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Abstrakt 

Bakgrund: Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende (LARO), är en 

speciellt krävande behandlingsmetod för såväl patienter som för vårdpersonal, då 

den utgår från ett strikt regelverk och kontrollerande miljö. Trots den kontrollerade 

miljön är sjuksköterskans roll att skapa en god vårdrelation och ett gynnsamt 

behandlingsklimat för patienterna. Tidigare forskning visar på just den komplexitet 

som vårdrelationen med patienter i LARO kan innebära. 

Syfte: Att undersöka sjuksköterskans upplevelse av vårdrelationen till patienter i 

LARO. 

Metod: En kvalitativ studie där nio yrkesverksamma sjuksköterskor som arbetar 

med LARO intervjuades med semistrukturerade intervjuer. Dataanalysen bestod av 

en latent innehållsanalys med induktiv ansats. 

Resultat: Studien visar att vårdrelationen upplevs som sjuksköterskornas viktigaste 

redskap i LARO och att det präglas av tillit, trovärdighet, trygghet, ärlighet, 

engagemang, tydlighet och kunskap. 

Slutsats: Vårdrelationen är grundpelaren, och det viktigaste verktyget i LARO-

behandling. Vårdrelationen är kärnan i omvårdnaden, och det är ur den alla 

behandlingsinsatser i LARO utgår ifrån. 

Nyckelord 

Vårdrelation, sjuksköterskans upplevelse, LARO, beroendevård, kvalitativ 

innehållsanalys. 

Tack 

Författarna till denna studie vill tacka alla respondenter som gjort denna studie 

möjlig. Vi vill också tacka vår handledare Mikael Rask för ett gott akademiskt 

handledarskap, men även för att funnits vid vår sida genom denna själsliga berg- 

och dalbana.  
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1 Inledning 

I snart 50 år har människor med opioidberoende erbjudits behandlingen 

Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende (LARO) i Sverige. 

LARO är den mest beprövade och spridda metoden för behandling av heroin- 

eller annat opioidberoende (Socialstyrelsen, 2017a). Forskning inom området 

påvisar att vårdrelationen har betydelse för dessa patienter och påverkar 

rehabiliteringen och behandlingsresultaten (Nordfjaern, Rundmo & Hole, 

2010). LARO är en speciellt krävande behandlingsmetod såväl för patienter 

som för vårdpersonal, då behandlingen utgår från ett strikt regelverk. 

Behandlingen medför kontroller av olika slag, dels för att eliminera sidointag 

av andra narkotikaklassade preparat, samt att ordinerade läkemedel hanteras 

och intas på ett adekvat sätt. Forskning visar på betydelsen av att 

sjuksköterskor skapar en givande vårdrelation och ett gynnsamt 

behandlingsklimat samtidigt med dessa strikta kontroller, vilket kan vara svårt 

att förena (Johnsson, 2010; Lilly, Quirk, Rhodes & Stimson, 1999; Petersson, 

2013). Författarna till denna studie är yrkesverksamma inom verksamheter 

som bedriver LARO, och den gemensamma upplevelsen är att det finns många 

problematiska aspekter som gör det svårt att etablera en god vårdrelation. Det 

upplevs finnas en komplexitet i behandlingen med tydliga maktaspekter på 

grund av det belönings- och sanktionssystem som behandlingen medför. 

Upplevelsen är att sjuksköterskorna agerar som “grindvakt” mellan patienten 

och medicinen. Utifrån dessa aspekter har ett djupare intresse etablerats för 

hur sjuksköterskor upplever vårdrelationen med patienter i LARO. 

2 Bakgrund 

2.1 Missbruk och beroende 
Missbruk och beroende klassas enligt American Psychological Association, 

(APA, 2018) som en kronisk sjukdom där psykologiska, biologiska, sociala 

och miljömässiga faktorer påverkar utvecklingen och sjukdomsförloppet. En 

faktor som särskilt uppmärksammas är den genetiska faktorn. Den uppskattas 

att stå för ungefär hälften av risken för utvecklandet av en beroendesjukdom. 

APA menar att generna påverkar hur individer upplever graden av belöning 

när en substans intas i form av alkohol, droger, mat, eller vid utförandet av 

vissa aktiviteter t.ex. spel. När individen kommer i kontakt med substansen 

eller aktiviteten som utlöser en belönande effekt i hjärnan ökar individens 

önskan om att återanvända substansen eller aktiviteten. De belönande 

effekterna som uppstår i hjärnan kan leda till att individen regelbundet börjar 

exponerar sig för substansen eller aktiviteten. Den regelbundna exponeringen 

blir till ett mönster som i sin tur leder till förändringar i hjärnans struktur. 

Dessa förändringar involverar områden i hjärnan som styr belöning, minne, 



 

2(28) 

 

motivation och impulskontroll (APA, 2018). För individen kan det leda till 

begär efter en viss substans eller aktivitet, samt en bristande förmåga att 

reglera dessa impulser vilket kan leda till ett okontrollerat intag av substanser 

eller aktiviteter. När kroppen har blivit van att exponeras för substansen eller 

aktiviteten kan det vara svårt för individen att sluta tillföra det till kroppen, 

bland annat på grund av de förändringar som sker i hjärnans struktur. Om 

individen skulle sluta tillföra kroppen substansen eller aktiviteten kan bland 

annat negativa fysiologiska och psykologiska symtom upplevas. Således har 

individen utvecklat ett beroende (Franck & Nylander, 2011). 

2.2 Opioidberoende 
Belöningssystemets huvudsakliga uppgift är att uppmuntra individen till 

fortlevnad genom att frisätta signalsubstansen dopamin vid till exempel 

sexuell aktivitet, födointag och fysisk ansträngning. Dopamin belönar 

individen genom lustupplevelser. Tillförsel av droger i allmänhet aktiverar 

samma belöningssystem, men med cirka tusen gånger starkare eufori. Efter en 

längre tids användning av opioider börjar hjärnan successivt att förändras. 

Detta resulterar i att drogens euforiska effekter ändras och så kallade negativa 

symtom framträder då hjärnan inte tillförs drogen. De negativa symtom som 

uppkommer kallas för abstinens. Abstinensen yttrar sig genom olika symtom 

såsom rinnande näsa och ögon, gäspningar, tremor, värk i leder och 

muskulatur, svettningar, irritation, rastlöshet och sjukdomskänsla i allmänhet. 

I vissa fall kan även uttorkning och kramper uppkomma i samband med 

abstinens. När ett opioidberoende har utvecklats ger belöningssystemet inte 

längre någon euforisk effekt vid intag av opioider, utan drogen intas för att få 

normal funktionsförmåga (WHO, 2009). Alla som intar opioider utvecklar inte 

ett beroende, utan det är bland annat miljö, personlighet och förekomst av 

andra sjukdomar som är involverade vid beroendeutveckling (APA, 2018).  

2.3 Skadereducerande insatser och behandling av opioidberoende 
Vanliga sätt att finansiera ett opioidberoende där individen ej erhåller 

förskrivna läkemedel, är via kriminalitet och prostitution. Vid opioidberoende 

ökar även risken för överdoser som kan leda till psykiska och fysiska skador 

samt narkotikarelaterad död (Ling, Mooney & Hillhouse, 2011). Statistik 

enligt Socialstyrelsen påvisar att den narkotikarelaterade dödligheten har ökat 

i Sverige under de senaste tio åren, och den vanligast förekommande 

substansen vid dödsfallen är opioider (Socialstyrelsen, 2017a). Socialstyrelsen 

(2017b) presenterade en åtgärdsplan för åren 2017–2020 för att minska den 

narkotikarelaterade dödligheten i Sverige. De åtgärder som föreslagits är bland 

annat att ge personer med opioidberoende en ökad tillgång till LARO. Även 

att erbjuda personer med opioidberoende och dess anhöriga utbildning för att 

öka förmågan att hantera riskfyllda situationer såsom till exempel vid 

överdoser. Socialstyrelsen föreslog även att personer med opioidberoende och 

dess anhöriga ska förskrivas Naloxon, vilket är ett motgift mot opioiderna och 

kan rädda liv vid överdoser (Socialstyrelsen, 2017b). Från år 2018 kan 
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legitimerade sjuksköterskor ansöka om behörighet att förskriva Naloxon 

(Socialstyrelsen, 2018b). 

Harm reduction, eller skadebegränsande insatser som är den svenska 

benämningen, omfattar olika insatser på samhällsnivå som har till syfte att 

begränsa konsekvenser och skador till följd av narkotikaanvändningen. 

Skadebegränsande insatser har ingen nollvision när det kommer till 

användandet av illegala droger. Målet är snarare att möta individen i den unika 

situation där denne befinner sig, och att erbjuda insatser som syftar till bättre 

livssituation och hälsa, utan att ställa krav på drogfrihet (Harm Reduction 

International, 2018). Skadebegränsande insatser som erbjuds i Sverige är 

bland annat “bostad först” som syftar till att förbättra livssituationen genom 

att se till att individerna får en bostad. Det finns även sprututbytesprogram som 

förhindrar smittspridning av till exempel Hepatit C och HIV (Socialstyrelsen, 

2017b). Studier påvisar att LARO i kombination med psykosociala insatser 

minskar dödligheten bland opioidberoende drastiskt, kontra enbart 

psykosociala insatser (Kakko, Svanborg- Dybrandt, Kreek och Heilig, 2003). 

Det finns även studier som påvisar sambandet mellan LARO och sjunkande 

kriminalitet (Bukten, Skurtveit, Gossop, Waal, Stangeland, Havenes, & 

Clausen 2011). 

2.4 Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende (LARO) 
LARO är en underhållsbehandling som består av substitutionsläkemedel och 

psykosociala insatser. LARO är den metod som rekommenderas av 

socialstyrelsen vid behandling av opioidberoende (Socialstyrelsen, 2017a). 

Syftet med behandlingen är att minska beroendet av opioider, och på det sättet 

minska mortaliteten i överdoser, samt övriga skador och sjukdomar som kan 

uppkomma i samband med beroendet. De psykosociala insatserna som ingår i 

behandlingen ska även minska kriminalitet, bostadslöshet, arbetslöshet och låg 

utbildning hos personer med ett opioidberoende, genom att erbjuda personerna 

arbetsträning och uppknytning med arbetsförmedling och försäkringskassa, 

samt boende och även boendestöd (WHO, 2009; Socialstyrelsen 2015a). 

Behandlingen utgår från att förstärka positiva beteenden genom att använda 

strukturerade tillvägagångssätt för att uppmuntra till önskade beteenden. Detta 

innebär att tydliga riktlinjer klargör vad som förväntas av patienten under 

behandlingen (WHO, 2009). En riktlinje är rutinmässiga övervakade 

urinprover som tas med syfte att kartlägga eventuellt sidointag av andra 

narkotikaklassade preparat som inte förskrivs via den enhet som bedriver 

behandlingen (Johnsson, 2010; Petersson, 2013). När patienten uppfyller 

önskat beteende, det vill säga att patienten lämnar rena urinprover som ej tyder 

på sidointag och sköter läkemedelsadministreringstiderna, erhåller patienten 

positiv feedback från personalen i form av längre tid mellan 

hämtningstillfällena. (WHO, 2009). 
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2.5 Vårdrelation 
Vårdrelation är ett centralt begrepp inom vårdvetenskapen, och betraktas som 

kärnan i omvårdnaden. Vårdrelation är ett mångfacetterat begrepp som tolkats 

ur ett flertal teorier som medfört de många olika betydelserna. En definition 

som betraktas som värdeneutral lyder; “vårdrelation är relationen mellan en 

människa i egenskap av patient och en människa i egenskap av professionell 

vårdare i någon form av vårdverksamhet” (Björk & Sandman, 2007). 

Vårdrelationen är grunden till god omvårdnad och kan ses som ett 

förhållningssätt gentemot patienten och utgör en förbindelse mellan 

sjuksköterska och patient (Dahlberg, 2002). Sjuksköterskan har ett ansvar för 

att utformningen av vårdrelationen blir på ett sådant sätt att den ses som en 

kraftkälla för patienten. En optimal vårdrelation utgör den trygga bas som 

medför att patienten kan växa och utvecklas som människa och skall initiera 

en rörelse i patientens hälsoprocesser (ibid.). Ett bärande fundament i 

vårdrelationen är patientens upplevelse av tillit och trygghet gentemot 

sjuksköterskan (Dinc & Gastman, 2013). En jämlik vårdrelation till patienter 

i LARO skapas genom att begreppet “vi och dom” överbryggas (Rance & 

Treloar, 2015). Den vårdande vårdrelationen uppstår när sjuksköterskan ser 

patienten som en människa och inte som en narkoman (ibid.).  

Sjuksköterskans personliga värderingar påverkar behandlingen för patienterna 

i LARO och en vårdande vårdrelation ses som en viktig komponent i 

patienternas behandlingsframgång. Dock krävs det mer forskning kring ämnet 

för att säkerställa de specifika faktorerna som gynnar vårdrelationen (Philips 

& Bourne, 2008; Nordfjaern, Rundmo & Hole, 2010; Deering, Horn & 

Frampton, 2012).  

Socialstyrelsen (2015b) har konkluderat att patienter i LARO-behandling 

generellt var nöjda med sin vårdrelation men att de samtidigt beskrev den som 

problematisk (ibid.). Forskning har visat att ökad patientdelaktighet inom 

LARO faller väl ut för behandlingsresultatet och är grunden till en givande och 

jämlik vårdrelation (Rance & Treloar, 2015). Det förekommer motstridigheter 

kring skapandet av vårdrelationen till patienterna i LARO. Vårdpersonalen ska 

dels upprätthålla regler, utföra drogtester och övervaka medicindelning och -

intag och samtidigt försöka skapa en tillitsfull vårdrelation. Dessa motstridiga 

roller ter sig svåra att hantera både för vårdpersonal och patienter (Lilly et al, 

1999; Petersson, 2013; Johnsson, 2010). 

Tidigare forskning påvisar den komplexitet som vårdrelationen till patienter i 

LARO kan innebära, då behandlingen utgår från en kontrollerad miljö 

samtidigt som den ska vara stödjande. Vårdrelationen utmanas då 

sjuksköterskorna ska förmedla konsekvenserna av ett negativt beteende hos 

patienterna, till exempel då patienterna nyttjat otillåtna preparat (Lilly et al, 

1999; Granerud & Toft, 2015). 
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Deering, Horn och Frampton´s (2012) forskning påvisar att patienter i LARO-

behandlingen upplever att sjuksköterskorna är för strikta gällande 

urinprovtagningar. Studien visar på att sjuksköterskorna många gånger inte tar 

hänsyn till patienternas mående och sociala miljö, utan snarare fokuserar på 

behandlingens riktlinjer. Det framkommer även att många patienter upplever 

det som svårt att vara ärlig mot sjuksköterskorna gällande avsteg i 

behandlingen. Detta då patienterna upplever att sjuksköterskorna inte lyssnar 

till deras perspektiv av en händelse, och att avsteg oftast leder till negativa 

konsekvenser. I en annan studie av Granerud och Toft (2015) framkommer det 

att behandlingens strikta vårdmiljö gör det svårt för sjuksköterskorna att 

etablera en god vårdrelation med patienterna. 

Strike och Rufo (2010) genomförde en studie som belyser sjukvårds-

personalens perspektiv på övervakade urinanalyser inom LARO-

behandlingen. Många av sjukvårdspersonalen upplevde att de övervakade 

urinanalyserna påverkade vårdrelationen negativt med patienterna bland annat 

på grund av stigmatisering.  
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3 Teoretisk referensram 

Som utgångspunkt för den teoretiska referensramen i studien ligger Katie 

Erikssons vårdvetenskapliga teori. Grunden för Erikssons (1994) teori är att 

människor vårdar varandra, i mellanmänskliga möten. Eriksson (1994) har 

genom sin forskning beskrivit vårdandets substans, kärnan i omvårdnad där 

vårdrelationen och lindra lidande är centrala delar. Erikssons teori beskriver 

även lidandet som begrepp och utvecklar även begreppet vårdlidande 

(Eriksson, 2007). Eriksson (1994) menar att vårdlidande är ett onödigt lidande 

som sjukvården skapar, medvetet eller omedvetet. Vårdlidande kan ses som 

när patientens värdighet kränks, exempelvis genom maktutövning, 

fördömelse, straff eller utebliven vård/ickevård (ibid.). Då LARO innefattar 

såväl kontroll, som kan ses som maktutövning, som att skapa en god 

vårdrelation så kräver detta en god reflekterande förmåga hos behandlaren. 

Även Erikssons begrepp livslidande är ett begrepp som framträder starkt inom 

denna patientgrupp enligt författarna. Ett livslidande menar Eriksson (1994) 

är ett lidande som berör människans hela existens och verklighet, där det 

djupaste lidandet är att inte bli sedd som människa. Enligt Eriksson (1994) 

krävs det att om en vårdare skall lindra lidande och möta den lidande 

människan krävs det en djup förståelse av vad lidande innebär. Eriksson 

(1994) påpekar att sjukvården idag har frångått den aspekten där lidandet ses 

som ett helhetsperspektiv. Istället har teknologin och diagnoser ersatt den 

genuina omvårdnaden där att lindra lidande är mest angeläget (ibid.)   
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4 Problemformulering 

Då tidigare forskning har belyst att en god vårdrelation mellan sjuksköterskor 

och patienter i LARO främjar patientens behandlingsresultat, är det av 

betydelse att klargöra de centrala delarna i vårdrelationen som ett led i arbetet 

med att kvalitetssäkra vården. Det existerar flera komplicerade faktorer i 

skapandet av vårdrelationer med patienter i LARO. Den kontroll, 

disciplinering och de övervakningsrutiner som behandlingen innebär kan 

skapa barriärer i vårdrelationen. 

Litteraturgenomgången påvisade luckor i forskningen gällande vårdrelationen 

till den specifika patientgruppen. Efter sökningar i olika databaser har det visat 

sig finnas lite forskning som belyser sjuksköterskans upplevelse av 

vårdrelationen till patienter i LARO. Däremot finns det forskning inom 

avgränsade områden, framförallt gällande patientdelaktighet och 

beroendesjukdom. Som ett led i att ge sjuksköterskan ökade möjligheter att 

utveckla kompetensen i skapandet av vårdrelationer till patientgruppen, är det 

angeläget att undersöka vad sjuksköterskorna anser ligger till grund för en god 

vårdrelation. Men också hur den främjas och förblir stödjande. 

5 Syfte 

Syftet är att undersöka sjuksköterskors upplevelser av vårdrelationer med 

patienter i LARO. 
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6 Metod 

6.1 Design 
Studien har genomförts med en kvalitativ induktiv ansats där 

datainsamlingsmetoden har skett genom semistrukturerade intervjuer med 

sjuksköterskor som är yrkesverksamma på LARO-mottagningar.  Den 

kvalitativa innehållsanalysen används för att analysera insamlad data. 

Analysmetoden fokuserar på likheter och skillnader i textens innehåll och 

underliggande mening, och framhäver variationen i data genom en latent 

innehållsanalys (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017).  

6.2 Urval 
Deltagarna i studien utgjordes av sjuksköterskor som var yrkesverksamma 

inom LARO i Region Skåne och Västra Götalandsregionen. 

Inklusionskriterierna för deltagandet i studien var att deltagarna skulle vara 

legitimerade sjuksköterskor och arbeta med patienter som var under pågående 

LARO. Sjuksköterskorna skulle ha arbetat minst tre månader med denna 

patientgrupp, detta för att de skulle ha erfarenheter om vårdrelationen och dess 

betydelse. Då båda författarna till detta arbete var yrkesverksamma på 

mottagningar som bedriver LARO, har sjuksköterskor på dessa mottagningar 

exkluderats i studien.  Detta för att undvika resultat-bias i studien på grund av 

att deltagarna kanske inte känner att de kan vara ärliga med sina svar gentemot 

en kollega (Polit & Beck, 2016; Dahlberg, 2014).  

Rekryteringen av deltagare till studien påbörjades genom att 

verksamhetscheferna för respektive mottagning kontaktades via mail eller 

telefon för att informera om och erhålla tillstånd för att genomföra studien. 

Därefter skickades skriftlig information via mejl till såväl verksamhetschef 

och enhetschef (se bilaga 1). Efter att ha erhållit verksamhetschefens skriftliga 

godkännande att få genomföra studien inom verksamheten, togs hjälp av 

enhetscheferna för att informera sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna erhöll 

skriftlig information angående studien, i form av ett informationsbrev (bilaga 

2) samt samtyckesformulär (bilaga 3). Förutom information om studien fanns 

även kontaktuppgifter till författarna i studien, vilka sjuksköterskorna använde 

för att komma i kontakt och visa intresse för deltagande i studien.  

Det var tolv sjuksköterskor som kontaktade författarna gällande intresse av 

deltagande i studien. Dessa sjuksköterskor kontaktades sedan via telefon eller 

mejl för att erhålla information om studien, här fanns även tid för 

sjuksköterskorna att ställa frågor. Under samtalets gång bokades även tid och 

plats för själva intervjutillfället in. Platsen fick deltagarna själva bestämma. 

Alla sjuksköterskor valde att genomföra intervjun på den mottagningen som 

de arbetade.  

 



 

9(28) 

 

Slutligen var det nio sjuksköterskor som deltog i studien, sju kvinnor och två 

män. Deltagarna hade arbetat inom LARO mellan fyra månader och sju år, 

med ett genomsnitt på 2,7 år. Fyra av deltagarna var specialistsjuksköterskor 

inom psykiatri, specialistutbildning i psykiatrisk omvårdnad och en deltagare 

hade utbildning i kognitiv beteendeterapi. 

6.3 Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingsmetoden i studien har genomförts med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer då studiens syfte var att undersöka hur deltagarna 

upplevde vårdrelationen till patienter i LARO. Kvalitativa intervjuer är enligt 

Polit och Beck (2016) ett sätt att identifiera och upptäcka deltagarnas livsvärld, 

eller upplevelser och uppfattningar av ett specifikt fenomen.  Polit och Beck 

(2016) beskriver vidare att semistrukturerade intervjuer används för att 

säkerhetsställa att specifika områden berörs i en intervju (ibid).  

Innan intervjuerna påbörjades utformades en intervjuguide (se bilaga 4). 

Intervjuerna inleddes genom frågan ”Hur många år har du arbetat som 

yrkesverksam sjuksköterska?”, för att säkerställa att deltagarna hade arbetat 

med patientgruppen i tre månader. 

Vid intervjuerna deltog enbart en av författarna. Ena författaren intervjuade 

deltagare från Skåne och den andra i Västragötalandsregionen. Intervjuerna 

tog mellan 15-35 minuter och utspelades på sjuksköterskornas arbetsplats efter 

deras egna önskemål. Intervjuerna spelades in med hjälp av appen 

“Röstmemon” i författarnas telefoner. Intervjuerna lyssnades igenom var för 

sig av författarna innan transkribering påbörjades.  

Intervjuerna transkriberades ordagrant och därefter raderas inspelningarna 

från telefonerna. Polit och Beck (2016) belyser att semistrukturerade intervjuer 

ger forskaren möjlighet att inhämta mycket och innehållsrika data, genom att 

deltagarna ges större frihet i att illustrera och förklara upplevelserna på sätt 

som inte hade varit möjligt vid till exempel strukturerade intervjuer (ibid.). 

6.4 Dataanalys 
I denna studie användes en manifest innehållsanalys med induktiv ansats. 

Kvalitativ innehållsanalys omfattar beskrivningar av det manifesta innehållet 

samt tolkningar av det latenta innehållet. Det manifesta innehållet är det som 

beskrivs som det som uttryckligen framgår av texten, medan det latenta 

innehållet är tolkningar av den underliggande meningen eller den "röda 

tråden" i texten. Under analysen kodas det manifesta innehållet i kategorier 

och det latenta innehållet kan formuleras i teman på olika nivåer (Granheim, 

Lindgren & Lundman, 2017). 

Genom att använda sig av en induktiv ansats analyseras den insamlade datan 

förutsättningslöst utifrån deltagarnas upplevelser. Ett induktivt förhållningsätt 

söker efter mönster, skillnader och likheter i data och kategoriseras efter 
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innehåll. I kvalitativ innehållsanalys beskriver ofta en kategori saker, åsikter 

och attityder. Men också perceptioner och upplevda erfarenheter (ibid.). Tidigt 

i analysen väljs kategorier för att identifiera och definiera koder som delar 

gemensamma egenskaper. Detta för att jämföra och kontrastera dem med 

andra kategorier. Kategorierna kan också delas in i mindre 

underkategorier. Rubriken i en kategori i induktiv innehållsanalys beskriver 

innehållet på en manifestnivå, med en låg grad av tolkning och en 

abstraktionsnivå som kan variera från låg till hög. Teman beskrivs som en 

förenande "röd tråd" som löper genom flera kategorier som ger mening åt ett 

återkommande ämne eller erfarenheter och dess olika manifestationer (ibid.). 

Dataanalysen påbörjades genom att författarna till studien läste igenom de 

transkriberade intervjuerna noggrant för att med så låg grad av tolkning lyckas 

fånga innehållet i texten, det vill säga den del i texten som framhäver det som 

eftersöks i studien bland annat genom de frågeområden som utarbetats i 

intervjuguiden (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). Därefter lästes 

texterna om igen med syftet att hitta ord, meningar eller stycken i texten som 

vidrör det centrala innehållet, det vill säga meningsbärande enheter.  De 

meningsbärande enheterna markerades med överstrykningspenna i texten. När 

meningsenheterna var sammanställda bestod nästa steg i att kondensera och 

abstrahera. Genom att kondensera meningsenheterna gjordes texten i 

meningsenheterna kortare och mer lätthanterliga att arbeta med. Detta då 

väsentliga delar av texten filtrerades ut, dock utan att det centrala innehållet 

försvann. Därefter abstraherades texten, vilket innebar att den kondenserade 

texten kodades och sammanställdes i kategorier. Kodningen gav varje mening 

en kod som kortfattat beskrev vad meningen handlar om.  Syftet var att få en 

djupare reflektion av innehållet (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). 

Därefter skapades underkategorier genom identifikation av kodernas likheter 

och skillnader. De koder som hade likheter med varandra tilldelades samma 

underkategori. Momentet efteråt gick ut på att överblicka och reflektera över 

vilka underkategorier som ansågs höra samman på en högre abstraktionsnivå. 

De underkategorier som anses förenliga med varandra samlades ihop till 

kategorier. Sammanlagt bildades två kategorier. I tabell 1, visas 

analysprocessens framkomst, från meningsbärande enheter till de olika teman 

som bildades. 

 

Tabell 1. Exempel från analysprocessen 

Meningsbärande 

enheter 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Men om det blir reaktioner så 

blir det kanske just då man 

säger att nu får du komma 

dagligen, och sen träffas man 

Men om det blir reaktioner 

så blir det kanske just då 

man säger att nu får du 

Daglig hämtning 

vid återfall. 

Vårdrelationen som 

tvingande. 

Finna jämvikt 

mellan makt 

och stöd 
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ju dagligen och sen så lägger 

det ju sig att det finns en viss 

förståelse för att det är såhär 

komma dagligen. 

 

 

Det är det viktigaste av allt 

ihop. [aa] ja.. För det är det vi 

jobbar med. Alltså samtal och 

relationen som man skapar 

det är våra plåster och 

omläggningar. Mhm [mhm]. 

Samtal och relationen som 

man skapar är våra plåster 

och omläggningar.  

 

Vårdrelationen 

är våra plåster 

och 

omläggningar.  

 

Vårdrelationen som 

betydelsefull. 

Se människan 

bakom 

beroendet. 

Lite irriterad, ja men lite 

grann om dom kommer in 

och liksom ska ha allt.. 

allting ska hända på en gång 

och det är ju så det har varit 

ute i missbrukslivet, där 

händer.. man får ett rus med 

en gång liksom, man tar 

någonting för att något ska 

hända och att sedan kommer 

dom hit och då ska allting 

hända på en gång. [mhm]. 

Man ska ha doser med sig 

hem på en gång, men där har 

vi ju våra riktlinjer man 

måste ju gå dagligen i tre 

månader, man måste vara ren 

för att få med sig doser hem. 

Där kan det ju lätt uppstå ett 

irritationsmoment, men där är 

ju till att vara tydlig [mhm]. 

Allting ska hända på en 

gång och det är ju så det 

har varit ute i 

missbrukslivet. Man ska ha 

doser med sig hem på en 

gång, men där har vi ju 

våra riktlinjer. Där kan det 

ju lätt uppstå ett 

irritationsmoment, men det 

är ju till att vara tydlig. 

 

Riktlinjerna som 

irritationsmome

nt. 

 

Vårdrelationen som 

utmanande. 

Se människan 

bakom 

beroendet. 

Patienter berättar saker för 

mig [mhm] som dom inte 

berättar för mina kollegor, 

och sen finns det ju patienter 

som berättar saker för mina 

kollegor som dom inte 

berättar för mig [mhm] och 

det är ju relationen och kemin 

[mhm] ser jag det som [mhm] 

gör att man öppnar upp för 

varandra tillit och ehh.. ja 

förtroende [mhm]. 

Patienter berättar saker för 

mig som dom inte berättar 

för mina kollegor och vice 

versa. Det är ju relationen 

och kemin ser jag det som, 

som gör att man öppnar 

upp för varandra, och 

förtroendet. 

Relation, 

förtroende och 

kemi gör att man 

lättare öppnar 

upp för 

varandra. 

Vårdrelationen som 

stödjande. 

Finna jämnvikt 

mellan makt 

och stöd. 

 

6.5 Forskningsetiska överväganden 
Studien har genomgått en etisk egengranskning via en blankett som är utfärdad 

av Etikkommittén Sydost (se bilaga 5). Utifrån egengranskningen framkom 

det att studien inte behövde genomgå etisk prövning från den regionala 
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etikprövningsnämnden. Dock valde författarna till denna studie efter samråd 

med handledare att söka rådgivande etisk granskning hos Etikkomittén Sydost 

gällande ämnesval till studien. Detta då nyttan av vidare rekommendationer 

gällande förhållningssätt för uppkomna etiska problem med studien. Lagen 

(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, belyser 

samtyckeskravet, det vill säga att forskning enbart får genomföras om 

deltagaren har uttryckt samtycke till studien och detta samtycke är enbart 

giltigt om deltagaren har erhållit information om studiens syfte 

(informationskravet), användbara metoder och diverse risker som kan följa 

med ett deltagande i studien. Deltagarna i denna studie har erhållit skriftlig och 

muntlig information om studiens syfte, metod samt även risker med 

deltagandet. Deltagarna har innan studien påbörjat, undertecknat en 

samtyckesblankett (se bilaga 3). I samtyckesblanketten framgår det att 

deltagandet i studien är frivilligt, och att deltagarna närsomhelst kan återkalla 

sitt deltagande i studien, utan konsekvenser.  Personuppgifter och insamlat 

material har hanterats och förvaras med största konfidentialitet och sekretess 

(konfidentialitetskravet), och har enbart används till forskningsändamål i 

denna studie (nyttjandekravet).  Deltagarna är informerade om vilka åtgärder 

som vidtagits för att minska risken för att känsliga personuppgifter sprids. 

Detta har skett genom att all insamlade data har anonymiserats, och deltagarna 

har erhållit påhittade namn i studiens resultat. Personuppgifter som kan 

möjliggöra identifiering av deltagarna förstördes efter resultatets 

sammanställning. Deltagarna är även informerade om att resultatet kommer 

publiceras i databasen Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) där deltagarna 

själva kan ta del av resultaten. 

Helsingforsdeklarationen anger ett antal principer som inte är juridiskt 

bindande men som haft en stor inverkan på lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor (2003:460). Utöver de principer som nämnts 

tidigare, tar deklarationen upp att forskarna som ska genomföra studien ska ha 

kompetens inom det studerade området, samt att studiens risk-

nyttoförhållanden ska vägas mot varandra, där nyttan med studien och 

deltagarnas väl ska komma i första hand (Vetenskapsrådet, 2017). Några 

möjliga risker för deltagarna som kan uppkomma i samband med studien är att 

det kan förekomma kollegiala diskussioner efteråt som kan upplevas 

problematiska. Dels att deltagarna tar tid från verksamheten och det innebär 

att övriga kollegor får fler arbetsuppgifter under tiden. Men också 

meningsskiljaktigheter mellan kollegor i det aktuella ämnet som kan påverka 

de kollegiala relationerna negativt.  Polit och Beck (2016) förklarar att nyttan 

som kan finnas i studier rör bland annat att deltagarna kan uppleva att de bidrar 

till förbättring, finner kunskap om sig själva samt känner ett ökat 

välbefinnande i att kunna prata av sig och dela med sig av egna upplevelser 

(ibid.). 
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Efter litteratursökningen konstaterades att det råder en brist på forskning kring 

hur vårdrelationen kan förbättras mellan patienter som är inskrivna i LARO-

programmet och sjuksköterskor som är yrkesverksamma på dessa 

mottagningar. Därav väger nyttoförhållandena högre än riskerna, där nyttan 

med studien är att den kan leda till ökad kunskap inom vården av patienter som 

genomgår LARO. 
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7 Resultat 

Sjuksköterskans upplevelse av vårdrelationen till patienter i LARO redovisas 

i två kategorier och fyra underkategorier. 

Tabell 2. Översikt av kategorier. 

Kategori Se människan bakom beroendet Finna jämvikt mellan makt och 

stöd 

 

Under- 

kategori 

Vårdrelationen 

var 

betydelsefull 

Vårdrelationen 

upplevdes som 

utmanande 

Vårdrelationen 

bör vara 

stödjande 

Regelverket 

påverkade 

vårdrelationen 

 

7.1 Se människan bakom beroendet 
I denna kategori redovisas sjuksköterskornas upplevelser av vårdrelationen 

utifrån vad som är betydelsefullt och utmanande. Vårdrelationen grundar sig 

bortom beroendesjukdomen. Att se människan bakom beroendet upplevs 

som betydelsefullt för att patienten inte ska känna ett utanförskap i 

vårdrelationen, men dock likaså utmanande för sjuksköterskan. 

7.1.1 Vårdrelationen var betydelsefull 

Sjuksköterskorna upplevde att vårdrelationen var grundpelaren i LARO, och 

att den existerar så länge patienten är i behandling. De uppgav att 

vårdrelationen var det viktigaste verktyget de arbetade med, och om ingen 

fungerande vårdrelation etableras uppnår behandlingen inte heller önskat 

resultat. Vidare framkommer att en fungerande vårdrelation är nödvändig vid 

samtal med patienterna. Det är genom kommunikationen som vårdrelationen 

görs tillgänglig mellan sjuksköterska och patient. 

“Det är det viktigaste av allt ihopa. Ja.. För det är det vi jobbar med. Alltså 

samtal och relationen som man skapar det är våra plåster och omläggningar.” 

(Respondent 1) 

Sjuksköterskorna upplevde också att vårdrelationen var det som betyder mest 

för sjuksköterskorna själva. Vårdrelationen kändes meningsfull och de fick en 

känsla av att själva känna sig goda som människor och upplevde att det var 

vårdrelationen som var det mest givande i arbetet. 

“Men det betyder massa. Det betyder liksom, eh, den betyder ändå så mycket 

så, så pass mycket att så att den styr ju till och med valet av att känna att man 

vill gå till sitt arbete.” (Respondent 2) 
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Sjuksköterskorna upplevde att vårdrelationen till patienter i LARO var mycket 

betydande då de ofta var “spindeln i nätet” gentemot andra vårdaktörer. De 

upplevde att det var utifrån denna vårdrelation som alla behandlingsinsatser 

utgick ifrån, och att vårdrelationen var kärnan. Sjuksköterskorna upplevde 

vårdrelationen som mycket berikande och att de genom den fick möjlighet och 

tillåtelse att få följa patienterna på resan mot ett drogfritt liv. 

7.1.2 Vårdrelationen upplevdes som utmanande 

Vårdrelationen med patienter under behandling kan upplevas som en 

utmaning. Konflikter uppstår ofta när patienterna har sidomissbrukat och då 

sjuksköterskorna blir tvungna att fatta beslut om medicinadministrering eller 

hämtningsintervall.  

“För om en patient kommer hit och ter sig påverkad, då måste jag avgöra om 

jag kan ge full dos. Patienten vill ha full dos. Det blir ju en konflikt och det kan 

ju skada vårdrelationen.” (Respondent 2) 

Därav upplevdes den kollegiala samverkan som viktig för vårdrelationen med 

patienterna, detta då kollegorna sinsemellan kan byta roller som behandlare 

om svårigheter skulle uppstå. 

“En patient som triggar igång mina allra sämsta egenskaper om man säger så. 

Och då har jag en vice kontaktperson som ibland kan avlasta mig. Och det 

tycker jag faktiskt är viktigt att man kan ha den dialogen med sina kollegor att 

idag orkar inte jag.” (Respondent 5) 

Hot- och våldssituationer upplevdes som relativt vanligt förekommande i 

vårdrelationen till patienter i LARO, och upplevdes mest förekommande när 

patienterna kom till mottagningen drogpåverkade. Vårdrelationen behövde 

nödvändigtvis inte påverkas negativt efter en hot- och våldssituation, däremot 

upplevdes vårdrelationen något trevande efter en sådan händelse. Vissa 

sjuksköterskor upplevde att de själva blev något avståndstagande initialt i 

vårdrelationen, men att det skyndsamt gick att mötas i en fungerande 

vårdrelation igen när patienten åter var drogfri. 

“Alltså relationen har ju inte blivit dålig för det, utan den har ju bara blivit 

annorlunda när han var i sitt aktiva missbruk” (respondent 5). 

Utöver konflikter och situationer där hot och våld uppstår, upplevdes 

vårdrelationen även utmanas när patienterna uteblev från sina 

mottagningsbesök. Upplevelsen var att om patienterna uteblev från 

mottagningsbesöken så kunde vårdrelationen inte utvecklas. 

”Det svåra är ju när dom uteblir, alltså när dom inte kommer. Då finns det ju 

ingen vårdrelation, och det är ju det som är..” (Respondent 4). 

7.2 Finna jämvikt mellan makt och stöd 
Under denna kategori beskrivs upplevelserna kring att finna jämnvikt mellan 

makt och stöd i vårdrelationen. Sjuksköterskorna upplevde en balansgång 

mellan en stödjande och kontrollerande vårdrelation. Upplevelsen av 
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behandlingens kontrollerande miljö och begränsade valmöjligheter gav 

underkategorin ”vårdrelationen som tvingande”.  Under ”vårdrelationen som 

stödjande” beskrivs sjuksköterskornas upplevelser kring de komponenter som 

upplevs vara av betydelse för vårdrelationen med patienter i LARO. 

7.2.1 Vårdrelationen som stödjande 

En stödjande vårdrelation tillkännagavs genom de olika komponenterna; tillit, 

kunskap, tydlighet, ärlighet, tålamod och respekt. Tilliten framkom som en 

viktig komponent i vårdrelationen då den upplevdes ligga till grund för att 

uppnå en god vårdrelation. Upplevelsen var att tilliten inte uppkommer av sig 

självt och att det var svårt att få patienterna att lita på sjuksköterskorna. Hur 

patienterna hade blivit bemötta av andra vårdinstanser upplevdes även ha en 

påverkan för vårdrelationen och tilliten. Tilliten upplevdes stärkas genom tid 

och genuint intresse för patienten.  

“Dom har en erfarenhet av att bli dåligt bemötta på många andra ställen. Så 

därför tycker jag att vissa är ganska försiktiga till en början, det tar lång tid.” 

(Respondent 1). 

Vidare upplevdes den ömsesidiga tilliten som en viktig faktor när det gällde 

vårdrelationen. Det framkom att sjuksköterskorna upplevde att patienterna 

hade tillit till dem när patienterna kunde anförtro sig till dem gällande 

eventuella sidointag eller återfall. Tilliten behöver också ses i den aspekten att 

sjuksköterskorna skulle upplevt en tillit för patienterna. Ett exempel på denna 

tillit kunde vara att förlänga medicinhämtnings-intervallen. De menade även 

att sjuksköterskorna hade en skyldighet gällande tilliten till patienterna och 

vågade ge dem ansvar i vårdrelationen. 

“Ja men det är just det att man litar på varandra, asså att jag vågar ta de 

besluten som jag behöver göra utifrån att jag litar på patienten och patienten 

känner att han kan lita på mig att jag, att jag tar vettiga beslut.” (Respondent 9) 

”När patienten ska börja få hemdoser med sig är det viktigt att man pratar kring 

det, och hur dom ska lägga upp det, hur dom ska klara av det och inte.. För det 

är ju också ett förtroende att klara av det att ta hem det.. Att ha med sig doser 

hem och att inte ta dom direkt.” (Respondent 4) 

Kunskap om beroendesjukdomen och psykiatrisk omvårdnad upplevdes som 

något som gagnade vårdrelationen med patienterna. Kunskapen medförde att 

sjuksköterskorna upplevde att de kunde etablera en vårdrelation utifrån 

patientens behov och funktionsnivå. En samlad upplevelse var att om inte en 

viss baskunskap om beroendesjukdomar och psykiatrisk omvårdnad fanns hos 

sjuksköterskan kunde vårdrelationen påverkas negativt. 

“Det tror jag är väldigt viktigt för relationen att man inte sitter och jiddrar.” 

(Respondent 3) 

Då behandlingen följer socialstyrelsens strikta regelverk, upplevdes tydlighet 

från sjuksköterskan som en viktig faktor för vårdrelationen. Den samlade 
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upplevelsen var att när vårdrelationen innefattade en tydlighet upplevdes det 

skapa en trygghet för patienterna.  

“Så här är det, jag kommer inte bara att vara god och plus för dig. Jag kommer 

att vara minus också som du kommer att se det. Du kommer att bli förbannad 

på mig.” (Respondent 3) 

Ärlighet upplevdes även vara en viktig faktor för vårdrelationen. Speciellt 

upplevdes ärlighet från sjuksköterskornas sida då de ska kunna förmedla beslut 

som rör behandlingen till patienten. Sjuksköterskorna upplevde att patienterna 

många gånger hade svårt att vara ärliga när det kom till återfall eller 

sidomissbruk. Vissa sjuksköterskor upplevde att patienternas oärlighet ibland 

kan leda till frustration och ifrågasättande av sig själva. 

”Här har vi gått och tillsammans firat dina framgångar och sen så har du bara 

hittat ett snyggare sätt att liksom manipulera dina provsvar... Fan.. Vad är det 

för låtsasgrej jag gör egentligen vad är det för låtsassamtal jag har?” 

(Respondent 4). 

Sjuksköterskorna upplevde att vårdrelationen blev djupare när de som 

sjuksköterskor visade tålamod och stod kvar trots att patienten återföll i 

sidomissbruk eller på andra sätt inte följde vårdplanen. De menade att de stod 

för stabiliteten i vårdrelationen trots att patienten sviktade.  

”Att man bevisar att man pallar stå kvar även när det går dåligt i perioder.. 

Men sen tror jag mycket på själva idén om att man är med när det går dåligt.” 

(Respondent 1). 

Det upplevdes som viktigt att vårdrelationen grundade sig i respekt för 

patienten som människa, och att de som sjuksköterskor strävade efter att 

vårdrelationen ska grunda sig i människors lika värde.  

”Att man kan respektera att man har olika åsikt. För patienten blir litegrann, 

kanske ännu mer än på andra ställen i en beroendesituation här. Om jag spetsar 

till det så har vi ju makt över medicinerna. Men jag vill inte att dom ska känna 

att vi har det, utan att det ska vara en dialog.” (Respondent 4). 

7.2.2 Regelverket påverkade vårdrelationen 

Resultatet visar på att behandlingen upplevdes medföra en maktstruktur i 

vårdrelationen på grund av det strama regelverk som reglerar behandlingen. 

Den samlade upplevelsen var att maktaspekten i vårdrelationen tog sig uttryck 

genom att sjuksköterskorna kan utge repressalier genom till exempel ändrat 

hämtningsintervall om patienten inte följer sin vårdplan. Detta kunde 

exemplifieras såsom att patienterna inte upplevdes kunna vara sanningsenliga 

till sjuksköterskorna om de frångått vårdplanen på något sätt, utan då vet att 

det medför konsekvenser. Resultatet visar på att sjuksköterskorna upplevde att 

det strama regelverket medförde barriärer mellan dem och patienterna, och att 

det skapades svåra etiska dilemman. 

” Ja men du är inte ren på något prov och du har inte varit det på tre månader 

så jag kan inte göra någonting. Du får inte med dig någon medicin, men jag har 
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ändå suttit här och haft det här långa samtalet med dig och förklarat att det du 

säger är vettigt.” (Respondent 4) 

Resultatet visade på skillnader i upplevelser när det gäller den kontrollerande 

miljön i behandlingen. Vissa sjuksköterskor upplevde att den kontrollerande 

miljön medförde att etableringen av en god vårdrelation försvårades. Andra 

upplevde att vårdrelationen utgjorde grunden för att tillsammans klara av det 

strikta regelverket och för att överbygga den starka maktaspekten. 

“Jag kan inte se att vårdrelationen påverkas negativt. Jag tycker att den kan 

stärkas i det att man stöttar till att lämna rena provsvar”(Respondent 5). 

“urinprovs-kontrollerna där finns det ju många patienter som tycker att det är 

väldigt, väldigt jobbigt  och att.. ja.. att behöva kissa framför någon som står 

och tittar på”(respondent 6). 
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8 Diskussion 

Studien visade att vårdrelationen är sjuksköterskornas viktigaste redskap i 

LARO och att det präglas av tillit, trovärdighet, trygghet, ärlighet, 

engagemang, tydlighet och kunskap. Behandlingens strikta regelverk 

medförde att vårdrelationen upplevdes som tvingande. Således var den 

gemensamma upplevelsen att sjuksköterskorna söker efter en jämnvikt mellan 

makt och stöd i vårdrelationen till patienter i LARO. 

8.1 Metoddiskussion 
Deltagarna i studien utgjordes av sjuksköterskor som var yrkesverksamma på 

mottagningar som bedrev LARO, och som hade varit det i minst tre månader 

vid kontakttillfället. Sammanlagt var det tolv sjuksköterskor som hörde av sig 

gällande intresse av att delta, dock var det enbart nio sjuksköterskor som deltog 

i studien. Sandelowski (1995) uppmärksammar att ökat antal deltagare inte 

innebär mer innehållsrik data, utan den optimala datamängden beror på 

studiens syfte och kvaliteten på inhämtad data. Graneheim, Lindgren och 

Lundman (2017) belyser att innehållsanalysens fokus ligger på att finna 

likheter och skillnader i den inhämtade datan. Således ska det finnas tillräckligt 

med data för att täcka signifikant variation.   Deltagarna i denna studie skilde 

sig åt när det kom till arbetslivserfarenhet, utbildning, kön och hur länge de 

arbetat med patienter i LARO. Dessa skillnader kan ha betydelse för hur 

deltagarna upplever vårdrelationen till patienter i LARO. Graneheim, 

Lindgren och Lundman (2017) menar även att skillnaderna kan ge bredare 

beskrivningar av deltagarnas upplevelser, vilket kan anses stärka studiens 

trovärdighet. Utifrån detta resonemang valde studiens författare att stanna vid 

nio intervjuer, bland annat på bristande tillgång på tid, men även utifrån 

Sandelowski´s (1995) betoning på att det är kvaliteten på datainsamlingen som 

är av betydelse. Det hade troligen bidragit till fler variationer i data om fler 

intervjuer genomförts (ibid). 

I denna studie har författarna beskrivit hur inhämtade data har samlats in samt 

hur urvalet av deltagare gått till, vilket enligt Graneheim, Lindgren och 

Lundman (2017) anses stärka studiens trovärdighet.  

Som datainsamlingsmetod valdes semistrukturerade intervjuer. Detta för att ge 

deltagarna möjligheten att illustrera och förklara upplevelserna på en djupare 

nivå som inte hade varit möjligt vid till exempel strukturerade intervjuer. (Polit 

& Beck, 2016). Syftet var att sjuksköterskorna fritt skulle berätta om sina 

upplevelser av vårdrelationen till patienter i LARO. Den sammanställda 

intervjuguiden (se bilaga 4) låg till grunden för intervjuerna och utgjorde 

öppna frågor för att uppmuntra deltagarna att berätta fritt om sina upplevelser 

(Polit & Beck, 2016). Uppföljande frågor som till exempel “kan du ge ett 

exempel på en gång du upplevde det?” eller “hur upplevde du det då?” ställdes 

för att ge en djupare upplevelse i berättelserna. Intervjuerna varade mellan 15–

35 minuter. Tre av intervjuerna blev kortare än 20 minuter långa. Den 
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begränsade längden på vissa av intervjuerna kan eventuellt härledas till den 

begränsade erfarenheten författarna har av intervjustudier, och att intervjua. 

Även författarnas förförståelse kan ha haft betydelse för intervjuernas längd. 

Detta kan ses som en svaghet i studien.  Författarna utförde inte heller några 

pilotintervjuer. Hade pilotintervjuer utförts så hade eventuellt intervjuerna 

blivit längre, och följdfrågorna fler och djupare. Författarna upplevde att det 

blev enklare att intervjua ju fler intervjuer de genomförde.  

Författarna valde att genomföra varje intervju enskilt då pendlingsavstånden 

blev för långa. Detta behöver nödvändigtvis inte ses som en svaghet i studien. 

Hade båda författarna varit med vid alla intervjuer så hade det eventuellt 

kunnat öppna upp för fler följdfrågor. 

Under analysfasen arbetade båda författarna textnära för att undvika 

förvrängning av materialet. Under analysprocessen finns utmaningen att 

bestämma vilka meningsenheter som ska plockas ut från det transkriberade 

datan, samt hur dessa senare ska kondenseras. Genom att tydligt beskriva hur 

kondenseringen har gått till ökar studiens pålitlighet, som i sin tur ökar 

trovärdigheten av studien (Cash & Snider, 2014). Författarna hjälptes åt med 

att hitta meningsenheter samt att därefter kondensera och abstrahera, vilket 

kan anses som en styrka. Graneheim, Lindgren och Lundman (2017) belyser 

vikten av att inkludera mer än en forskare i analysprocessen då diskussioner 

kan leda till alternativa tolkningar.  

Författarna har noggrant beskrivit tillvägagångssättet under analysprocessen, 

samt har även redovisat exempel från kondensering och abstraktion i tabell 1. 

Detta stärker även studiens trovärdighet och äkthet (Graneheim, Lindgren & 

Lundman, 2017).  

Under studiens gång har vi diskuterat och reflekterat över vår förståelse och 

hur den kan ha påverkat analysen och intervjuerna. Då båda författarna har 

erfarenhet av att arbeta tillsammans med patienter i LARO var medvetenhet 

av vår förförståelse viktig. Detta då vår förförståelse kunde ha haft en inverkan 

på hur intervjufrågor och uppföljningsfrågor ställts, men även hur deltagarna 

uppfattats och tolkats (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). 

Innan studien påbörjades gjordes en etisk egengranskning via etikkommittén 

Sydost. Granskningen visade på att studien inte behövde genomgå etisk 

prövning från den regionala etikprövningsnämnden. Dock söktes rådgivande 

etisk granskning hos Etikkommittén Sydost gällande studiens ämnesval, och 

för vidare rekommendationer gällande förhållningssätt för etiska problem. De 

riskerna som uppmärksammades innan studien påbörjades var att kollegiala 

relationerna kan påverkas negativt på grund av diskussioner kring 

meningsskiljaktigheter efter intervjuerna. Då sjuksköterskor från flera olika 

verksamheter deltog minskar riskerna för att de kollegiala relationerna 

påverkas negativt. Författarna har även tillämpat konfidentialitetskravet och 

har därför ej förtäljt deltagarna för varandra, vilket således anses minska 



 

21(28) 

 

riskerna för diskussioner. Ett annat etiskt dilemma som uppmärksammades 

innan studien påbörjades var att intervjuerna kunde ta tid från deltagarnas 

arbetsuppgifter om de utfördes på deltagarens arbetsplats. Därav fick 

deltagarna själva bestämma tid och plats för intervjuerna, dock valde alla 

deltagare att genomföra intervjuerna på deras arbetsplats under arbetstid. 

Under intervjuernas gång upplevdes inte deltagarna som stressade för att 

kunna återgå till sina arbetsuppgifter.  

Studien är utformad efter Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som 

avser människor och som bygger på samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Deltagarna har alla lämnat 

muntligt och skriftligt medgivande om att delta i studien. Ingen av deltagarna 

har efter eller under intervjuerna valt att återkalla sitt deltagande. 

Personuppgifter och annat sekretessbelagt material som kan möjliggöra 

identifiering av deltagarna har förstörts. 

8.2 Resultatdiskussion 
I resultatet framkom det att vårdrelationen upplevdes som det viktigaste 

verktyget i arbetet med patienter i LARO. Den gemensamma upplevelsen var 

även att vårdrelationen låg till grund för patienternas behandlingsresultat. I en 

studie av Plaza, Joekes och March (2007) framkommer liknande resultat, och 

de menar att vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient har en stor 

inverkan på huruvida patienten väljer att följa sin behandling. Vidare beskriver 

Plaza et al att patienternas framgång i behandlingen är baserad på 

sjuksköterskornas kunskaper och dess förmåga att skapa effektiva 

vårdrelationer med patienterna. Även Erikssons (1994) teori beskriver vikten 

av en god vårdrelation, och beskriver den som kärnan i omvårdnaden. I 

resultatet framkom det att etablerandet av en god vårdrelation ibland 

upplevdes som en utmaning av sjuksköterskorna. Deering, Horn och Frampton 

(2012) och Johnson och Richert (2014) uppger att sjuksköterskor inom 

behandlingen möter många utmaningar i arbetet då de samtidigt som de ska ge 

en personcentrerad vård ska följa behandlingens olika riktlinjer.  Granerud och 

Toft (2015) och Deering, Horn och Frampton (2012) uppmärksammar att de 

strikta riktlinjerna gör att patienterna inte ges tillräckligt med inflytande i sin 

behandling på grund av att det oftast fattas beslut utan patientens närvaro. 

Granerud och Toft menar att de strikta riktlinjerna påverkar vårdrelationen 

mellan patient och sjuksköterska negativt. Resultatet i denna studie stärker alla 

ovanstående resonemang då det tydligt framkommer att sjuksköterskorna 

upplevde att riktlinjerna påverkar vårdrelationen med patienterna, dock 

nödvändigtvis inte enbart negativt. 

Något som upplevdes som en utmaning var när sjuksköterskorna kom på 

patienterna med att vara påverkade av någon substans, och att 

sjuksköterskorna utifrån den kliniska blicken och provtagningar fick ta beslut 

som rörde medicinadministrering och hämtningsintervall. Vid dessa tillfällen 
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då en patient är påverkad upplevdes risken för hotsituationer och 

våldssituationer öka, vilket även det upplevdes som en utmanande situation 

för vårdrelationen. Konttila, Pesonen och Kyngäs (2018) uppmärksammar att 

det förekommer ett ökat hot och våld mot sjuksköterskor inom psykiatrisk 

öppenvård. En ytterligare faktor som ökar risken för hot- och våldssituationer 

är när patienterna har en beroendesjukdom. I denna studiens resultat framkom 

det att vårdrelationen inte upplevdes behöva påverkas negativt av hot- och 

våldssituationer. Detta resultat kan stärkas genom en studie av Vandecasteele, 

Debyster, Van Hecke, De Backer, Beeckman och Verhaege (2015) som menar 

att vårdrelationen har en positiv verkan i situationer där hot och våld 

förekommer, samt även minskar förekomsten av hot- och våldssituationer. 

Tillit, kunskap, tydlighet ärlighet, tålamod och respekt var de komponenterna 

som i studiens resultat upplevdes som viktiga för en stödjande vårdrelation. 

Strike och Rufo (2010) uppmärksammar tilliten och beskriver det som ett 

ömtåligt fenomen vilket sjuksköterskan inte äger eller ges, utan tilliten är något 

som sjuksköterskan måste arbeta hårt för att uppnå. Resultatet i föreliggande 

studie visar på likartat sätt att sjuksköterskan måste arbeta för att få patientens 

tillit, bland annat på grund av patienternas tidigare vårderfarenheter. Dinc och 

Gatsman (2013) förklarar tilliten som en dynamisk och relationell process och 

att tilliten är avgörande för vårdrelationens upplevda kvalitet. Vilket även det 

resonemanget stärker denna studiens resultat om att tilliten är viktig 

komponent för en stödjande vårdrelation. 

Kunskapen som sjuksköterskan besitter om beroendesjukdomen och 

psykiatrisk omvårdnad framkom som något som upplevdes gagna 

vårdrelationen i resultatet. Dinc och Gatsman (2013) belyser vikten av att 

sjuksköterskan ska besitta förmågan att se patientens behov och lidande i 

vårdrelationen. Vilket kan kopplas till Cusack, Killoury och Nugent (2016) 

vilka belyser vikten av att sjuksköterskan besitter rätt baskunskaper för 

sjukdomen, detta för att utveckla en förståelse över hur det är för patienten att 

leva med sjukdomen, men även för att kunna hjälpa patienten att tillfriskna. 

Sammanfattningsvis kan det konkluderas att baskunskapen som 

sjuksköterskorna besitter om beroendesjukdomen och psykiatrisk omvårdnad 

ökar dess förmåga att se till patientens behov och utveckla en förståelse för 

patientens lidande. Vilket i sin tur ses som viktigt för vårdrelationen. 

Tydlighet från sjuksköterskans sida upplevdes som en viktig faktor för 

vårdrelationen då behandlingen medför ett strikt regelverk. Plaza, Joekes och 

March (2007) belyser denna grupp av patienter som svåra då de ofta utmanar 

personalen och testar gränser. Därav belyser de vikten av att som personal vara 

tydliga med riktlinjer och hålla löften, vilket anses främja vårdrelationen. 

Rance och Treloar (2015) uppger att sjuksköterskans sätt att tolka och tillämpa 

föreskrifterna i LARO kan ha en påverkan på vårdrelationen. Race och Treloar 

menar att under behandlingen öppnar patienterna upp sig för sjuksköterskan, 

och om sjuksköterskan ej lyssnar till patienten eller möter med ärlighet så kan 
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vårdrelationen bli skadad på grund av det strikta regelverket. Vidare stärker 

dessa resonemang studiens resultat gällande att ärlighet är viktig för 

vårdrelationen. 

Framträdande i resultatet var att vårdrelationen sågs som tvingande i många 

avseenden på grund av behandlingens strama regelverk. Den asymmetriska 

maktstrukturen i LARO ansågs skapa barriärer i vårdrelationen och leda till 

svåra dilemman. Övervakade urinprover upplevdes som en maktaspekt i vissa 

fall då sjuksköterskornas roll blev att kontrollera och övervaka att patienterna 

håller sig till regelverket. I studiens resultat framkom skillnader i  hur 

urinprovstagning upplevdes påverka vårdrelationen. Vissa sjuksköterskor 

upplevde att provtagningen skadade vårdrelationen genom att den medför 

stigmatisering och misstro. Andra sjuksköterskor såg provtagningen som 

fördelaktigt då eventuellt återfall snabbt kunde fångas upp och därför snabbt 

sätta in adekvata insatser. I Strike och Rufos (2010) resultat framkommer 

liknande meningsskiljaktigheter hos sjuksköterskorna gällande urin-

provstagning. Flera sjuksköterskor upplevde det svårt att bygga en 

vårdrelation som baserats på trovärdighet och respekt samtidigt som 

övervakade urinprover tas regelbundet. Deering, Horn och Frampton (2012) 

menar att sjuksköterskorna är för strikta gällande urinprovstagningar. De 

menar att sjuksköterskorna många gånger inte tar hänsyn till patienternas 

mående och sociala miljö, utan istället fokuserar på behandlingens riktlinjer. 

Deering, Horn och Frampton menar att den strikta vårdmiljön medför att 

patienterna inte vågar vara ärliga gällande avsteg i behandlingen, detta då det 

många gånger leder till negativa konsekvenser i behandlingen. Resultatet i 

denna studie stärker tidigare forskning gällande meningsskiljaktigheter när det 

kommer till den kontrollerande miljön i behandlingen och hur vårdrelationen 

påverkas av det. 
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9 Slutsats 

Vårdrelationen är det viktigaste redskapet för sjuksköterskor som bedriver 

vård av patienter i LARO. Det är genom vårdrelationen som sjuksköterskorna 

kan närma sig patienterna, vilka många gånger tidigare kan ha blivit dåligt 

bemötta hos andra vårdinstanser. På grund av patienternas tidigare 

vårderfarenhet, och på grund av det strikta regelverket i behandlingen upplevs 

det som en utmaning i att etablera en tillitsfull vårdrelation. Därför är det 

viktigt att se till hela människan, och se bortom beroendesjukdomen.  

10 Förslag till fortsatt forskning 

Det finns en del forskning kring behandlingsresultaten i LARO men det saknas 

forskning om själva processen fram till resultaten. Det finns forskning på vilka 

doser läkemedel som är optimalt men också hur det sociala stödet påverkar 

behandlingsresultatet. Det föreligger en kunskapslucka och behov av 

forskning kring själva processen och vårdrelationens betydelse i förhållande 

till behandlingsresultaten och vilka faktorer som påverkar. 

Det skulle dessutom vara betydelsefullt att undersöka hur patienterna i LARO 

upplever vårdrelationen till behandlande sjuksköterskor.  
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Bilaga 1 (Till verksamhetschef och enhetschef) 

 

Till dig som är verksamhetschef eller enhetschef för LARO. Information 

och förfrågan till rekrytering av deltagare inom er verksamhet. 

 

Tidigare forskning har belyst att vårdrelationen mellan patient och 

sjuksköterska har en betydelse för patientens rehabilitering och 

behandlingsresultat inom beroendevården. 

Vi har därför som målsättning att genomföra en intervjustudie med 

förhoppningen att resultatet i studien kan leda till en ökad förståelse om hur 

sjuksköterskor som arbetar med patienter under pågående LARO upplever 

vårdrelationens betydelse. Detta innebär att vi önskar ställa frågor om 

sjuksköterskornas upplevelse av vårdrelationen till patienter på mottagningen. 

Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskans upplevelse av 

vårdrelationen med patienter under pågående LARO. 

Sjuksköterskor som arbetar med patienter under pågående LARO i Region 

Skåne och Västra Götalandsregionen kommer att bli tillfrågade om deltagande 

i studien. 

Det är helt frivilligt att delta i studien, och deltagarna kan även under studiens 

gång när som helst välja att avbryta sin medverkan utan att ange orsak. 

Intervjuerna kommer att ta ungefär 30 minuter, och kommer att äga rum på en 

plats som deltagaren själv bestämmer, förslagsvis aktuell mottagning. 

Intervjuerna kommer att spelas in med hjälp av appen “Röstmemon”. 

Allt material som samlas in kommer att hanteras konfidentiellt genom 

avidentifiering. Det vill säga att namn eller andra personuppgifter inte kommer 

att lämnas ut i studien. Materialet kommer att förvaras inlåst/lösenordsskyddat 

så att endast vi, handledare och examinator har tillgång till materialet. När 

studien är färdigställd kommer den att publiceras i databasen Digitala 

Vetenskapliga Arkivet “DiVA”, där kan du själv som verksamhetschef eller 

enhetschef ta del av studien kostnadsfritt. 

Vi som kommer genomföra denna studie heter Anna Nyman Thaning och 

Emelie Dahlström. Vi är båda legitimerade sjuksköterskor och 

yrkesverksamma inom beroendevården, och arbetar med patienter som 

behandlas i LARO. Vi läser specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning 

psykiatrisk vård på Linnéuniversitetet i Växjö. Denna studie kommer att 

utgöra vår magisteruppsats. 
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Studerande: 

Anna Nyman Thaning 

Telefon: xxx-xxxxxxx 

E-post: xxxxxxx@lnu.se 

 

Emelie Dahlström 

Telefon: xxx-xxxxxxx 

E-post: xxxxxxx@lnu.se 

 

Handledare: 

Mikael Rask 

Telefon: xxx-xxxxxxx 

E-post: xxxxxxx@lnu.se 
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Bilaga 2 (Till deltagare) 

 

Till dig som arbetar som sjuksköterska på LARO. Information och 

förfrågan till deltagande i intervjustudie. 

Tidigare forskning har belyst att vårdrelationen mellan patient och 

sjuksköterska har en betydelse för patientens rehabilitering och 

behandlingsresultat inom beroendevården. I vår kommande studie ämnar vi att 

studera fenomenet vårdrelation i förhållande till patienter med 

beroendesjukdom. Det specifika syftet med studien är att undersöka 

sjuksköterskans upplevelse av vårdrelationen med patienter under pågående 

LARO. 

Vi har som målsättning att genomföra en intervjustudie med förhoppningen att 

resultatet i studien kan leda till en ökad förståelse om hur sjuksköterskor som 

arbetar med patienter under pågående LARO upplever vårdrelationen. 

Sjuksköterskor som arbetar med patienter under pågående LARO i Region 

Skåne och Västra Götalandsregionen kommer att bli tillfrågade om deltagande 

i studien. 

Det är helt frivilligt att delta i studien, och du kan även under studiens gång 

när som helst välja att avbryta din medverkan utan att ange orsak. Intervjuerna 

kommer att ta ungefär 30 minuter, och kommer att äga rum på en plats som du 

själv bestämmer tillsammans med en av oss. Intervjuerna kommer att spelas 

in med hjälp av appen “Röstmemon”. 

Allt material som samlas in kommer att hanteras konfidentiellt genom 

avidentifiering. Det vill säga att namn eller andra personuppgifter inte kommer 

att lämnas ut i studien. Materialet kommer att förvaras inlåst/lösenordsskyddat 

så att endast vi, handledare och examinator har tillgång till materialet. När 

studien är färdig kommer den att publiceras i databasen Digitala Vetenskapliga 

Arkivet “DiVA”, där kan du själv ta del av studien, kostnadsfritt. 

Vi som kommer genomföra denna studie heter Anna Nyman Thaning och 

Emelie Dahlström. Vi är båda legitimerade sjuksköterskor och 

yrkesverksamma inom beroendevården och arbetar med patienter som 

behandlas i LARO. Vi läser specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning 

psykiatrisk vård på Linnéuniversitetet i Växjö. Denna studie kommer att 

utgöra vår magisteruppsats. 

Om du vill medverka i studien kontakta Anna Nyman Thaning (Västra 

Götalandsregionen) och Emelie Dahlström (Region Skåne) för att boka in tid 

för intervju. Samtyckesformulär samlas in vid intervjutillfället. 
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Studerande: 

Anna Nyman Thaning 

Telefon: xxx-xxxxxxx 

E-post: xxxxxxx@lnu.se 

 

Emelie Dahlström 

Telefon: xxx-xxxxxxx 

E-post: xxxxxxx@lnu.se 

 

Handledare: 

Mikael Rask 

Telefon: xxx-xxxxxxx 

E-post: xxxxxxx@lnu.se 
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Bilaga 3 (Samtyckesformulär) 

 

Jag har tagit del av studien “Sjuksköterskans upplevelse av vårdrelationen till 

patienter i LARO”, fått tillfälle att ställa frågor, fått dem besvarade och 

samtycker till deltagandet. 

Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som 

helst kan avbryta min medverkan utan att ange orsak. 

 

_____________________________________________________________ 

Underskrift av deltagare 

 

_____________________________________________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum 

 

_____________________________________________________________ 

Underskrift av informationsgivare 

 

_____________________________________________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum 
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Bilaga 4 (Intervjuguide) 

 

• Hur många år har du arbetat som yrkesverksam sjuksköterska? 

• Har du ytterligare erfarenheter i form av studier, eller tidigare arbete som kan gynna 

dig i ditt arbete med patienter inskrivna i LARO-programmet? I så fall vilka? 

• Hur länge har du arbetat med patienter inskrivna i LARO-programmet? 

• Har du arbetat inom andra områden? I så fall vilka? 

• Berätta för mig hur du upplever att arbeta med patienter under pågående LARO-

behandling?  

• Upplever du att vårdrelationen har betydelse för patienternas rehabilitering och 

behandlingsresultat? 

- Har du några exempel på detta, något som är framträdande i ditt kliniska arbete? 

En situation? 

• Hur arbetar du idag för att främja vårdrelationen med patienten? 

• Vad upplever du i din yrkesroll behöva för att kunna etablera en god vårdrelation 

tillsammans med patienterna? 

• Upplever du att det finns svårigheter att etablera en god vårdrelation med 

patienterna? 

- Hur har detta påverkat ditt arbete med patienternas rehabilitering?  

- Hur har det påverkat dig i din yrkesroll och med ditt fortsatta arbete med andra 

patienter? 

• Upplever du att det finns skillnader i vårdrelationen till patienter i LARO kontra 

andra patientkategorier? I så fall på vilket sätt?  

• Vad upplever du kännetecknar en god vårdrelation? 

• Upplever du att det finns tillfällen där vårdrelationen blir osund? 
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Bilaga 5 (Etisk egengranskning) 

 

  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga 
personuppgifter (dvs. behandla 
personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt 
ursprung, politiska åsikter, religiös eller 
filosofisk övertygelse, medlemskap i 
fackförening eller som rör hälsa eller 
sexualliv). 

  X 

2 
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 
deltagarna (även sådant som inte avviker från 
rutinerna men som är ett led i studien)? 

  X 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller 
psykiskt påverka deltagarna (t.ex. behandling 
av övervikt) eller som innebär en uppenbar 
risk att påverka?  

  X 

4 
Används biologiskt material som kan härledas 
till en levande eller avliden människa (t.ex. 
blodprov )? 

  X 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta 
grupper såsom barn, person med 
demenssjukdom eller psykisk funktions-
nedsättning, personer i uppenbar 
beroendeställning såsom patienter eller 
studenter som är direkt beroende av 
försöksledaren)? 

  X 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid 
konferens eller i vetenskaplig tidskrift efter 
studiens genomförande. 

  X 

7 
Kommer personregister upprättas (där data 
kan kopplas till fysisk person) och anmälas till 
registeransvarig person (GDPR- ansvarig).   

  X 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-
nytta samt anpassat till nivån på studien. 

X   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs 
projektet så att deltagarna förstår dess syfte 
och uppläggning (inklusive vad som krävs av 
den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd 
etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan 
påverka beslut om medverkan klart framgår. 
(För studier med deltagare under 15 år krävs 
vårdnadshavares godkännande t ex vid 
enkäter i skolklasser.) 

X   
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10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta 
framgår tydligt i den skriftliga informationen 
till forskningsperson. Vidare framgår tydligt 
att deltagare när som helst och utan 
angivande av skäl kan avbryta försöket utan 
att detta påverkar forskningspersonens 
omhändertagande eller behandling eller, om 
studenter, betyg etc. 

X   

12 
Det finns resurser för genomförande av 
projektet och ansvariga för studien är 
namngivna (student och handledare) 

X   

 

 


