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Förord 

Vi vill säga stort tack till alla sjuksköterskor som medverkade till vår studie, utan er 

hade det aldrig blivit den studie som det blev. Vi vill även tacka vår handledare 

Rikard Wärdig för handledningen du gav oss, du fick vår uppsats att bli mycket 

bättre än vad den annars blivits. Och sist, men absolut inte minst, vill vi sända ett 

stort tack till våra respektive familjer som stått ut under den stress och press som 

denna uppsats inneburit. 

 

Anna och Eva 

 



 

 

Sammanfattning  

  

Bakgrund: Cannabis är den vanligaste drogen i världen. Cannabismissbruket har 

successivt ökat de senaste åren. De vanligaste negativa effekterna av cannabis är 

ångest, panikreaktioner och psykotiska symtom. Många patienter med 

cannabismissbruk har även psykiska diagnoser. Sjuksköterskor upplever frustrationer 

när patienter med cannabismissbruk inte vill ta del av behandling och anser att 

patienter med dubbeldiagnoser är svårbehandlade.   

 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av omvårdnad av patienter med 

cannabismissbruk inom psykiatrisk vård.  

 

Design: Studien har en kvalitativ, induktiv analysmetod.  

 

Metod: Intervjuer med 18 sjuksköterskor inom öppen och sluten psykiatrisk vård.  

 

Resultat: Sjuksköterskorna uttryckte frustrationer över patientens liberala inställning 

till cannabis, att patienten såg drogen som ofarlig och inte kopplade missbruket till 

sina psykiska problem. De möjligheter sjuksköterskorna såg i omvårdnaden var att 

utgå från där patienten befinner sig, att inte komma med pekpinnar och använda sina 

erfarenheter av patientgruppen för att motivera patienten till att sluta med 

missbruket.   

 

Konklusion: Sjuksköterskorna uttryckte att de saknade och var i behov av utbildning 

om patienter med cannabismissbruk för att kunna ge god omvårdnad till 

patientgruppen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: cannabismissbruk, kvalitativ metod, psykiatrisk omvårdnad, 

sjuksköterskors erfarenheter.  

 

  



 

 

Abstract:  

  

Background: Cannabis is the most commonly used drug in the world. Cannabis 

abuse has gradually increased in recent years. The most common adverse effects of 

cannabis use include anxiety, panic reaction and psychotic symptoms. Many patients 

who abuse cannabis has also psychiatric diagnoses. Nurses experience frustration 

when patients who abuse cannabis do not want to take part in treatment and 

considering patients with dual diagnoses are difficult to treat.  

 

Aim: To describe nurses’ experience of psychiatric care of patients who abuse 

cannabis.  

 

Design: This study has an inductive, qualitative approach.  

 

Method: Interviews with 18 nurses in outpatient and inpatient psychiatric care.  

 

Results: The nurses expressed frustrations with the liberal approach the patient had 

to cannabis, the patient´s approach to the drug as harmless and that the patient did 

not link abuse to psychological problems. The nurses expressed that they saw 

opportunities in nursing; to start from the patient´s point of view, not lecturing the 

patient and to use their experience of this group of patients to motivate the patient to 

quit his or her abuse.  

 

Conclusion: The nurses expressed lack of and need for adequate training in the 

care of the patient with cannabis abuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Cannabis abuse, nurses’ experience, psychiatric nursing, qualitative 
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INLEDNING  

Det är vanligt att sjuksköterskor inom psykiatrisk vård träffar patienter med 

psykiatriska diagnoser som samtidigt har en missbruksproblematik. 

Cannabismissbruket har de senaste åren ökat i Sverige (Folkhälsomyndigheten 

2016) vilket skapar problem i den psykiatriska vården. När det gäller behandling 

av diagnoser som ADD/ADHD, som förutsätter att patienten är fri från ett aktivt 

missbruk, blir problemet än mer tydligt (Landstinget i Värmland, Division 

Psykiatri 2012).  

  

Cannabis är den mest använda illegala drogen i världen och användandet av 

cannabis stiger från år till år. I de flesta delar av världen ser man även en ökning 

av behovet av behandling för cannabisorsakade besvär. Det finns evidens som 

indikerar att cannabis har blivit mer skadligt på grund av dess successivt ökande 

THC-halt vilket visar sig i en högre andel personer som erhåller behandling för 

skadligt bruk av cannabis i Europa, Nordamerika och Oceanien (UNODC 2016; 

Reinarman 2009).   

  

I Folkhälsomyndighetens (2016) rapport ”Folkhälsan i Sverige 2016” framgår att 

det skett en ökning bland 16–84-åringar vad gäller användning av cannabis under 

de senaste 12 månaderna. Vanligast är detta bland unga vuxna. Det är vanligare 

bland män än kvinnor att använda cannabis. Skillnader i användning ses också 

mellan grupper med olika utbildningsnivå.  

  

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) ska sjuksköterskans omvårdnad 

baseras på en värdegrund med fokus på hälsa, som inte enbart är frånvaro av 

sjukdom. Enligt kompetensbeskrivningen för psykiatrisjuksköterskor (psykiatriska 

riksföreningen för sjuksköterskor 2014) ska sjuksköterskan även identifiera och 

aktivt förebygga hälsorisker och vid behov motivera till förändrad livsstil. 
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BAKGRUND  

Definition av missbruk, narkotika och illegala droger 

I en vidare mening definieras missbruk som ett vanemässigt, medicinskt icke 

motiverad konsumtion av en drog. I en snäv mening är missbruk vanemässig 

konsumtion av en drog som leder till psykiska, somatiska och/eller sociala skador 

(Ottosson, 2015). Enligt ICD-10 (ICD-10-SE 2016) finns två diagnoser för missbruk, 

skadligt bruk och beroendesyndrom. Diagnosen skadligt bruk definieras som bruk av 

substanser på ett sätt som skadar hälsan fysiskt och psykiskt. För diagnosen 

beroendesyndrom ska tre av sex kriterier vara uppfyllda: 

• Stark längtan efter droger. 
• Svårigheter att kontrollera intaget. 
• Fortsatt substansanvändning trots skadliga effekter. 
• Prioritering av substansanvändning är högre än andra aktiviteter och 

förpliktelser. 
• Ökad tolerans. 
• Fysiska abstinenssymtom. 

 

Enligt den i Sverige gällande Narkotikastrafflagen (1968:64) definieras narkotika 

som läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller 

euforiserande effekter, eller som varor som med lätthet kan omvandlas till varor med 

sådana egenskaper eller effekter. Ämnet ska dessutom vara upptaget i en 

internationell överenskommelse, det vill säga 1961 års allmänna narkotikakonvention 

eller 1971 års psykotropkonvention, eller vara förklarat som narkotika av den 

svenska regeringen.  

 

Förenta nationernas narkotikakonvention (UNODC 2017) skiljer inte på legala och 

illegala droger, utan det är bruket som beskrivs som legalt eller illegalt. När termen 

illegal drog används enligt narkotikakonventionen menas en drog som står under 

internationell kontroll, och som kan ha eller inte ha legala medicinska syften, men 

som är producerad, transporterad och/eller konsumerad illegalt. 

 

Cannabis  

Från växten Cannabis sativa framställs tre huvudtyper av drogberedningar; 

marijuana, hasch och hascholja (Hartelius 2015; WHO 2016). Den främsta 

komponenten i cannabis är delta-9-tetrahydrocannabinol, förkortat THC. THC 

påverkar cannabinoida hjärnreceptorer som förekommer utbrett fördelade i delar av 

hjärnan som innefattar kognition, minne, belöning, smärtupplevelse och motorisk 

koordination. I USA har THC-halten i cannabis ökat från mindre än 2 % 1980 till 4,5 

% 1997 och 8,5 % 2006 (Hartelius 2015). Potensen hos cannabisprodukter har även 

ökat i Europa (EMCDDA 2016a; 2016b; 2016c; WHO 2016). Cannabis röks 

vanligtvis i en joint eller en vattenpipa eftersom detta är det mest effektiva sättet att 

uppnå de önskvärda effekterna. (Hall & Degenhardt 2009; Hartelius 2015; WHO 
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2016). Ibland tillsätts tobak inför rökning, vilket ofta är vanligt i Europa (EMCDDA 

2016a; WHO 2016). Cannabisprodukter röks genom att röken dras in genom en 

snabb inandning och hålls i lungorna en stund för att uppnå maximal effekt 

(EMCDDA 2016a; Hartelius 2015).  

  

Cannabis har använts för sina psykoaktiva egenskaper i över 4000 år. Effekten av 

cannabis är beroende av dos, administrationssätt, tidigare erfarenheter av drogen och 

sammanhanget, det vill säga brukarens förväntningar eller attityder till effekten av 

cannabis, sinnesstämning och det sociala sammanhang som drogen används i (Hall & 

Degenhardt 2009; WHO 2016). Vid rökning kommer effekten efter några minuter 

och varar i några timmar (Hall & Degenhardt 2009; Hartelius 2015). Närmiljön är en 

viktig del i huruvida ungdomar börjar röka cannabis eller inte. Att ha vänner som 

röker cannabis, att drogen är lättillgänglig samt att uppfatta drogen som mindre 

riskabel att använda påverkar (Guttormsson & Leifman 2016). Den vanligaste 

orsaken till varför unga använder cannabis är upplevelsen av att bli hög; mild eufori, 

avslappning och perceptuella upplevelser vilket innefattar förvrängd tidsuppfattning 

och intensifiering av alldagliga göromål som att äta, se på film, lyssna på musik och 

sexuella aktiviteter (Hall & Degenhardt, 2009; Hartelius 2015; WHO 2016). Andra 

effekter som rapporteras är ångestdämpning och dåsighet, i vissa avseenden kan 

effekten sägas likna effekterna av alkohol (Hartelius 2015; EMCDDA 2017). När 

cannabis används i en social miljö kan upplevelsen av att bli hög förknippas med 

smittande skratt, pratsamhet och ökad sällskaplighet (Hall & Degenhardt 2009; 

Hartelius 2015). THC är fettlösligt och tas upp av kroppens fettvävnader vilket 

innebär att nedbrytning och omsättning sker långsammare än för exempelvis alkohol. 

Ett upprepat intag ökar de mängder som lagras i fettvävnaderna. THC kan spåras i 

kroppen 30 dagar efter ett enda rustillfälle, efter lång tids bruk upp till två månader 

(Hartelius 2015).   

  

Definition av cannabissyndrom enligt American Psychiatric Association 

(APA) 

För att få diagnosen cannabismissbruk krävs att vissa kriterier uppfylls, dessa i sin 

helhet finns i APA (2014). Bland de viktigaste kriterierna är att patienten antingen 

ska ha ökat mängden cannabis denne använder eller ha använt det längre än tänkt 

från början. Bruket ska ha inverkan på patientens liv och begränsa det, som skolgång, 

det sociala livet eller aktiviteter som tidigare varit av intresse för att nu istället 

använda tiden till att bruka cannabis.   

 

Bruk av cannabis  

Enligt en global beräkning 2013 av World Health Organization (WHO) använde 

nästan 182 miljoner personer i åldern 15-64 år sig av cannabis utan att det var 

förskrivet av läkare. Europa är den största marknaden för cannabis i världen 

(EMCDDA 2014). Det utbredda bruket av cannabis har lett till ökade behov av och 

krav på behandling av cannabismissbruk och att de hälsoproblem som kan härledas 

till bruket har ökat (WHO 2016).  
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Inom EU beräknas drygt en fjärdedel av alla mellan 15 och 64 år ha använt narkotika 

någon gång under sitt liv. Cannabis är den illegala drog som det är mest sannolikt att 

personer i alla åldersgrupper prövar (EMCDDA 2013; EMCDDA 2016a). 

Narkotikabruket koncentreras till stor del till åldersgruppen unga vuxna mellan 15-34 

år (EMCDDA 2016a). I Sverige uppskattas bruket av cannabis ligga mellan 4,1-8% i 

gruppen unga vuxna (EMCDDA 2016a). Enligt Folkhälsomyndighetens beräkningar 

för åldersgruppen 16-29 år under 2015 var det 7,4% av kvinnorna och 8,8% av 

männen som använt cannabis under de senaste 12 månaderna (Folkhälsomyndigheten 

2016).  

  

I en nätbaserad studie (Svensson 2014) om drogvanor som gjordes 2013 i Sverige 

och sex andra länder (Bulgarien, Italien, Nederländerna, Portugal, Storbritannien och 

Tjeckien) framkom att den genomsnittliga åldern för första användning av cannabis 

är högre i Sverige jämfört med de andra sex länderna vilket är något som tolkas stå i 

relation till den restriktiva svenska narkotikapolitiken. Skillnaden var ungefär 1,5 år 

med ett medeltal på 17,4 år i den svenska gruppen för förstagångsanvändare. En 

uppdelning av brukargrupper gjordes i studien utifrån frekvensen av bruket under det 

senaste året varpå fyra huvudgrupper särskildes; lågfrekventa, tillfälliga, regelbundna 

och intensiva brukare. Jämfört med totalsiffrorna för alla sju länderna har Sverige 

färre antal i gruppen intensiva brukare. Noterbart i studien är att cannabisbruket för 

de flesta inte är en daglig företeelse utan konsumtionsmönstret liknar mer 

alkoholens, där cannabis används främst vid ”festliga tillfällen”. 

 

Negativa effekter av Cannabisbruk  

De vanligaste akuta negativa effekterna av THC är ångest, panikreaktioner och 

psykotiska symtom (Kumar, Chambers & Pertwee 2001; Hall & Degenhardt 2009; 

Hartelius 2015; WHO 2016). En sammanställning över effekter av cannabis ses i 

Bilaga 1. De som löper högst risk för cannabisberoende har en bakgrund med låg 

utbildningsnivå, beteendeavvikelser i barndoms- och ungdomsåren, upproriskhet, 

dålig relation till föräldrar eller föräldrar med egna problem med alkohol och droger 

(Hall & Degenhardt 2009; Folkhälsomyndigheten 2016). Risken för att fastna i ett 

cannabismissbruk ökar beroende på när brukaren började med cannabis, om cannabis 

brukas dagligen eller bruk av cannabis med hög THC-halt (UNODC 2016).  Nedsatt 

kognitiv funktion är en risk vid regelbundet cannabisbruk. Brister gällande verbal 

inlärning, minne och uppmärksamhet är mest vanligt rapporterat vid frekvent bruk av 

cannabis (Hall & Degenhardt 2009; Hartelius 2015; WHO 2016). Detta får till följd 

att cannabisbrukare oftare är inblandade i bilolyckor än icke-brukare (Hall 2001; 

WHO 2016). I laboratoriestudier visar THC dosrelaterade försämringar av 

reaktionstid, informationsbearbetning, koordination, uppmärksamhet och 

arbetsminne (Hall & Degenhardt 2009; Hartelius 2015; WHO 2016). Bland intensiva 

cannabisbrukare kan psykotiska symtom och störningar utvecklas, särskilt om 

personen har psykotiska symtom i anamnesen eller i herediteten. Flera studier visar 

att flertal fall av schizofreni skulle kunna förhindras om bruk av cannabis 

motverkades och i studier av Hall och Degenhardt (2009) och Hartelius (2015) samt 

enligt WHO (2016) framkommer att risken för suicidförsök ökar med 
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cannabisberoende. Cannabisbrukare kan få tydliga rusupplevelser en tid efter det 

senaste intaget av cannabis, utan ny tillförsel av drogen. Fenomenet kallas 

”flashback” och gör att brukaren upplever och reagerar som vid egentlig tillförsel 

och påverkan (Hartelius 2015).   

  

Abstinens av cannabis uppkommer efter regelbundet eller intensivt bruk som pågått 

under en längre tid och patienten uppvisar symtom som ångest, sömnproblem, störd 

aptit, rastlöshet, depression och kroppsliga yttringar som magsmärta, tremor, 

svettningar, feber och huvudvärk (Hall & Degenhardt 2009; APA 2014).  

 

Cannabis och samsjuklighet  

Det råder delade meningar om cannabismissbruk orsakar psykisk ohälsa (Abraham & 

Fava, 1999, Patton, Coffey, Carlin, Degenhardt, Lynskey & Hall 2002), om det 

späder på en redan befintlig sjukdom eller om det ökar risken för insjuknande hos 

personer som är predisponerade för psykisk ohälsa (Norberg, Battisti, Copeland, 

Hermens & Hickie 2012; Sender Galloway & Clark 2013; Baker, Hides & Lubman 

2010).  Flera studier visar att många patienter med cannabismissbruk även har 

psykiatriska problem (Norberg et al. 2012; Baker et al. 2010). En annan förklaring 

till bruket av cannabis vid samtidig psykisk ohälsa är att cannabis kan användas som 

självmedicinering för att dämpa symtomen på sjukdom (Gafoor & Rassool 1998).   

 

Ett problem som ett aktivt missbruk medför är att patienten inte har samma 

följsamhet till läkemedelsbehandling för sin psykiatriska sjukdom, vilket kan leda till 

försämrat mående (Gafoor & Rassool 1998; Baker et al. 2010). Patienter med 

missbruksproblem har ett ökat vårdbehov, söker oftare vård än dem utan 

missbruksproblem, har fler sjukdomsepisoder och mer sjukdomssymtom (Abraham 

& Fava 1999; Diamond, Panichelli-Mindel, Shera, Dennis, Tims & Ungemack 

2006).  

 

Behandling av Cannabismissbruk  

Cannabis är den andra mest vanliga drogen bland de patienter som vårdas för 

substansmissbruk i Europa. Antalet hjälpsökande för cannabismissbruk har ökat de 

senaste åren (WHO 2016). Den konstanta ökningen av hjälpsökande i Europa tros 

vara relaterat till att flera olika behandlingsmetoder riktade mot cannabismissbruk 

erbjuds, så även speciella program för tonåringar och unga vuxna. Det är av stor vikt 

att unga får hjälp snabbt för att försöka bryta missbruket så tidigt som möjligt 

(UNODC 2016).  

I Europa sker större delen av behandlingen av cannabismissbruk i öppenvård. Främst 

psykosociala behandlingsmetoder används. En mindre del behandlingar sker inom 

slutenvården. Även internet används för att kunna ge ett bredare utbud av behandling 

vilket ger möjlighet att täcka större geografiska områden och kunna nå fler personer 

än vad som annars inte hade kunnat nås (EMCDDA 2016a).  
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I Sverige rekommenderar Socialstyrelsen (2015a) olika samtalsbehandlingar för 

cannabismissbruk i syfte att motivera patienten att sluta med missbruket och 

förhindra återfall. En behandling som framtagits specifikt för cannabismissbruk och 

som också rekommenderas är Haschavvänjningsprogrammet (HAP) med en 

kognitiv-beteendeterapeutisk (KBT) orientering med fokus på integration av känslor, 

kognitiv utveckling och beteendeförändring. Syftet med HAP är att påverka 

missbruket, tankemönster samt psykologisk och social kompetens. 

  

Narkotikapolitiken i Sverige 

En stor undersökning initierades i Sverige av regeringen 1977 för att kartlägga 

drogproblemens orsaker och karaktär. Från denna tidpunkt var ett ”narkotikafritt 

Sverige” narkotikapolitikens främsta mål (Roumeliotis 2013). 

Narkotikakommissionen fick 1982 uppdrag av regeringen att lämna förslag på 

åtgärder i arbetet mot narkotika. Att bekämpa narkotikamissbruket skulle utgöra ett 

led i kampen mot social utslagning och verka för jämlikhet och rättvisa i samhället 

(SOU 1984:13). Data gällande narkotikamissbruket sågs som en indikator på 

välfärden och svagheterna i samhället och dess utbredning sågs som ett viktigt mått 

på hur det stod till med samhället. Röster om att kriminalisera eget bruk av narkotika 

började höras och från 1993 lagstiftades om fängelse som påföljd av eget 

narkotikabruk (Roumeliotis 2013).  

  

I en rapport från 1999 om folkhälsomålen i Sverige (SOU 1999:137) gavs 

drogexperimenterande en ny betydelse eftersom antalet unga som provat narkotika 

fördubblats under 1990-talet. En ökad öppenhet mot omvärlden, som gett importen 

nya vägar in i Sverige, sågs som en orsak i tillägg till en förändrad syn på narkotika. 

Narkotikaliberala attityder ansågs som främmande i den svenska kulturen och 

utgjorde ett hot mot svenska värderingar.  

 

I en skrivelse från 2015 (Regeringens skrivelse 2015/16:86) redogör regeringen en 

samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobakspolitiken (ANDT) 

fram till år 2020. Det övergripande målet är det samma som tidigare; ett samhälle 

fritt från narkotika. Politiken bygger på att begränsa tillgång och efterfrågan i syfte 

att främja hälsa. Personer med narkotikamissbruk eller -beroende ska inom ramen för 

visionen om ett narkotikafritt samhälle ha tillgång till behandling.  

 

Sjukvårdspersonals upplevelser av att vårda patienter med missbruk 

En studie (Pinikahana, Happel & Carta 2002) som genomfördes med vårdpersonal 

visade att attityden till behandling av missbrukspatienter var mer positiv än negativ. 

Deltagarna ansåg att behandling kunde hjälpa patienten med missbruket och att 

patienten förtjänade en andra chans, även efter flertal återfall.  

 

I en studie med sjuksköterskor av Ford (2011) lyfte sjuksköterskorna olika hinder vid 

vård av patienter med missbruksproblem. Arga och frustrerade patienter är svåra att 
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nå fram till och få en arbetsallians med. De upplevde att patienterna var manipulativa 

i sin relation till sjuksköterskan vilket försvårade att ge adekvat omvårdnad och 

påverkade relationen negativt mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskorna 

upplevde frustration när patienten inte ville ta del av den behandling som erbjöds för 

att bryta sitt missbruk. Sjuksköterskorna beskrev även att de misstrodde patientens 

motiv när det gällde behov av läkemedel. Sjuksköterskorna beskrev att patienterna 

inte tar eget ansvar för sin hälsa eller sina sociala omständigheter och att detta tog 

mycket tid av sjuksköterskan.   

  

Vårdpersonal anser att patienter med dubbeldiagnoser, psykiatrisk sjukdom och 

drogmissbruk, är svårbehandlade, vilket framkommer i en studie av Siegfried, 

Ferguson, Cleary, Walter och Rey (1999). Sjuksköterskors inställning till droger 

påverkar deras bemötande av patienter med missbruksproblem. Reflektion och 

handledning behövs för att kunna hantera denna patientgrupp och ju mer utbildning, 

stöd och handledning personalen desto mer ökade sjuksköterskornas benägenhet att 

behandla dessa patienter (Ford, Bammer & Becker 2008). 

 

Joyce Travelbees teori om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter 

Joyce Travelbees (1971) omvårdnadsteori valdes då denna omvårdnadsteori 

bedömdes lämpad för omvårdnadsarbete med patienter med missbruksproblematik. 

Denna bedömning baserades på Travelbees syn på relationen mellan sjuksköterskan 

och patienten, det vill säga den mellanmänskliga dimensionen, och sjuksköterskans 

roll i omvårdnaden. 

 

I Travelbees teori ligger fokus på omvårdnadens mellanmänskliga dimension. En 

sjuksköterska ska visa vänlighet och goda intentioner i arbetet med patienten samt 

även förstå det vetenskapliga konceptet och dess principer. För att förstå vad 

omvårdnad är och bör vara måste sjuksköterskan förstå vad som sker mellan patient 

och sjuksköterska, hur interaktionen kan upplevas och vilka konsekvenser detta kan 

ha för patienten och dennes tillstånd. Travelbee ansåg att det är genom mänsklig 

kontakt och förståelse som sjuksköterskan kan uppfylla sitt syfte. Sjuksköterskan ska 

kunna ge patienten hjälp att finna meningen i sin situation, eller kanske hjälpa 

patienten att komma till insikt om att det inte finns någon mening i det. 

Omvårdnadsarbetet ska grundas på empati och sjuksköterskans roll är att stödja och 

vara ansvarig. För att en patient ska kunna klara av en behandling krävs att patienten 

har förståelse för varför denne ska genomföra behandlingen. Patienten måste bryta 

mönster och invanda handlingar för att upprätthålla eller återfå sin hälsa och för detta 

måste patienten uppleva en mening. Sjuksköterskans roll i processen är inte att ge 

information utan försöka hjälpa patienten att finna en mening med det lidande som 

sjukdomen medför i tillägg till att finna mening med behandlingen och vad den 

kommer att medföra.   

  

Sjuksköterskan ska för patienten visa att hon finns för personen bakom sjukdomen. 

Sjuksköterskan ska försöka hjälpa patienten att hitta en väg till tillfrisknande 

samtidigt som hon ska försöka hjälpa patienten att finna en mening i lidandet. Det 
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finns alltid något sjuksköterskan kan göra för en sjuk person. Det är viktigt att 

sjuksköterskan och patienten vågar reflektera tillsammans om patientens sjukdom. 

De kan tillsammans försöka se vad patienten anser om sin sjukdom och börja arbeta 

på att hitta någon, om än så liten, mening i det hela.  

 

Problemformulering 

Denna studie beskriver sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad av patienter med 

cannabismissbruk i den psykiatriska vården. Sökning efter tidigare forskning om 

sjuksköterskans omvårdnad av patienter med cannabismissbruk gav knapphändigt 

resultat. Cannabismissbruket har ökat och är det vanligaste narkotikamissbruket i 

Sverige (Folkhälsomyndigheten 2016). Detta medför att sjuksköterskan i psykiatrisk 

vård kommer att träffa patienter med cannabismissbruk och att denna patientgrupp 

sannolikt kommer att bli större. Av denna anledning är studien relevant att 

genomföra för att öka kunskapen om omvårdnad av patienter med cannabismissbruk. 
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SYFTE  

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad av 

patienter med cannabismissbruk inom psykiatrisk vård.  

  

METOD  

Design 

Som metod valdes Hsieh och Shannons (2005) konventionella innehållsanalys med 

induktiv ansats. Anledningen till att induktiv ansats valdes var att denna ansats är 

passande när det inte finns så mycket forskning sedan tidigare om ämnet (Forsberg 

och Wengström 2013). 

 

Urval  

Informanterna ska ha arbetat som sjuksköterska i minst 2 år och inom psykiatrisk 

verksamhet i minst 1 år samt ska ha erfarenheter av omvårdnad av patienter med 

cannabismissbruk inom psykiatrisk vård. Hänsyn togs inte till ålder, kön eller 

vidareutbildning i psykiatri. Ändamålsenligt urval användes för att få så stor 

spridning på informanternas erfarenheter som möjligt, med tanke på arbetsplats och 

yrkeserfarenhet, samt för att få variation i svaren (Polit & Beck 2017; Forsberg & 

Wengström 2013).  Studien bygger på arton informanter som arbetar vid fyra olika 

öppenvårdsmottagningar och fyra olika slutenvårdsavdelningar. Fyra informanter var 

män och fjorton var kvinnor. Nio informanter arbetade vid en öppenvårdsmottagning 

och nio vid en slutenvårdsavdelning. Åtta informanter hade vidareutbildning som 

specialistsjuksköterska i psykiatri. Tre av informanterna har tidigare arbetat med 

missbruksvård, en av dem arbetar nu med annan typ av missbruksvård som inte 

inkluderar cannabismissbruk. 

  

Tillvägagångssätt 

Innan intervjuerna påbörjades inhämtades godkännande från tre verksamhetschefer 

inom den psykiatriska verksamheten. Verksamhetscheferna informerades om 

studiens syfte och de gav sedan skriftligt godkännande innan studien påbörjades. 

Därefter skickades brev för information om studien till Vårdförbundets representant 

inom psykiatrin. Informanter söktes upp via mail eller genom personlig 

direktkontakt. Informanterna tillfrågades om de uppfyllde inklusionskriterierna. De 

som uppfyllde dem tillfrågades om intresse att delta i studien. Sju informanter som 

uppfyllde kriterierna gällande yrkeserfarenhet, varav tre uppgav att de inte hade 

erfarenhet av omvårdnad av patienter med cannabismissbruk, tackade nej till 

deltagande och två informanter som tillfrågades uppfyllde inte kriterierna. Både 

sjuksköterskor inom öppenvård och slutenvård tillfrågades om deltagande för att få 

en bredd i erfarenheter och svaren på frågorna. Informanterna fick skriftlig och även 

muntlig information på att deras deltagande i studien är frivilligt. En intervjumall 

användes som bestod av fem öppna frågor, som användes tillsammans med 
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följdfrågor på de svar som informanterna gav, detta för att försöka få informanten att 

fördjupa sig i ämnet (Hsieh & Shannon 2005). Huvuddragen i frågorna berörde 

sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad av patienter med cannabismissbruk, 

upplevda möjligheter och problem och hur sjuksköterskan kan göra skillnad för 

patientgruppen. En pilotintervju genomfördes, då den visade sig passa in i studien 

inkluderades även den i resultatet. Enligt Polit och Beck (2017) ska en provintervju 

genomföras för att se hur frågorna passar studiens syfte, men är samtidigt en 

läroprocess. Det ger även en uppfattning om tidsåtgången för varje intervju.  

  

Datainsamling 

Varje intervju spelades in på digital ljudfil som sedan avkodades för att hålla 

informanternas identitet skyddad. Intervjuerna genomfördes i enskilda rum som 

antingen bokades utanför avdelningen eller genomfördes i rum med lampa som 

angav att rummet var upptaget. En intervju blev störd av att en sjuksköterskestudent 

kom in i rummet och intervjun återupptogs när studenten satt sig ner. Övriga 

intervjuer stördes inte av vare sig telefon, larm eller andra personer. Innan 

intervjuerna påbörjades genomfördes en kort information om själva studien och 

möjligheten att när som helst avbryta sin medverkan i studien. Intervjuerna 

genomfördes genom att frågorna ställdes och informanterna fick samtala om frågorna 

där följdfrågor ställdes beroende på vilket svar informanten gav. Informanterna hade 

hela tiden möjlighet att be intervjuaren att upprepa frågan eller be om förklaring om 

de missuppfattat den.  Intervjuerna transkriberades ord för ord utifrån McLellan, 

MacQueen och Neidigs (2003) transkriberingsguide. Detta tydliggör vad 

informanterna tycker om själva ämnet i syfte att få fram mesta möjliga information. 

Vid transkriberingen användes typsnitt Times New Roman, storlek 12 med 

radavstånd 1,5. Det transkriberade materialet resulterade i sammanlagt 110 sidor med 

transkriberat material. Informanterna hade arbetat som sjuksköterska mellan 2,5 år 

och 35 år (medianvärde 7 år) och inom psykiatri mellan 1 år och 35 år (medianvärde 

6,5 år). Tiden för intervjuerna varierade mellan 6 minuter till 28 minuter 

(medianvärde 13 minuter). Då intervjuerna blev relativt korta tillfrågades fler 

informanter om deltagande i studien i syfte att erhålla mer data. Intervjuerna utfördes 

av en enskild intervjuare och i samtliga fall, utom ett, var det även enskilda 

informanter vid varje intervjutillfälle. I ett fall var det två informanter, vilket tydligt 

har dokumenterats vid transkriberingen av intervjun.  

 

Analys  

Analys har skett i enlighet med Hsieh och Shannons konventionella innehållsanalys 

(2005) och följaktligen valde författarna att läsa igenom intervjuerna var för sig och 

markera ord som framstod som nyckelord. Därefter gjordes en gemensam 

genomgång och jämförelse av nyckelorden. Författarna skrev kommentarer i 

marginalen på intervjuerna för att underlätta vidare diskussion. Författarna valde att 

inte använda sig av kluster utan gick vidare direkt till att låta nyckelorden bilda 

underkategorier. Texterna lästes igenom av författarna var för sig och nyckelord 

markerades. Därefter diskuterades dessa nyckelord för att komma fram till olika 

underkategorier som för båda författarna framstod som att passa in på materialet. För 

att underlätta fortsatt analys av data utformades ett träddiagram där underkategorier 



11 

 

 

och kategorier diskuterades vidare, enligt Hsieh och Shannon (2005). Nyckelorden 

lades in i träddiagrammet varpå författarna arbetade vidare med underkategorier, som 

tidigare diskuterats fram, och placerade nyckelorden i olika underkategorier. Efter 

denna sammanställning började författarna diskutera fram kategorier, som från 

början var tre huvudkategorier men som efter diskussion med handledare bantades 

ner till två kategorier. På samma tillvägagångssätt arbetade författarna med 

underkategorier, som från början var fler till antalet, men som slogs samman till att 

bilda färre underkategorier. Sammanlagt bildades sju underkategorier vilka lades in 

under två olika kategorier. Underkategorierna som framträdde i bearbetningen av 

data bildade tillsammans kategorierna (Hsieh & Shannon 2005). Nedan ses ett 

exempel på nyckelord (koder), förkortade från originaltexten och underkategorier 

samt kategorier i träddiagrammet. All data är kodad genom att intervjuerna har blivit 

tilldelade en kod mellan A1-A17 för att författarna ska veta från vilken intervju data 

hämtats ifrån samtidigt som informanternas anonymitet bibehålls.  

  

 

Tabell 1. Exempel på dataanalysen 

  

KODER UNDERKATEGORIER KATEGORIER 

Samarbeta med 

föräldrar 

Omvårdnad Ssk:s frustrationer 

och möjligheter 

Upprepad kontakt 

med patienten 

Motivation Ssk:s frustrationer 

och möjligheter 

Omvårdnad vid 

psykos 

Cannabispåverkan Omvårdnad av 

patienten med 

cannabismissbruk 

Patientens 

manipulativa 

beteende 

Cannabispåverkan 

 

Omvårdnaden av 

patienten med 

cannabismissbruk 

  

 

Trovärdighet  

Författarna har gått igenom materialet var för sig i syfte att väsentliga delar inte 

förbises av vad informanterna gett uttryck för, vilket gav studien en ökad 

trovärdighet (Polit & Beck 2017). Ett välutvecklat kodningsschema är grunden för en 

trovärdig studie enligt Hsieh och Shannon (2005). Detta har författarna varit 

noggranna med, genom kodningsschema och diskussioner sinsemellan, men även 

genom att återgå till det transkriberade materialet vid osäkerhet vad som sagts. 

Författarna var även medvetna om sin förförståelse och förbisåg den vid tolkningen 
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av data.  Detta skedde genom diskussioner med handledare, men främst sinsemellan 

vid tolkningen av data för att undvika att förförståelsen tolkade texten på ett annat 

sätt än vad som stod skrivet. Att förbise förförståelsen är en viktig del av arbetet med 

kvalitativa studier (Forsberg & Wengström 2013; Lincoln & Guba 1984).  

 

Enligt Lincoln och Guba (1985) finns vissa begrepp inom kvalitativ forskning för att 

säkerställa en studies trovärdighet. Dessa begrepp är överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmerbarhet. Överförbarhet uppnås genom utförlig beskrivning av 

tillvägagångssätt och hur analysprocessen genomförts. Pålitlighet uppnås genom att 

författarna har tillbringat tillräckligt med tid i miljöerna som undersökts, en författare 

har arbetat inom psykiatriska slutenvården och arbetar nu inom den rättspsykiatriska 

vården och den andra författaren arbetar inom den psykiatriska öppenvården. 

Författarnas erfarenheter från det fält där informanternas upplevelser har utspelats 

medför att tolkningen av data genomsyras av förståelse för den kontext där studien 

äger rum. Konfirmerbarhet handlar om huruvida författarna lyckades att lägga sin 

tidigare förförståelse åt sidan vid tolkningen av data och, enligt Hsieh och Shannon 

(2005), hanterar hur neutrala författarna var vid tolkningen av texten. Hsieh och 

Shannon (2005) förklarar grundligt hur tolkningen av data ska gå till och att koderna 

ska tillåtas tala för sig själv, utan förutfattade meningar om underkategorier eller 

kategorier. Författarna anser att studien är möjlig att överföra till andra studier då 

analysen är beskriven och informanternas erfarenheter är beskrivna. 

  

ETISKA STÄLLNINGSTAGANDE 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) om etiska principer för forskning som rör 

människor har forskaren det främsta ansvaret att skydda deltagare i studier gällande 

liv, hälsa, värdighet, integritet, rätt till självbestämmande, privatliv och 

konfidentialitet av personlig information. Som forskare ska man beakta etiska och 

rättsliga ställningstagande samt följa föreskrifter och standard gällande forskning 

som involverar människor. Dessa råd och riktlinjer har följts och har styrt 

intervjustudien genom forskningsprocessen. Alla informanter fick innan deltagande i 

studien genom samtyckesblankett samtycka till att medverka. Alla informanter hade 

säkerställts konfidentialitet och varje intervju kodades. All information som 

sammanställts har blivit avidentifierad och gick inte spåra till enskild informant. 

Informanterna har även informerats om att de när som helst kan avbryta sitt 

deltagande i studien, även efter att intervjun har genomförts, utan att ange orsak. 

Denna data skulle då förstöras, men ingen deltagare i studien har valt att avbryta sitt 

deltagande (Olsson & Sörensen 2011). Data som detta arbete har resulterat i förstörs 

efter studiens avslutande för att bibehålla informanternas sekretess 

(Helsingforsdeklarationen 2013).  
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RESULTAT  

Sjuksköterskorna uttryckte frustrationer och möjligheter. Frustrationer över 

patientens bristande följsamhet, att denne inte alltid vill medverka i sin egen 

behandling och över bristen på utbildning om narkotika och hur patienter med 

missbruksproblem ska vårdas. Flera av sjuksköterskorna uttryckte en frustration över 

patienternas liberala inställning till cannabis vilket bidrar till att de inte ser den som 

en drog. Möjligheter sågs i att nå fram till patienten, även om sjuksköterskan kanske 

inte nådde fram första gången, så kanske ett frö såddes hos patienten för att kunna nå 

fram vid senare tillfälle.  

 

 

 

Figur 1. Framkomna kategorier respektive underkategorier i studien  

  

Omvårdnaden av patienten med cannabismissbruk 

Denna kategori beskriver sjuksköterskornas syn på hur patienter med 

cannabismissbruk beter sig och hur de påverkas av drogen. Kategorien beskriver 

även vilka olika psykiatriska diagnoser dessa patienter har som de har mött med 

denna problematik och hur patienten själv ser på cannabis. 
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cannabismissbruk 

och olika 
diagnoser

Sjuksköterskans 
frustrationer och 

möjligheter

Sjuksköterskans 
omvårdnad och 

behandling

Sjuksköterskans 
utmaningar och 

motivationsarbete

Sjuksköterskans 
ansvar

Sjuksköterskans 
behov av 

utbildning



14 

 

 

Patientens relation till cannabis  

Sjuksköterskorna berättade att många patienter ser cannabis som en ofarlig drog 

eftersom de menar att den kommer från växtriket, den är naturlig och den är mindre 

farlig än tobak och alkohol. Sjuksköterskan kan uppfattas som en moralpredikare när 

hen lyfter frågan om cannabis med patienten, vilket följande citat visar;  

  

”Patienten tycker sjuksköterskan är en ”präktkärring” som pratar om fysiska konsekvenser av 

cannabis.” (A6)  

  

Sjuksköterskorna berättade att patienterna hävdar att cannabis är mindre farligt och 

skadligt än medicin som skrivs ut på recept. De berättade vidare att patienten gärna 

vill omvända sjuksköterskan och kan verka påläst om drogen, men fokus ligger på 

vad patienten upplever som positiva effekter av cannabis. Patienten vill inte se de 

negativa aspekterna som cannabismissbruket kan medföra. Sjuksköterskorna 

upplevde även att dagens ungdomar och unga vuxna är mer drogliberala och det är 

inte ovanligt för dem att gå på fester där det förekommer både alkohol och cannabis. 

Åldersfördelningen på de patienter som vårdas inom psykiatrin för cannabismissbruk 

är varierande, var sjuksköterskornas erfarenhet. De berättade att det inte är många 

patienter som söker sig till psykiatrin med önskemål om att sluta med sitt 

cannabismissbruk. Cannabismissbruket kommer oftast fram sekundärt när patienten 

söker för andra psykiska problem. Sjuksköterskorna upplevde att de svåraste 

patienterna att bemöta är långtidsbrukarna av cannabis, som har missbrukat i många 

år men som ändå har ett fungerande liv med familj, jobb och hus. Det är svårt att 

motivera dessa patienter att sluta eftersom de själva inte upplever direkta negativa 

konsekvenser av sitt cannabismissbruk, vilket illustreras i citatet nedan;  

  

”Det är nästan besvärligare med de äldre, som är 40-60 år som rökt hasch i alla år. Som har jobb, 

hus, familj. Vaddå, liksom? Det har ju inte gjort mig något! Det kan jag väl göra!” (A6)  

  

Vidare berättade sjuksköterskorna om att äldre missbrukare, som inte varit särskilt 

skötsamma tidigare under sitt liv och som nu enbart röker cannabis, ser det som en 

vinst att de har slutat med de ”tyngre” drogerna. Sjuksköterskorna har lärt sig att de 

måste fråga patienten om denne brukar droger och sedan specifikt om de röker 

cannabis. Det är inte alla patienter som ser rökning av cannabis som ett 

drogmissbruk. Det finns många anledningar till varför patienten röker cannabis, 

berättade sjuksköterskorna. Ofta är anledningen att patienten blir lugnare och 

upplever att ångesten minskar, även om cannabis i förlängningen är orsaken till och 

förvärrar ångest. En del patienter med samtidiga psykiatriska diagnoser använder sig 

av cannabis för att dämpa symtomen av dessa sjukdomar. Det vill säga, de 

självmedicinerar vilket leder till att de inte kan få vissa läkemedel ordinerade från 

sjukvården vilket leder till ett fortsatt missbruk för att dämpa symtomen och en ond 

cirkel uppstår.   
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Cannabispåverkan på patienten  

Många av de patienter som söker hjälp för psykiska problem är ofta inte medvetna 

om att deras symtom kan bero på att de rökt eller röker cannabis, berättade 

sjuksköterskorna. Det kan vara svårt för patienten att förstå konsekvenserna av sitt 

missbruk. Detta kan ha att göra med de subtila förändringarna som patienten får till 

följd av missbruket och som de inte själva ser eller kan relatera till under ett aktivt 

cannabismissbruk.  

  

Flertalet av sjuksköterskorna vittnade om fysiska och psykiska symtom som är 

kopplade till cannabismissbruket men ändå kopplar inte patienterna sina problem till 

bruket av cannabis, de ser det som symtom på psykisk ohälsa. En sjuksköterska 

berättade;  

    

”Jag hade en patient som sökte för att han upplevde problem med att vara trött, seg, slö och 

personlighetsförändrad. Vi pratade om droger men det hade han slutat med, sa han. Då frågade jag 

om rökning av cannabis och han svarade att han röker varje kväll, men han kopplade inte det till att 

vara en drog eller till sina problem.” (A8)  

  

Sjuksköterskorna berättade om skillnaden de upplevde när de får patienten att sluta 

med cannabis och hur de sakta återkommer till ökad kognitiv förmåga, som blivit 

sänkt av cannabis. Patienterna känner sig nöjda under det aktiva cannabismissbruket 

med att ”stå kvar”, de fastnar i utvecklingen och är nöjda med att stanna där de är, bo 

hemma och inte ha så mycket krav på sig, eller inte bryr sig om att göra karriär. Det 

tar flera veckor för THC att lämna kroppen och det sker en märkbar förändring hos 

patienten när THC-halten successivt sjunker, de blir klarare och deras kognitiva 

förmåga ökar. De första veckorna efter ett avslutat cannabismissbruk kan inte 

patienterna förväntas fatta ändamålsenliga beslut, vilket är ett problem inom 

slutenvården där patienterna oftast inte får kvarstanna så länge på avdelningen. 

Patienten överflyttas till öppenvården och då kan patienten ha återupptagit sitt 

cannabismissbruk vilket återigen påverkar den kognitiva förmågan. Kontinuiteten 

med öppenvården kanske inte uppnås då patienten uteblir från planerade besök och 

väljer att stanna hemma eftersom denne har rökt cannabis. Sjuksköterskorna var 

medvetna om att de som insjuknar i en drogutlöst psykos troligen har bakomliggande 

faktorer som predisponerar för insjuknande i psykossjukdom. De påtalade att det är 

ledsamt att se patienter som, i vissa fall, endast rökt cannabis en enda gång som 

därefter insjuknat i psykossjukdom och som sedan aldrig kommit ur psykosen. Dessa 

patienter fortsätter att söka vård i flera år framåt för symtom som beror på den där 

första gångens bruk av cannabis.  

  

Sjuksköterskorna upplevde att det är vanligt att patienter med cannabismissbruk 

söker den psykiatriska akutsjukvården för besvär med ångest, depression och andra 

där till relaterade sjukdomar. De berättade vidare att det är vanligt att patienterna inte 

vill kännas vid att deras besvär kan bero på cannabismissbruket, speciellt de yngre 

patienterna. De äldre patienterna som rökt en längre tid kan erkänna att deras besvär 

med ångest beror på cannabismissbruk, det är dock inte alltid det förhåller sig så. En 

sjuksköterska berättade om en patient;  
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”En äldre man kom in med förvirring, mycket ångest och oro. I journalen fanns dokumenterat om 

cannabismissbruk sedan 40 år och patienten hade varit drogfri de senaste fyra åren. Han hade fått 

hjärnskador av sitt missbruk vilket han inte kunde ta till sig, förstod inte alls. Det måste vara något 

annat som var fel, menade han.” (A14)  

  

Några av sjuksköterskorna hade träffat patienter med psykossjukdom och psykoser 

utlösta av cannabismissbruk. De beskrev med inlevelse hur den person som patienten 

en gång var försvann och inte längre fanns kvar, efter att patienten insjuknat i en 

psykos som denne aldrig tagit sig ur. För patienter med psykossjukdom kan cannabis 

förvärra den redan befintliga sjukdomen, försämra situationen ytterligare och 

rösthallucinationer kan förstärkas. Sjuksköterskorna menade även att dessa patienter 

kan vara obenägna att sluta med cannabis då de tycker att drogen hjälper dem att 

hantera de psykiska symtom som grundsjukdomen ger, något som nedanstående 

sjuksköterska berättade om;  

  

”Han har ju konstant röster. Och när han röker på så försvinner de för en liten stund. […]. Då, 

liksom, blir det lugnare. Han kan liksom fokusera mer på sig själv och inte på alla de här rösterna 

som håller på och tjatar på han.” (A1)  

  

Följande berättelse beskriver en liknande anledning till varför en patient med 

psykossjukdom, som var inlagd i slutenvården, började röka cannabis. Patienten var 

ledsen och grät när sjuksköterskan kom in till honom. Anledningen var att patienten 

var rädd för att svara sina röster vilket skulle medföra att han aldrig skulle kunna få 

en flickvän;  

 

”Han hade hört av en kompis att rösterna skulle försvinna om han rökte och det var anledningen till 

att han hade börjat med cannabis när han var 14 år.” (A11)  

  

Patienten med cannabismissbruk och olika diagnoser  

Sjuksköterskorna berättade att det är variation på de olika psykiatriska diagnoser som 

patienterna har. Några patienter har psykossjukdomar, varav några är drogutlösta, 

medan andra oftare har träffat patienter med neuropsykiatriska diagnoser. Även 

patienter med depression, ångest och personlighetsstörningar förekommer. Vad 

många av sjuksköterskorna berättade var att patienterna uppger att de 

självmedicinerar för sina olika symtom på sin psykiatriska sjukdom. Detta medför ett 

problem för de patienter som inväntar en utredning gällande neuropsykiatrisk 

diagnos eftersom denna utredning inte är genomförbar om patienten inte håller sig 

drogfri. Oftast krävs tre månaders drogfrihet, vilket patienten själv kan uppleva som 

en omöjlighet.  

 

Sjuksköterskans frustrationer och möjligheter 

I denna kategori belyses sjuksköterskornas känslor och erfarenheter av omvårdnaden 

av patienterna. Det som beskrivs handlar mycket om frustrationer, men även de 
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möjligheter som sjuksköterskorna berättade om. Kategorin handlar även om ansvaret 

som sjuksköterskorna upplevde att de hade, bristen på utbildning och hur de går till 

väga när de försöker hjälpa patienten att sluta med cannabis. 

 

Sjuksköterskans omvårdnad och behandling  

Vad nästan alla sjuksköterskorna uttryckte gällande omvårdnad av patienter med 

cannabismissbruk var att befinna sig ”här och nu” med patienten. Att inte planera för 

framtiden för tidigt utan bemöta patienten där denne befinner sig just nu. Att inte 

komma med pekpinnar utan att försöka komma fram till varför patienten använder 

cannabis och sedan hjälpa patienten att hitta mindre skadliga substitut för sitt bruk av 

cannabis.  

  

Sjuksköterskorna pratade om hur de använt sig av sina erfarenheter av 

patientgruppen i omvårdnaden. En sjuksköterska som kan berätta om sina 

erfarenheter av andra patienter med cannabismissbruk kan få en bättre relation och 

kontakt med patienten. Det handlar om att patienten känner förtroende för 

sjuksköterskan och känner att sjuksköterskan faktiskt vet vad hen pratar om. 

Patienten kan uppleva det som inte lika enkelt att manipulera en erfaren 

sjuksköterska. God omvårdnad kan vara att, när så krävs, förhandla med patienten. 

Det kan handla om att sjuksköterskan gör upp en tid när patienten ska få sin nästa 

medicintilldelning, att istället för medicin få en kopp kaffe utanför de bestämda 

tiderna för fika på avdelningen eller erbjudas ett stödsamtal. Det handlar om att 

sjuksköterskans erfarenhet hjälper hen i omvårdnaden och i bedömning av vad som 

behövs i situationen. Sjuksköterskans tidigare erfarenheter gör hen mer trovärdig 

gentemot patienten när hen kan berätta om sina egna upplevelser av patienter med 

cannabismissbruk.  

  

Sjuksköterskorna berättade också om vikten av bemötande, vilket också kommer 

med erfarenhet. Att bemöta patienten på ett respektfullt sätt hur denne än beter sig, 

men också vara tydlig med att patientens beteende inte är acceptabelt, vare sig denne 

befinner sig i abstinens eller inte. Att ibland låta patienten vara ifred och inte lyfta 

allt till en diskussion där och då. Erfarenheten är också att inte tvinga på patienten all 

information på en gång utan att informera successivt. När patienten är villig att sluta, 

stöttar sjuksköterskan patienten i att hitta egna verktyg och finnas där som ett stöd.  

  

Flera sjuksköterskor uttryckte vikten av kontinuitet och planering tillsammans med 

patienten. Men det uttrycktes även av sjuksköterskorna inom slutenvården att de tror 

att öppenvården har bättre möjligheter att hjälpa och följa upp patienterna då det 

inom slutenvården inte finns ett långsiktigt arbetssätt, det är snabba och intensiva 

insatser som erbjuds. Samtliga sjuksköterskor var eniga om att relationen till 

patienten är viktig, att patienten känner förtroende. Patienten behöver få möjlighet att 

jobba med sina andra psykiska problem och på så sätt kan sjuksköterskan skapa en 

relation till patienten för att senare kunna gå vidare med fokus riktat mot missbruket. 

När sjuksköterskan går vidare för att arbeta med missbruket måste denne vara påläst 

om cannabis, lika mycket som eller mer än patienten. Cannabis upplevdes av 
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sjuksköterskorna vara en mer komplex drog än många andra eftersom patienten 

oftast inte ser drogen som farlig och kunna orsaka problem. Det är viktigt att kunna 

spegla med patienten om vad cannabismissbruket betyder och prata om hur anhöriga 

reagerar på patientens missbruk. Det senare är något som patienten gärna slår ifrån 

sig och inte vill lyssna på, som nedanstående sjuksköterska berättade;  

  

 

”Det här med bemötandet handlar många gånger om schysst bemötande […] men också att spegla; 

vad säger din omgivning, vad säger dina anhöriga och dina kompisar? Tycker de också att det är 

problemfritt för dig? ”Ah! Men morsan oroar sig för allt!” […] Sådana svar är ju lätt att du får.” 

(A11)  

  

En av sjuksköterskorna berättade om en patient i tonåren som sökte hjälp 

tillsammans med sina föräldrar för misstanke om psykisk sjukdom. Patienten var 

inåtvänd, inaktiv och frånvarande. Det visade sig vid drogscreening att patienten var 

positiv på THC. Föräldrarna var bestörta, de hade inte den minsta aning om att sonen 

rökte cannabis. När sjuksköterskan försökte prata med patienten om hans 

cannabismissbruk möttes hen av patientens oförståelse;  

  

”Han sa att det var ju inte något farligt överhuvudtaget för det var ju en växt. Så det var ju mer nytta 

än skada. Han tyckte inte att det hängde ihop med att han inte hade mått bra, i alla fall.” (A2)  

  

Det framkom att sjuksköterskorna ansåg att patienter med cannabismissbruk kan vara 

en svår patientgrupp att arbeta med. Som tidigare beskrivits av sjuksköterskorna, ser 

oftast inte patienterna sitt missbruk som ett problem. Då är det viktigt att ta ett steg 

tillbaka i den stunden och lyfta problemet igen senare, även om sjuksköterskan ser 

problemen tydligt. Det rådde delade meningar bland sjuksköterskorna om man ska gå 

in på djupet i missbruket, hur mycket patienten röker, hur ofta och liknande, men att 

sjuksköterskan måste vara tydlig med att missbruket inte är bra och att det inte är 

acceptabelt.  

  

Sjuksköterskorna gav inte något entydigt svar på hur man ska motivera en 

omotiverad patient till att sluta med cannabis. Men sjuksköterskan ska finnas till för 

patienten, kunna svara på eventuella frågor och inte vika från sin yrkesroll. Det är 

inte alltid bra att hänvisa patienten vidare till en annan instans för att få hjälp med 

missbruket. Sjuksköterskan kan ha skapat kontakt med patienten och detta kan göra 

det lättare att arbeta vidare med patienten, särskilt om patienten är osäker på om 

denne vill ha hjälp. En sjuksköterska berättade hur hen arbetar med patienter;  

  

”Se på utlösande situationer. När tar patienten cannabis? Att förebygga och undvika att komma i de 

här situationerna. Är det personer? Är det kontakt, tröst? Lugnande? För sömn? Informera om att det 

för patienten, på sikt, är förvärrande för sömnen. Sätta upp avtal; till nästa gång gör vi så här, och 

sedan utvärdera. Inte skuldbelägga. Om det inte fungerar, då var planen för omfattande och då 

backar vi tillbaka.” (A3).  
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Sjuksköterskorna menade att en bra utgångspunkt är att sjuksköterskan börjar med att 

se patientens positiva sidor och bygga vidare på dem. Patienter med missbruk är vana 

att få sina negativa sidor framhävda, att belysa det positiva hos dem kan hjälpa att 

bygga en relation och ett förtroende. Sjuksköterskan ser saker som inte andra har sett 

eller valt att inte belysa, att sakta bygga upp självförtroendet hos patienten, men 

också att hela tiden poängtera det egna ansvaret i situationen.  

   

Sjuksköterskorna uttryckte att de saknar vårdprogram för patienterna med ett 

pågående cannabismissbruk, både inom öppen- och slutenvård. De upplever att 

patienten bollas runt mellan enheterna, men ingen av dem kan erbjuda en behandling 

utifrån ett fastställt vårdprogram. Några av sjuksköterskorna upplevde att de saknar 

verktyg för att kunna bemöta patienten på bästa sätt. En av sjuksköterskorna, som 

hade erfarenhet av att arbeta med Haschavvänjningsprogrammet (HAP), pratade om 

vikten av att sjuksköterskan vet vad som händer och kommer hända när patienten 

slutar med sitt cannabismissbruk;  

  

”Personen som leder HAP:en måste vara steget före och tala om för patienten vad som kommer att 

hända. Så att det finns en förståelse hos patienten för vad som händer, att det finns som en krattad 

manege för patienten.” (A6)  

  

Vikten av att veta vad som händer med en patient som slutar med cannabis påtalade 

ytterligare en sjuksköterska och berättade om att dessa patienter har sina 

”känselspröt” på utsidan. Här kan läkemedel som neuroleptika i lågdos vara till hjälp 

att dämpa mardrömmar och känslighet. Även öronakupunktur (NADA) ansåg 

sjuksköterskorna har en bra effekt vid abstinensbehandling, dock är det få som är 

utbildade i detta. Den behandlingsmetod som flertalet av de intervjuade 

sjuksköterskorna hade utbildning i är motiverande samtal (MI) som kan hjälpa till att 

få patienten att fundera över sin situation. Utbildning i HAP lyftes fram som ett bra 

sätt att arbeta med patienter med cannabismissbruk och något som flera av dem 

önskade utbildning i. Även kognitiv beteendeterapi (KBT) ansågs vara ett bra sätt att 

behandla cannabismissbruk.  

  

Sjuksköterskans utmaningar och motivationsarbete 

Sjuksköterskorna berättade om konflikterna som uppstår i omvårdnaden av patienten 

med cannabismissbruk, att sjuksköterskan känner sig som en kontrollant när 

drogtester tas och dokumenteras. Flera sjuksköterskor upplevde att det inte görs så 

mycket mer om resultatet är positivt av drogtestet. Det lyfts med läkare, men dessa 

vet inte heller vad som ska göras förutom att vissa läkemedel blir borttagna då de inte 

är förenliga med missbruk. Ett problem som sjuksköterskorna påtalade är att det inte 

längre finns någon beroendemottagning inom öppenvården, vilket medför att det inte 

heller finns någon specialiserad hjälp för denna patientgrupp. En sjuksköterska inom 

öppenvården beskrev sin frustration;  
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”Vi tar drogtester men vad vi gör när vi får positivt test? Det är inte att; Okej, du behöver hjälp med 

det här också, då ökar vi resurserna, utan då är det snarare; du tar droger, då stänger vi dörren. Kom 

tillbaka när du är drogfri så får du hjälp för dina psykiska besvär!” (A8)  

  

Sjuksköterskorna berättade om att patientens inställning till cannabis kan skapa 

konflikter, till exempel när patienten försöker omvända sjuksköterskan till att inse 

hur bra cannabis egentligen är. Detta skapar särskilt problem i de fall där patienten är 

ordinerad behandling med centralstimulantia, vilket inte är förenligt med ett samtida 

missbruk. Det blir ofta sjuksköterskan som får ta patientens oförståelse varför 

medicinen har satts ut även om läkaren har förklarat anledningen bakom beslutet. Det 

uppstår konflikt när patienten önskar få hjälp med sitt psykiska mående men inte har 

förståelse att denne måste upphöra med sitt cannabismissbruk för att kunna erbjudas 

behandling. Att sluta med cannabis kommer resultera i ett sämre mående, är den åsikt 

patienten inte sällan själv har.  

  

Sjuksköterskorna beskrev konflikter som består i att andra vårdgivare ska kontaktas 

och informeras om att patienten missbrukar cannabis. Detta kan leda till att denne 

förlorar stöd och insatser som är beviljade från kommunen, på grund av den 

nolltolerans för drogmissbruk kommunen har gällande vårdtagare med insatser. Detta 

kan medföra att patienten riskerar att bli mer isolerad utan de beviljade insatserna 

och med en ökad isolering riskerar att röka än mer cannabis. Här upplevde en av 

sjuksköterskorna en konflikt. Vad blir mest rätt utifrån patientens perspektiv? 

Sjuksköterskan kan ändå ha full förståelse varför en patient röker cannabis samtidigt 

som hen vårdar patienten för avgiftning. Följande citat beskriver en patient som röker 

cannabis i symtomlindrande syfte;  

  

”En patient […] med rullstol, spastisk. När han röker så är han inte lika spastisk, tremorn avtar. Han 

kan dricka vatten ur ett glas. Så ser man patienten under avgiftningstiden och spasticiteten tilltar, 

tremorn tilltar. Det kanske inte finns någon annan behandling av patientens kroniska tillstånd än just 

cannabis.” (A11)  

  

De flesta sjuksköterskorna berättade om frustrationer de upplevde i omvårdnaden av 

patienter med cannabismissbruk. Dessa frustrationer grundade sig i att sakna rätt 

utbildning för att vårda patientgruppen, att inte patienten medverkade till sin egen 

vård och inte ville sluta missbruka samt att se patienter försämras i sin grundsjukdom 

på grund av cannabismissbruket. Frustrationerna får aldrig tas ut på patienten, vilket 

sjuksköterskorna noga poängterade. De pratade med sina kollegor om frustrationerna 

och bad om råd och stöd hur man ska kunna jobba vidare med patienten. En del av 

patienterna träffar sjuksköterskan inom slutenvården vid återkommande tillfällen. 

Vid varje inläggning på avdelning sätts resurser in för att patienten ska sluta med sitt 

missbruk. Efter ett tag återkommer patienten med samma problematik som tidigare, 

vilket väcker stora frustrationer. Så här beskrev en sjuksköterska det;  

  

”Lite frustrerad blir jag. Men det här med missbruk väcker mycket frustration hos mig överlag […]. 

Jag kan ha förståelse att alla kan hamna där, alla kan göra fel val, det kan vara olika situationer som 

ligger bakom, så väcker det ändå mycket frustration.” (A15)  
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Samtidigt beskrev sjuksköterskorna att de inte var villiga att ge upp om patienten, det 

kan vara denna gång som patienten är motiverad att sluta med missbruket och tar 

emot behandling. Alla sjuksköterskorna menade att missbruket har en tendens att 

hamna i bakgrunden när patienten kommer in av andra orsaker, då de inte söker hjälp 

för missbruket utan för besvär med sin psykiska ohälsa. Det är få patienter som aktivt 

söker sjukvård för att få hjälp med sitt cannabismissbruk.  

  

Alla sjuksköterskorna inom slutenvården pratade om att hitta patientens motivation 

eller att förstärka patientens motivation. Antingen direkt eller indirekt pratade de om 

motivation som en stor del i omvårdnaden av patienten med cannabismissbruk. Det 

kan vara svårt att förmå patienten till motivation när patienten själv inte har insikt i 

hur skadligt missbruket är. Patienten kan fortfarande tycka att det är glamoröst och 

ofarligt att röka cannabis, självmedicinerar med cannabis och har av den anledningen 

svårt att se hur de skulle kunna klara sig utan cannabis. För sjuksköterskan kan det 

handla om att informera, ibland gång på gång. En av dessa gånger hyser 

sjuksköterskan en förhoppning om att kunna nå fram med sitt budskap, eller i alla fall 

så ett frö hos patienten som senare kan leda till att patienten motiveras att sluta med 

cannabis. Som en sjuksköterska sade;  

  

”Det gäller att försöka motivera. Men du kan ju inte tvinga heller. Det är en process som får ta tid. 

Och jag tror väl på något sätt att det beslutet måste mogna fram hos dem själva.” (A7)  

  

Sjuksköterskorna pratade vidare om att motivera patienten. Det sjuksköterskan kan 

göra är att försöka hitta vad som motiverar patienten att sluta, det kan handla om att 

patienten kanske vill ta körkort, bli insatt på eller få tillbaka läkemedelsbehandling, 

flytta hemifrån, få eller byta arbete. Det kan vara att berätta för patienten vad för 

insatser som finns att tillgå eller hur cannabis faktiskt påverkar patientens liv fysiskt 

och psykiskt. Det gäller också att ta reda på vad patienten har för bakomliggande 

orsak till sitt bruk av cannabis. Det kan vara svårt att som sjuksköterska fortsätta 

förmå patienten till motivation när patienten återkommer med samma problem 

orsakade av cannabismissbruket, som nedanstående sjuksköterska berättade;  

  

”När det blir flera gånger samma sak blir man frustrerad och kan väl tänka; ”Men kom igen nu, 

bara!” men samtidigt vet man att denne patient gör så gott denne kan och inte förmår så mycket 

mer.”  (A13)  

  

Sjuksköterskan reflekterade över sina frustrationer och lät den inte påverka 

relationen till patienten. Vetskapen om patientens svårigheter och att denne gör så 

gott denne kan utifrån sin förmåga hjälpte sjuksköterskan att hantera sina 

frustrationer.  
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Sjuksköterskans ansvar  

Sjuksköterskorna uttryckte att det råder otydlighet gällande vem som egentligen 

ansvarar för patienter med missbruk. Var ligger psykiatrins ansvar och var ligger 

kommunens? Här upplevde sjuksköterskorna en osäkerhet. En av sjuksköterskorna 

beskrev sin roll som att vara ”spindeln i nätet”, vara den som tar kontakt med andra 

vårdgivare och olika myndigheter för patientens räkning.  

  

Sjuksköterskorna som i många år hade arbetat inom den psykiatriska verksamheten 

mindes hur det var på 1990-talet när det fanns en behandlingsvilja för patienter med 

missbruksproblem inom psykiatrin. Då fanns det även större möjligheter att erbjuda 

hjälp inom socialtjänsten. Sjuksköterskorna upplevde det som ett problem att läkarna 

inte anser att patienter med missbruksproblematik hör till psykiatrin. En 

sjuksköterska sade;  

  

”Det är det som gör mig förbannad ibland när jag hör läkare […]. Det är bara att sluta röka. I 

läkarens bok står det att cannabis inte ger abstinenssymtom och att ge Theralen till natten, då är det 

allt patienten behöver […]. Det som läkare ofta snöar in på, det är det medicinska. Uppvisar inte 

patienten högt blodtryck och puls så är det inget fel på patienten.” (A11).  

  

Ovanstående citat pekar tydligt ut vad sjuksköterskan ansåg är sjuksköterskans roll i 

omvårdnaden; att se personen bakom diagnosen och förstå hur denne verkligen mår, 

inte endast se till patientens vitala parametrar.  

  

Sjuksköterskans behov av utbildning 

Utbildning om narkotika, i missbruksvård och behandling krävs för att kunna erbjuda 

och ge god omvårdnad till patienter med cannabismissbruk, ansåg sjuksköterskorna. 

Även om många av sjuksköterskorna hade utbildning i MI så saknade de specifik 

utbildning i arbetet med missbruksvård. Några av dem upplevde frustration över att 

de inte har någon behandling att erbjuda patienten på grund av bristen på utbildning. 

De kunde själva använda sig av checklistor och söka information, men de upplevde 

att de saknar en konkret, adekvat utbildning.   

  

Några av sjuksköterskorna hade utbildning i missbruksvård, men flertalet hade inte 

fått möjlighet till utbildning, vilket skapade frustrationer men främst osäkerhet. Alla 

sjuksköterskorna uttryckte en önskan om att hjälpa patienten, men de kände sig 

uppgivna när de inte nådde fram till patienten. De önskade att de hade mer utbildning 

för att ha kunskap att bättre förklara konsekvenser av cannabismissbruket, motivera 

och behandla. En sjuksköterska sade;   

  

”Man skulle vilja ha mer kunskap. Man vet ju att det är illa, att det är farligt med cannabis. Men jag 

skulle vilja ha mer kött på benen och kunna beskriva mer för patienterna och förmedla den kunskapen 

till dem.” (A1)  
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Sjuksköterskorna var av åsikten att utbildning ska erbjudas av arbetsgivaren. De såg 

att utbildning gjorde nytta men hade varken vilja eller möjlighet att skaffa sig den 

utbildning som de önskar och behöver på fritiden. Sjuksköterskorna pratade om att 

det sker en ständig förändring i hur missbruk ser ut i samhället vilket gör det än 

viktigare att som sjuksköterska vara uppdaterad på det aktuella läget. För att vara 

uppdaterad behövs adekvat, konkret utbildning.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Design 

Konventionell innehållsanalys enligt Hsieh och Shannon (2005) valdes för studien. 

Metoden används för att beskriva och analysera upplevda fenomen på ett textnära 

sätt. Författarna läste igenom texterna var för sig, antecknade tankar och funderingar 

som därefter diskuterades gemensamt varpå texten kodades. Data måste bli rätt 

kategoriserat, annars kan det innebära att den väsentliga meningen i det insamlade 

data inte speglas rättvist. Hsieh och Shannon beskriver även en annan typ av 

innehållsanalys, en riktad innehållsanalys som går ut på att författarna antingen 

kunde ha utgått ifrån tidigare forskning eller en teori som författarna önskar fördjupa 

sig i. Riktad innehållsanalys bygger på att tidigare forskning eller teorin inte är 

komplett eller skulle hjälpas av en djupare inriktning. Denna metod kan beskrivas 

som att ha en mer deduktiv ansats. Då författarna till denna studie hade svårt att finna 

tidigare forskning att fördjupa sig och inte heller hade en egen teori som de ville 

fördjupa sig i passade denna metod inte för studien. Inte heller en deduktiv ansats 

passade det valda ämnet då det inte fanns mycket, om ens någon, tidigare forskning 

med inriktning på ämnet till denna studie. Av dessa anledningar valdes en induktiv 

ansats, som passar bättre för ett forskningsområde som inte har mycket tidigare 

forskning (Forsberg & Wengström 2013, Polit & Beck 2017). 

 

Urval 

De sjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna men som avböjde deltagande i 

studien ansåg sig inte ha träffat många, om ens några, patienter med 

cannabismissbruk. Statistiken säger att så borde vara fallet när cannabisbruket i 

Europa är högst i världen (EMCDDA 2014). Statistik om samsjuklighet visar att 

patienter med psykisk sjukdom har 3-9 gånger högre risk att samtidigt ha ett 

missbruk, vilket motsvarar en samsjuklighet med 21 % (SBR 2013). Författarna 

strävade efter att få en så blandad informantgrupp som möjligt i form av olika 

anställningslängd, arbetsplatser och att några informanter tidigare arbetat med mer 

inriktning på missbruksvård. Av de 18 informanterna arbetade hälften inom den 

psykiatriska öppenvården och hälften inom den psykiatriska slutenvården. Det fanns 

en variationsbredd i antalet år som deltagarna arbetat som sjuksköterskor och inom 

psykiatrisk vård och flera av informanterna hade en specialistutbildning i psykiatri, 

dock inte en majoritet. Fördelningen mellan informanternas kön speglar hur det ser ut 

inom den psykiatriska vården i det aktuella landstinget. Allt detta gav studien ett 

styrkt resultat. 

 

Analys 

Kategorier och underkategorier genomgicks tillsammans med handledare för studien 

och korrigerades då flera kategorier kunde sammanföras i syfte att ytterligare stärka 

studiens resultat. Författarna har även använt sig av Polit och Beck (2017), Forsberg 

och Wengström (2013) samt Lincoln och Guba (1985) för att säkerställa och uppnå 
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trovärdighet. För att uppnå så hög trovärdighet som möjligt har författarna valt att 

skriva ut citat från informanterna för att styrka resultatet och för att läsarna ska kunna 

förstå vad författarna menade med texten, det är något som Hsieh och Shannon 

(2005) rekommenderar. Ytterligare ett sätt att uppnå trovärdighet var att ange 

exempel på hur analysen gått till, se Tabell 1 – exempel på dataanalys. I enlighet med 

Polit och Beck (2017) har författarna beskrivit hur dataanalysen genomförts för att 

säkerställa validitet i studien.  

 

Datainsamling 

Informanterna fick själva välja miljön där de ville bli intervjuade av författarna, 

vilket förhoppningsvis ledde till att de var mer avslappnade. Rummen som valdes 

hade alla möjlighet att säkerställa att ingen kunde störa informant och intervjuare 

under pågående intervju. Under en pågående intervju kom en sjuksköterskestudent in 

i rummet. Informanten hade vid tillfället för intervjun en student under 

verksamhetsförlagd utbildning, detta var inte något som störde själva intervjun, men 

kan snarare ses som något att beakta vid framtida studier att undvika. Gällande 

transkriberingen av intervjuerna inspirerades författarna av McLellan, MacQueen 

och Neidigs (2003) transkriberingsguide i syfte att underlätta påföljande analys samt 

för att de transkriberade dokumenten skulle ha ett liknande utseende.  

  

Författarna såg en nödvändighet i att utöka antalet informanter då flera intervjuer 

blev relativt korta. Anledningen till att flera intervjuer inte blev så långa var att 

informanterna hade svårt att fördjupa sig i ämnet trots att författarna genom 

följdfrågor försökte fördjupa sig i svaren som informanterna gav, så som Hsieh och 

Shannon (2005), Polit och Beck (2017), Forsberg och Wengström (2013) och 

Streubert Speziale och Rinaldi Carpenter (2007) rekommenderar. Om författarna 

kommer att skriva någon ytterligare studie så kan denna studies arbete ses som en 

läroprocess och ytterligare fokus kan läggas på fördjupning av informanters svar och 

intervjuaren kan ställa mer djupgående följdfrågor (Polit & Beck 2017). 

  

Några riktlinjer på hur lång en intervju ska vara finns inte (Polit & Beck 2017; 

Forsberg & Wengström 2013; Streubert Speziale & Rinaldi Carpenter 2007). Detta 

beror på informanten och hur denne svarar på följdfrågorna. Författarna valde att ha 

en semistrukturerad intervjuform (Polit & Beck 2017; Forsberg & Wengström 2013), 

detta för att informanterna skulle få samma grundfrågor. Därefter kunde följdfrågor 

ställas, även kallat probing. En ostrukturerad intervjuform där informanterna pratar 

helt fritt om sina erfarenheter om fenomenet skulle kunna ha varit ett alternativ, men 

då författarna inte hade en omfattande grupp informanter var det osäkert om 

författarna skulle ha fått tillräckligt med material för att kunna sammanställa till en 

studie. Av denna anledning valde författarna att ha fem öppna frågor där följdfrågor 

ställdes utifrån vad informanterna sade.   

 

Att författarna valde att enskilt intervjua informanterna kan ha påverkat resultatet av 

datamaterialet då två intervjuare kanske kunde ha gett mer djup i intervjuerna. 

Samtidigt kan en enskild intervjuare göra att informanterna slappnade av och därför 
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var mer villiga att ge mer djupgående svar. Författarna väljer att se det som en styrka 

att intervjuerna genomfördes av en enskild intervjuare. Den intervju med två 

informanter och en intervjuare kan även styrka studiens resultat då detta kan ha lett 

till att informanterna svarade mer djupgående eftersom de hade möjlighet att tänka 

efter medan den andre informanten pratade och tankar kan ha väckts av vad den 

andre svarade. 

  

Trovärdighet 

För att öka en studies trovärdighet i enlighet med Lincoln och Guba (1985) finns det 

tre faktorer som ska tas i beaktande, dessa är överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmerbarhet. Överförbarhet är huruvida författarna har beskrivit studiens 

tillvägagångssätt och analys tillräckligt tydligt för att andra forskare ska kunna 

använda sig av samma metod vid en annan studie i liknande syfte. Detta bedömer 

författarna att de har uppnått genom att försöka tydligt beskriva hur analysprocessen 

gått till och även visat detta genom Tabell 1 under analysen, för att andra forskare 

ska kunna förstå tolkningen bättre. Författarna menar att beskrivningen av metod, 

analys och urval gör att studien är överförbar. 

 

Pålitlighet uppnås genom att författarna har arbetat eller arbetar inom den 

psykiatriska vården och har träffat patienter med cannabismissbruk, men även förstår 

kontexten av hur vårdmiljö och resurser ser ut (Lincoln och Guba, 1985). Detta var 

något som båda författarna har då den ena författaren arbetar inom den psykiatriska 

öppenvården och den andre har arbetat inom psykiatrisk slutenvård och nu arbetar 

inom rättspsykiatrisk vård. Samtidigt skapade detta en förförståelse för de fenomen 

som informanterna berättade om. 

 

Konfirmerbarhet handlar om hur författarna har lyckats lägga sin förförståelse åt 

sidan vid tolkning av texten (Lincoln och Guba 1985, Hsieh och Shannon 2005). 

Författarna har vid tolkning av texten låtit texten tala för sig själv. Förförståelse har 

diskuterats sinsemellan vid tolkningen av data och under arbetet med att bilda 

underkategorier och huvudkategorier. Handledaren har även varit till hjälp som 

någon neutral att diskutera med så att författarna inte låtit sin förförståelse för 

fenomen och miljö ta över. Ett annat sätt som författarna lade sin förförståelse åt 

sidan på var genom att låta underkategorier och kategorier komma ifrån själva texten, 

i enlighet med Hsieh och Shannons (2005) metod. 

 

Etiska ställningstaganden 

Under arbetets gång med studien har informanternas konfidentialitet beaktats, i 

enlighet med Helsingforsdeklarationen (2013). Intervjuerna kodades och 

transkriberingen av intervjuerna har hållits avskilt från andra än författarna. 

Författarna valde att skriva texten könsneutral när sjuksköterskorna beskrevs och 

citerades i syfte att hålla deras identitet skyddad. Alla deltagare fick både muntlig 

och skriftlig information om att de när som helst, utan förklaring, kunde avbryta sitt 

deltagande i studien. Ingen informant avbröt dock sin medverkan. Detta kan ses som 

en styrka i arbetet.  
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Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad av 

patienter med cannabismissbruk inom psykiatrisk vård. Resultatet visar att 

sjuksköterskorna hyste känslor av frustrationer över patientens liberala inställning till 

cannabis. De uttryckte brist på och behov av utbildning i omvårdnad av patienter 

med cannabismissbruk. De möjligheter sjuksköterskorna såg i omvårdnaden var att 

utgå från där patienten befinner sig, att inte komma med pekpinnar och använda sina 

erfarenheter av patientgruppen för att motivera patienten till att sluta med 

missbruket. Allt detta gjorde patientgruppen enormt komplex att arbeta med, då det 

även var oklart vem som hade huvudansvaret för patientgruppen. 

  

Utbildning och ansvar 

Åren runt 1980 var en vattendelare i svensk narkotikapolitik då målsättningen från 

denna tidpunkt var ”ett narkotikafritt Sverige” och missbrukaren sätts i fokus för 

politiken, mot att tidigare ha varit tillverkaren och försäljaren (Tham 2003). I en 

motion till riksdagen från 1983 (1982/83:267) manas till krafttag mot 

drogmissbruket, sett som en allvarlig kräftsvulst i det svenska samhället. Synen på 

och vården av patienter med missbruk styrs av den rådande narkotikapolitiken. Enligt 

regeringens strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitik (ANDT) 

2016–2020 (Regeringens skrivelse 2015/16:86) är en avgörande del i att nå målen att 

hälso- och sjukvården förebygger ohälsa. Strategin trycker på att vårdbehoven skiljer 

sig åt mellan män och kvinnor och att det därför är av strategisk betydelse att ha 

kunskap om faktorer som påverkar missbruk och beroende och att dessa ser olika ut 

för kvinnor och män vad gäller uppkomst och dess effekt på hälsan. Detta styrker 

sjuksköterskornas uttalanden om behov av utbildning om missbruk och att 

vårdprogram behöver utvecklas för att säkerställa adekvat missbruksvård. 

Sjuksköterskorna var frustrerade över att inte ha utbildning om narkotika och 

missbruksvård, något som skapade känsla av otillräcklighet i omvårdnaden av 

patienten. Sjuksköterskors brist på och behov av utbildning framkommer i flera 

studier (Happel et al. 2002; Richmond & Foster 2003; Kelleher & Cotter 2009; 

Rassool 1993). Rassool (1993) och Rassool och Villiar-Luis (2004) beskriver att 

sjuksköterskor borde få denna utbildning redan i sin grundutbildning och ha den 

kunskapen med sig när de kommer ut i arbetslivet. Socialstyrelsen påpekade i sin 

lägesrapport från 2015 (Socialstyrelsen 2015b) att det är ett problem att 

beroendekunskap endast utgör en liten del i utbildningarna för de yrkesgrupper som 

ger vård och behandling av missbruk och beroende. Sjuksköterskor räknas upp som 

en av dessa yrkesgrupper. För att kunna ge omvårdnad och motivera en patient att 

sluta med cannabis behöver sjuksköterskan vara lika eller mer påläst än patienten då 

denne ofta enbart vill kännas vid de positiva effekterna av cannabis, inte de negativa, 

berättade sjuksköterskorna. Detta styrks av en amerikansk artikel där det trycks på 

vikten att sjuksköterskan håller sig uppdaterad med de senaste publikationerna och 

diskuterar den senaste evidensbaserade kunskapen med kollegor för att få full 

förståelse för hur cannabis påverkar ungdomars hälsa och att samarbeta för att göra 

skillnad (White & Helbig Toughill 2015).   
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Sjuksköterskorna tog ansvar för patienten, situationer som uppstod och uppkomna 

behov, trots att de upplevde svårigheter att veta vem som hade det egentliga ansvaret 

för patienten. En sjuksköterska beskrev detta som att vara ”spindeln i nätet”. 

Sjuksköterskorna lyfte möjligheter och hinder att vårda patienter med 

cannabismissbruk. En del av sjuksköterskorna var ambivalenta till om patienten 

skulle få fortsätta sin vård på enheten när missbruket uppdagades eller om patienten 

skulle överföras till en annan vårdgivare som ansvarar för fortsatt behandling av 

missbruket. Sjuksköterskorna såg fördelar i att patienten stannar kvar på enheten där 

den första kontakten knöts, det bästa för patienten är inte alltid att bli hänvisad 

vidare. Det rådde ändå en osäkerhet om var patienten hörde hemma, då det inte finns 

ett upparbetat samarbete mellan landsting och kommun. En sjuksköterska uttryckte 

särskilt sin frustration över upplevelsen av att psykiatrin stänger dörren för patienter 

med missbruksproblem. En förklaring till detta kan vara att det i Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL 1982:763) inte särskilt uppmärksammas om missbruk och 

beroende i lagstiftningen, men går in under denna ram. Däremot finns särskilda 

bestämmelser om socialtjänstens ansvar för missbruk angivna i Socialtjänstlagen 

(SFS 2001:453). Sjuksköterskornas upplevelser visar att samarbetet mellan landsting 

och kommun inte är okomplicerat, trots regeringens samlade strategi för ANDT 

2016-2020 (Regeringens skrivelse 2015/16:86) som påtalar att det ska finnas en 

sammanhållen vård och bra samverkan mellan dessa aktörer. Precis som 

sjuksköterskorna i studien, uttrycker sjuksköterskorna i Happel, Carta och 

Pinikahanas studie (2002) en brist på ansvarstagande från de olika aktörerna. Detta 

har blivit extra tydligt sedan landstingets beroendemottagning upphört att finnas, 

menade sjuksköterskorna i studien. 

 

Sjuksköterskornas frustrationer 

Det finns indikationer på att cannabisbruket numer är så djupt kulturellt förankrat i 

samhället att politik och narkotikalagstiftning har liten påverkan på de brukarmönster 

som de är tänkta att påverka (Reinarman 2009). Sjuksköterskorna var frustrerade 

över patienternas liberala syn på cannabis och oförståelse för vilka konsekvenser 

drogen medför. Vetskapen om cannabisbrukets kulturella förankring i vårt samhälle 

ställer omvårdnaden av patienten med cannabismissbruk i en annan dager. Att 

drogen är illegal får i denna kontext mindre betydelse för missbrukaren och ter sig 

verkningslöst som motivation att sluta. Cannabis kulturella förankring avspeglas 

även i patientens svar på sjuksköterskans fråga om bruk av droger. Patienten kan 

neka till drogbruk fastän det senare, vid en specifik fråga om rökning av cannabis, 

framkommer att patienten brukar cannabis. Patienten ser inte cannabis som en drog. 

Denna inställning till cannabis framkommer i en brittisk studie (Warfa, Bhui, Philips, 

Nandy & Griffiths 2006) om patienter med dubbeldiagnoser. Dessa patienter 

berättade även om sin upplevelse att sjukvården inte förstod någonting om missbruk. 

De uppmanades att sluta med cannabis men erbjöds varken råd eller insatser för att 

sluta.  

 

Trots att sjuksköterskorna beskrev frustrationer lät de den aldrig gå ut över patienten. 

De försökte hela tiden motivera och bemöta patienten där denne befann sig. Studier 

av Gafoor och Rassool (1998), Kelleher (2007), Rassool och Villar-Luis (2004) 

Kelleher och Cotter (2009), Richmond och Foster (2003), Happel et al. (2002), Ford 
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(2011), Ford, Bammer och Becker (2008 & 2009) Siegfried et al. (1999), Pinikahana 

et al. (2002), Gournay, Sandford, Johnson och Thornicroft (1997) påvisade att 

sjuksköterskans attityd både gällande behandling och bemötande av patienten 

påverkade patienten och om denne var villig att ta emot behandling för sitt missbruk. 

Dessa studier visar betydelsen av att kunna bemöta och motivera patienter trots att 

personalen upplevde frustrationer och var i tron att behandlingen troligtvis inte 

kommer leda till drogfrihet. Personalen måste ändå vara professionell och uppvisa 

tro på patientens vilja och motivation till behandling.  Därför var det extra viktigt 

med bemötande för att få patienten så positivt inställd till behandling som möjligt.   

  

Omvårdnad och bemötande 

Det är av vikt att patienter som söker för symtom som kan orsakas av cannabis 

screenas för cannabismissbruk (Turner, Spithoff & Kahan 2014). Frågan om 

patienten burkar cannabis måste ställas. Risken att bli beroende av cannabis står i 

relation till åldern för första kontakten med cannabis. Att börja med cannabis i 

ungdomsåren är en större risk för att utveckla beroende jämfört med de som är äldre 

vid första kontakten (Chen, O´Brien & Anthony 2005). Även detta pekar på vikten 

av att sjuksköterskan tar upp frågan om cannabismissbruk med patienten.  

  

Alla sjuksköterskorna uttryckte förhoppningar om att kunna hjälpa och nå patienten, 

att se människan bakom sjukdomen, att inte bara se missbruket utan hela personen, 

vilket är vad Travelbees (1971) omvårdnadsteori bygger på. Att försöka hjälpa 

patienten att komma till insikt och finna mening i sin situation. Travelbee pratar om 

vikten av omvårdnad och vad den egentligen handlar om, att visa empati och 

förståelse, vilket sjuksköterskorna berättade att de försöker genom sitt bemötande av 

patienten. Sjuksköterskan ska stödja och vara ansvarig gentemot patienten, enligt 

Travelbees omvårdnadsteori, vilket framträder i sjuksköterskornas beskrivning av 

omvårdnaden av patienten. En annan aspekt som Travelbee lyfter är vikten av att 

våga reflektera över sjukdomen, vilket många av sjuksköterskorna i studien berättade 

att de gjorde med sina patienter. Travelbee poängterar vikten av att försök hitta 

meningen med det hela, om än så liten, vilket visade sig i sjuksköterskornas 

berättelser om att försöka finna motivation hos patienten. Att ha evidensbaserad 

kunskap och visa intresse för patientens situation är avgörande för adekvat 

omvårdnad, för att kunna utgå från där patienten befinner sig och kunna nå fram. 

Detta är något som sjuksköterskorna pratade om som en viktig del i att motivera 

patienten att sluta med cannabis.  

 

Flertalet av sjuksköterskor i studien uttryckte att det finns stora utmaningar i arbetet 

med patienter med cannabismissbruk. Det handlade om att patienten var van att få 

som den ville vilket orsakade konflikter, att patienten inte ville erkänna att 

cannabismissbruket orsakar problem och att cannabismissbruket hade en tendens att 

hamna i bakgrunden av patientens psykiska ohälsa, vilket var det främsta skälet till 

att de kom i kontakt med den psykiatriska vården. Gafoor och Rassool (1998) skriver 

om vad psykiatrisjuksköterskans roll är med patienter med missbruksproblematik. 

Att frågor ska ställas om typ av drog som patienten använder, frekvens på bruk och 

hur mycket. Flera av sjuksköterskorna berättade att de inte gick på djupet av 
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patientens missbruksvanor, något som Gafoor och Rasool (1998) rekommenderar. 

Anledningen till att sjuksköterskorna inte fördjupade sig kan vara utifrån vad som 

framkom som svårigheter och frustrationer. Sjuksköterskan är medveten om sina 

bristande kunskaper om cannabismissbruk och vet inte vart ansvaret börjar och när 

det går över till en annan vårdgivare. Att fördjupa sig i patientens missbruk är då 

något som sjuksköterskan kan undvika, man vet inte heller vad man ska göra med en 

fördjupad kunskap om patientens missbruk.  

 

Behandling 

Även om patienten för stunden inte var villig att ta emot behandling, eller ens 

erkänna missbruket som ett problem, försökte sjuksköterskorna hitta spår av 

motivation, eller åtminstone informera patienten om vilka insatser som kunde 

erbjudas. Enligt Socialstyrelsen (2015a) finns ett flertal olika behandlingsmöjligheter 

för cannabismissbruk, några av vilka sjuksköterskorna i studien lyfte. Dessa är MI, 

KBT och HAP. Enligt Socialstyrelsen (2015a) kan HAP bidra till att patienten 

minskar eller avslutar sitt beroende av cannabis. MI har liten eller måttlig påvisad 

effekt (Socialstyrelsen 2015a) på patienter med cannabismissbruk, det arbetsverktyg 

som det var mest vanligt att sjuksköterskorna i studien använde sig av och det som de 

flesta hade utbildning i. MI har en mindre effekt på patienter med cannabismissbruk 

än vad sjuksköterskorna tror. KBT, som några av sjuksköterskorna nämnde, bedöms 

av Socialstyrelsen (2015a) ha en måttlig effekt på patienter med cannabismissbruk. 

Den behandling som alltså bedöms ha bäst effekt enligt Socialstyrelsen (2015a) har 

endast en sjuksköterska i studien utbildning i. Sjuksköterskorna pratade om att KBT 

kan vara ett sätt för patienten att bryta sitt invanda beteende och mönster för att 

kunna lämna missbruket, något som Travelbee (1971) skriver om. Travelbee 

beskriver att sjuksköterskans roll inte är att ge information utan att försöka hjälpa 

patienten att finna mening med det lidande som sjukdomen ger. Det kan även vara 

lidande som påverkar familjen runt patienten med missbruk.  För att patienten ska 

klara av att genomgå en behandling krävs det att patienten har förståelse varför denne 

ska genomgå behandlingen och sjuksköterskans roll i detta är att hjälpa patienten att 

finna en mening med behandlingen. Paralleller kan dras till hur sjuksköterskorna i 

studien hjälper patienten att finna motivation i att sluta med sitt cannabismissbruk.  

  

KONKLUSION  

Sjuksköterskorna upplevde sig frustrerade men såg möjligheter i omvårdnaden av 

patienterna med cannabismissbruk. Patienternas liberala inställning till cannabis 

upplevde sjuksköterskorna som ett problem. Sjuksköterskorna beskrev sina 

erfarenheter av hur cannabis påverkar patientens beteende och mående vilket kan få 

konsekvenser för patientens psykiska hälsa under många år framåt, eller till och med 

kan orsaka livslång psykisk sjukdom. Sjuksköterskorna uttryckte att de aldrig ville ge 

upp om att patienten skulle finna motivation att sluta med cannabismissbruket. Det 

framkom att sjuksköterskorna upplevde ansvarsfördelningen för patientgruppen 

mellan landsting och kommun som otydlig. Sjuksköterskorna uttryckte att de 

saknade och var i behov av utbildning om patienter med cannabismissbruk för att 

kunna ge god omvårdnad till patientgruppen.  
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KLINISKA IMPLIKATIONER  

Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård möter patienter med missbruksproblematik. 

Det finns starka samband mellan psykisk sjukdom och missbruk. Cannabismissbruk 

är det vanligaste drogmissbruket i Sverige. Denna studie kan ge insikt i att 

sjuksköterskan behöver vara påläst och ha kunskap om cannabis för omvårdnaden av 

patienten med cannabismissbruk. Vetskap om detta kan medföra att sjuksköterskan 

blir mer redo att möta patienter i ett aktivt cannabismissbruk då patientgruppen är 

svår att argumentera emot och motivera till att sluta med missbruket.  

  

FRAMTIDA FORSKNING  

Mer omfattande och djupgående studier, både kvalitativa och kvantitativa, behöver 

genomföras för att öka kunskapen om hur både sjuksköterskor och patienter upplever 

vården av patienter med cannabismissbruk. Andra personalgrupper som arbetar med 

denna patientgrupp inom den psykiatriska vården skulle behöva ingå i dessa studier. 

En annan utgångspunkt för framtida studier är hur samarbetet mellan landsting och 

kommun fungerar och hur detta skulle kunna utvecklas och utformas för att 

säkerställa patienterna bästa möjliga vård.   
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Bilaga 1  

Summering över effekter av cannabis  

  

Centrala nervsystemet  

Psykologiska effekter  Eufori, dysfori, ångest, depersonalisation, förvärrande av 

psykotiska tillstånd.  

Effekter på perceptionen  Ökad sensorisk perception, förvrängd rums- och 

tidsuppfattning, perceptionella missuppfattningar, 

hallucinationer.  

Sedativa effekter  Generell dämpning av CNS, dåsighet, sömn, adderande effekt 

till andra CNS-dämpare.  

Effekter på kognition och 

Psykomotorisk prestation: Fragmentering av tankar, mental grumling, 

minnesförsämring, globala försämringar av prestation. 

  

Effekter på motorik  Ökad motorisk aktivitet som följs av tröghet och bristande 

koordination, oförmåga att samordna muskelrörelser, bristande 

talförmåga, darrighet, svaghet, muskelryckningar.  

Analgetiska effekter  Liknande effekt som kodein.  

Antiemetiska effekter  Initialt; omvänd effekt jämfört med större doser eller kroniskt 

bruk, ökad aptit.  

Tolerans  Utvecklas till de flesta beteendemässiga och somatiska 

effekterna inklusive att bli ”hög” vid kroniskt bruk.  

Beroende, abstinens  

  

Hjärta och lungor  

Erfars sällan men har framställts experimentellt och som följts av 

förlängd intoxikation.  

Hjärtfrekvens  Takykardi initialt, bradykardi vid kroniskt bruk.  

Perifer cirkulation  Vasodilatation, röd bindhinna i ögat, postural hypotension.  

Hjärtminutvolym  Ökad minutvolym och ökat myokadiellt behov av syre.  

Genomblödning i hjärnan Ökat initialt, minskat vid kroniskt bruk.  

Ventilation  I små doser stimulerande, i större doser hämmande effekt.  

Bronkdilatation  Hosta, men tolerans utvecklas.  

Luftvägsobstruktion  

  

Beror på kronisk rökning.  
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Öga  

  

Minskat intraokulärt tryck.  

Immunsystemet  

  

Försämrad antibakteriell effekt av makrofagerna i lungor och 

mjälte.  

Fortplantningsorgan  Minskat spermieantal och spermiemotilitet, undertryckt 

ovulation, komplexa effekter på prolaktinsekretion, ökade 

obstetriska risker.  

  

(Kumar, Chambers, R. Pertwee 2001; WHO 2016). 

 

 

 

 

 


