjupersonernas integritet och konfidentialitet beaktas. De 

uppgifter som lämnas av urvalspersonerna, såsom personuppgifter, kommer enbart att nå 

intervjupersonen och ej delges vidare.  

 

Intervjupersonerna väljs utifrån följande kriterier;  

 Legitimerad sjuksköterska. 

 Arbetsverksam inom SUP i Sverige. 

 Tala och förstå det svenska språket. 
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Tidslängd för arbetet 

 

Vi skriver vårt arbete under oktober-november. Vi besöker gärna er verksamhet och utför 

intervjun/intervjuerna någon gång under v.40-v.42. Om Ni har möjlighet att ta emot oss 

någon gång under denna period kontaktar vi Er för att bestämma ett/flera datum som passar 

Er. 

 

Jag godkänner härmed att Linnea Stålhammar och Charlotte Särndal får utföra studien 

Sprututbytesprogram i Sverige - Ur sjuksköterskans perspektiv på kliniken under 

tidsperioden vecka 40 – vecka 42, 2013. 

 

 

__________________________ 

Ort, datum 

 

__________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef 

 

__________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga II 

 

Intervjuguide 

 

Generella riktlinjer för intervjuarna: 

Vid kortfattade svar, be intervjupersonen att utveckla. 

 

Fråga 1: 

 

Berätta om dina arbetsuppgifter här på sprututbytesmottagningen. 

 

Fråga 2: 

  

Hur ser du på injektionsmissbruk och sprututbytesprogram?  

 

Fråga 3: 

 

Har du upplevt några etiska och moraliska dilemman i arbetet på 

sprututbytesmottagningen, i så fall hur? 

 

Eventuella följdfrågor:  

 

Vilka känslor väcker injektionsmissbrukarna hos dig?  

 

Hur upplever du samspelet mellan dig och injektionsmissbrukarna?  

 

Hur upplever du samhällets bemötande av ert arbete? Hur hanterar du detta? 

 

Fråga 4: 

 

Upplever du behov av stöd och handledning i ditt arbete?   

 

Eventuell följdfråga: 

 

Hur hanterar verksamheten detta behov av stöd och handledning i ert arbete? 

 

 

 

Är det någonting du skulle vilja fråga om eller tillägga innan intervjun avslutas? 
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Samtyckesblankett till deltagande i intervjustudie 

 
 Deltagarens samtycke som undertecknas vid intervjutillfället. 
 

Jag har fått information om syftet med intervjustudien. Dessutom har jag getts möjlighet 

till att ställa frågor och har fått dem besvarade. Jag har fått information om att jag när som 

helst under studieprocessen kan avstå från deltagande. 

 

Jag samtycker till att delta i intervjustudien och även till att mina kontaktuppgifter under 

studieprocessen sparas. 

 

 

 

 

Ort, datum:___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Namn:___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Namnförtydligande:_________________________________________________ 
 


