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Abstrakt 
Bakgrund: Patienter som vårdas i heldygnsvård inom vuxenpsykiatrisk vård för 

alkoholabstinens vid alkoholberoende har visat sig vara i en utsatt situation. 

Abstinenssymptom begränsar patientens vilja och förmåga till delaktighet i den egna 

vården. Detta kan vara en utmaning för sjuksköterskan som ska vårda patienterna 

genom en abstinensbehandling. Delaktighet har visat sig vara betydelsefull för patienter 

vid abstinensbehandling för alkoholberoende.  

Syfte: Att belysa sjuksköterskors upplevelser av hur patienters möjligheter till 

delaktighet främjas vid abstinensbehandling för alkoholberoende inom vuxenpsykiatrisk 

heldygnsvård.  

Metod: Studien är en intervjustudie med kvalitativ ansats. Åtta sjuksköterskor 

intervjuades med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna analyserades med 

en kvalitativ innehållsanalys på latent nivå.  

Resultat: Det framkom tre kategorier och ett tema i studiens resultat: Att ge och ta emot 

information, Att visa intresse och engagemang, Att förmedla och samarbeta samt temat; 

Ett givande och tagande.  

Slutsats: Sjuksköterskorna upplevde att patienters möjligheter till delaktighet främjades 

då de gav patienten information och tog emot information från patienten. Att som 

sjuksköterska visa intresse och engagemang upplevdes betydelsefullt för främjandet av 

delaktighet. För att främja delaktighet behövde sjuksköterskan samarbeta med andra 

professioner. Detta beskrevs som att de förde patientens röst vidare till teamet eller 

teamets röst till patienten. I temat ett givande och tagande framkom det att 

sjuksköterskorna tog emot patienternas berättelse för att ge tillbaka denna med andra 

ord för att främja deras möjligheter till delaktighet. Ett givande och tagande kan ses på 

olika nivåer, ett givande från sjuksköterska till patient men också tvärtom där patienten 

gav och sjuksköterskan tog. 

 

Nyckelord 
Alkoholabstinens, alkoholberoende, delaktighet, intervjustudie, kvalitativ, patient, 

sjuksköterska, upplevelse  
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1 Inledning 
Alkoholberoende är enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

(SBU) en betydande orsak till ohälsa hos befolkningen (SBU, 2001). Vid behandling av 

alkoholberoende kan vård inom den psykiatriska heldygnsvården vara aktuell eftersom 

risken för abstinensrelaterade komplikationer är stor (Franck, 2011; Socialstyrelsen, 

2015). Författaren till studien har i sitt arbete som sjuksköterska på en akutpsykiatrisk 

avdelning uppmärksammat hur patienter med alkoholberoende som behandlas för 

abstinens kan bli bemötta olika och att de många gånger inte alls är delaktiga i sin vård. 

Abstinenssymptomen begränsar patientens vilja och förmåga till delaktighet i den egna 

vården (McCallum, Mikocka-Walus, Gaughwin, Andrews & Turnbull, 2015). Då 

delaktighet i ett flertal studier visat sig vara betydelsefull för patienter i detta tillstånd 

ställs sjuksköterskan inför en utmaning (Allan, Albanese, Norr, Zvolensky & Schmidt, 

2015; Kvamme, Asplund & Bjerke, 2015; McCallum et al., 2015; Mirijello et al.,2015; 

Strobbe, Brower & Galen, 2004; Sutton & Jutel, 2016; Walls, McLeod & McLeod, 

2016). Vid litteratursökning återfinns få studier där det forskats om sjuksköterskors 

upplevelser av delaktighet vid abstinensbehandling för alkoholberoende. Frågan som 

ställts av författaren är hur sjuksköterskor arbetar för att främja patientens möjlighet till 

delaktighet. Förhoppningen med denna studie är att väcka intresse för betydelsen av 

delaktighet vid abstinensbehandling för alkoholberoende samt att öka kunskapen hos 

sjuksköterskor om hur de kan främja patienters möjligheter till delaktighet. 

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Beskrivning av missbruk och beroende 

Konsumtion av alkohol kan leda till missbruk och/eller beroende (Socialstyrelsen, 

2016). Ett missbruk av alkohol kännetecknas enligt SBU (2001) av att livet påverkas 

negativt avseende arbete, relationer, personen utsätter sig för farliga situationer, i vissa 

fall kommer en kriminell belastning till följd av missbruket och att personen återfaller i 

användandet trots beskrivna problem. Ett beroende beskrivs som att personen förlorat 

kontrollen över intaget av alkoholen och att mer alkohol krävs för att någon effekt av 

denna ska uppnås (ibid.). I DSM- 5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders) återfinns kriterier som används för att fastställa diagnosen alkoholberoende. 

Kriterierna tydliggör om personen har ett oroande högt bruk av alkohol som leder till ett 

lidande eller nedsättning i funktion hos personen. Minst två av kriterierna ska visa sig 

under en 12-månadersperiod för att diagnosen alkoholberoende ska ställas. I 

diagnossystemet DSM-5 har vid senaste uppdateringen diagnoserna missbruk och 

beroende bytt till det gemensamma begreppet subtstansbruksyndrom (American 

Psychiatric Association [APA], 2013). Begreppet missbruk anses inom svensk hälso- 

och sjukvård ge en ofördelaktig bild av tillståndet och används därför inte (Franck & 

Nylander, 2011). I denna studie har författaren valt att använda de allmänt bekanta 

begreppen alkoholberoende och alkoholabstinens. 

 

2.1.1 Förekomst och konsekvenser av alkoholberoende 

Beroende och missbruk av alkohol är vanliga tillstånd i Sverige enligt SBU (2001). Till 

följd av alkoholberoende påverkas ekonomin för både individen med alkoholberoende 

och dennes närstående (ibid.). Socialstyrelsen (2015) har bedömt att det i Sverige finns 

cirka 780 000 personer (10.34%) över 18 år med beroende eller missbruk av alkohol. 

Av dessa lider 330 000 av ett beroende. Enligt World Health Organisation (WHO, 

2018) så står överkonsumtionen av alkohol för 5.3 % av alla dödsfall globalt. Enligt 
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Socialstyrelsens statistikdatabas (2017a) så orsakade diagnoser relaterade till alkohol 95 

656 vårddagar i slutenvården år 2017. Samma år enligt Socialstyrelsens statistikdatabas 

(2017b) avled 1936 av en alkoholrelaterad död (ibid.). Det finns en ökad risk för fysiska 

skador orsakade av olyckor relaterade till alkoholintag enligt WHO (2012). Olyckor kan 

komma ur att personen kör rattonykter, blir våldsam eller skadar sig i samband med 

olycka (ibid.). Alkoholkonsumtionen har enligt WHO (2018) minskat överlag i Europa 

de senaste åren. I Sverige är alkoholkonsumtionen mindre än andra europeiska länder. 

Globalt är det mer än dubbelt så vanligt att män överkonsumerar alkohol än kvinnor 

(ibid.).   

 

2.2 Utredning och diagnos  

Inom hälso- och sjukvården bedöms riskfyllda alkoholvanor hos en person med hjälp av 

ett anamnesupptag. I första samtalet kan frågor om alkoholkonsumtion vävas in för att 

undersöka om ökat alkoholintag orsakar personens symptom (Franck, 2011). Det 

används olika tester av psykologisk och/eller biologisk karaktär. Exempel på detta är; 

AUDIT (Alcohol Disorder Identification Test) där patienten svarar på tio frågor 

angående alkohol för att identifiera ett eventuellt riskbruk. En mer omfattande utredning 

är ASI-intervjun (Addiction Severity Index) som genomförs tillsammans med patienten 

och alkoholvanorna framkommer tydligt (Socialstyrelsen, 2015). De biologiska testerna 

kan vara specifika blodprov där det kan påvisas om alkoholkonsumtionen varit hög 

under lång tid eller om levervärdena är förändrade till följd av hög alkoholkonsumtion 

(ASAT, ALAT, CDT, GT och PEth) (Helander, 2011; Socialstyrelsen, 2015).  

 

2.3 Beskrivning av alkoholabstinens   

Ett av de mest akuta tillstånden som kan tillstöta när alkoholen börjar gå ur kroppen är 

alkoholabstinens. Oro, ångest, svettningar, ökad puls och förhöjt blodtryck är vanliga 

symptom. I abstinensfasen är det främst två tillstånd som utmärker sig då de är direkt 

farliga för den drabbade. Dessa tillstånd är abstinensepilepsi och delirium tremens. 

Delirium tremens allmänna symptom är att den drabbade kan bli förvirrad, hallucinera, 

orolig och hyperaktiv. Detta tillstånd startar många gånger två till tre dagar efter att 

personen med alkoholberoende slutat inta alkohol. De som drabbas av delirium tremens 

har ofta haft en hög alkoholkonsumtion under längre tid och lider av kraftig abstinens. 

Symptomen vid alkoholabstinens delas in i två grupper, dessa är ospecifika och 

specifika symptom. De första symptomen är av ospecifik karaktär och kan visa sig inom 

några timmar efter avslutat intag av alkohol. Symptomen kan vara förhöjt blodtryck, 

hög puls, svettningar, skakningar, nedstämdhet och ångest. De specifika symptomen 

visar sig efter 3–5 dygn. Symptomen kan visa sig i form av delirium tremens, 

hallucination och psykotiska inslag. Kramper är också ett specifikt symptom som kan 

visa sig tidigare än inom 3–5 dygn (Socialstyrelsen, 2015). För att snabbt fastställa om 

det är början till alkoholabstinens ska enligt Franck (2011) den kliniska bilden hos 

patienten bedömas (puls, blodtryck, skakningar, svettning, oro, sömnproblem). Den 

kliniska bilden som visar sig styr när behandling bör startas. Det finns skalor att 

använda för att skatta patientens symptom. Ett exempel på en sådan skala är Revised 

Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol Scale (CIWA-Ar-skalan). Om 

denna skala används styr patientens symptom hela behandlingen (ibid.).  

 

2.4 Behandling av alkoholabstinens  

Behandlingen startar när symptom på abstinens visar sig (Franck & Nylander, 2011; 

Mirijello et al., 2015; Socialstyrelsen, 2015; Sutton & Jutel, 2016). I första hand avser 

behandling av alkoholabstinens att förhindra kramper och delirium tremens. 
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Behandlingen är också avsedd att lindra det lidande som en person med abstinens 

genomgår. Allvarlig alkoholabstinens ska behandlas med läkemedel. I första hand 

används Bensodiazepiner (Socialstyrelsen, 2015). Ett schema på medicinering sätts in 

som trappas ner gradvis (Franck, 2011). Mirijello et al. (2015) har studerat olika sätt att 

identifiera och behandla alkoholabstinens. De menar att den första åtgärden inte är 

medicinsk utan grundar sig i omvårdnad där kontakten mellan behandlare och patient är 

betydelsefull (ibid.). Vid riskfaktorer hos patienten bör behandling av alkoholabstinens 

enligt Franck (2011) ske i heldygnsvården 

 

2.5 Psykiatrisk heldygnsvård 

Heldygnsvården omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) och 

benämns där som sluten vård. Heldygnsvård innebär att en patient vårdas på en 

vårdinrättning (ibid.). Olika riskfaktorer som det tas ställning till inför heldygnsvård vid 

alkoholabstinens är enligt Franck (2011): 

– Hur länge personen druckit alkohol och i vilken omfattning 

– Om pulsen överstiger 120 slag/minut 

– Personen har tidigare haft abstinensutlösta kramper 

– Personen har tidigare haft delirium tremens 

– Infektioner 

– Personen är fysiskt skadad. 

Om riskerna för svår abstinens anses vara små kan behandlingen ske i öppenvård (ibid.). 

Patienter med alkoholberoende så allvarligt att det är en fara för den fysiska eller 

psykiska hälsan och samtidigt motsätter sig vård kan tvångsvårdas under Lagen om vård 

av Missbrukare i vissa fall (LVM, SFS 1988:870). Dessa patienter återfinns många 

gånger i heldygnsvården i väntan på plats på ett hem där LVM-vård bedrivs (Heilig, 

2019). 

 

2.6 Sjuksköterskors och patienters upplevelser av behandling vid 

alkoholberoende 

Sjuksköterskans roll är enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

(2017) att ansvara för att vården som bedrivs innefattar patienten på så sätt att denne 

upplever sig sedd och förstådd. En följsamhet bör finnas för varandras kunskap inom 

området. Sjuksköterskan tillsammans med patienten ska planera och genomföra vården. 

Detta beskrivs som ett partnerskap där förutsättningar skapas för patienten att besluta 

om innehållet av vården, målet med vården, rättigheter och uppföljning (ibid.). 

Litteratursökningen som genomförts i ämnet som skulle belysas har genererat i få 

studier om sjuksköterskans upplevelser av hur patienters möjligheter till delaktighet 

främjas vid abstinensbehandling för alkoholberoende. Det återfanns studier där det 

forskats om delaktighet vid abstinensbehandling vid alkoholberoende ur ett 

patientperspektiv. De studier som återfanns med ett sjuksköterskeperspektiv belyste 

samtidigt annan psykisk sjukdom eller ett beroende av andra substanser utöver alkohol. 

De studier som hittades innefattade inte forskning från svensk vuxenpsykiatrisk 

heldygnsvård.  

 

McCallum et al. (2015) som har intervjuat patienter som genomgick behandling för 

alkoholberoende i slutenvård och öppenvård i Australien och Walls et al. (2016) som 

har intervjuat patienter i en alkoholrådgivning i England har i sina studier kommit fram 

till hur betydelsefullt det är för patienter med alkoholberoende att bygga upp en god 

relation med de som vårdar. Denna relation visar sig i Walls et al. (2016) studie bygga 

på att den som vårdar är aktiv, involverad och öppen för samarbete. Liknade resultat har 
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framkommit i en studie av Strobbe et al. (2004) där patienter som genomgår behandling 

i öppenvårdspsykiatri i USA beskriver att sjuksköterskans roll är betydelsefull under 

abstinensbehandling vid alkoholberoende. Att erhålla information och ha en 

sjuksköterska som visar sig tillgänglig värderas högt av patienterna (ibid.). Patienterna 

beskriver hur de uppskattar vårdpersonal med empati, förståelse, respekt och kunskap 

inom området. Vidare beskriver de hur deras vilja till att avstå från alkohol påverkas 

positivt om relationen dem emellan är god (McCallum et al., 2015). I Allan et al. (2015) 

studie från USA där patienter fyllt i frågeformulär angående sin behandling 

framkommer det att när patienter upplevde att vårdpersonalen inte hade förståelse för 

deras alkoholmissbruk ökade känslan av skuld. Detta beskrevs minska självförtroendet 

runt att lyckas med att ändra sina dryckesvanor (ibid.). I Thurangs (2012) studie 

framkommer att känslan av att få tid med den som vårdar och att denna har en förmåga 

att trösta var betydelsefullt. 

 

Det framkommer i de Vargas och Luis (2008) studie där sjuksköterskor från tre olika 

vårdcentraler i Brasilien har intervjuats hur en del sjuksköterskor gett upp hoppet om de 

alkoholberoende patienterna. Sjuksköterskorna upplever att patienterna ofta återvänder 

efter behandling. Det framkommer känslor hos sjuksköterskor som att patienter med 

återfall är hopplösa fall. Det fanns också en attityd hos en del sjuksköterskor att 

patienten med alkoholberoende kan sluta men att viljan saknas (ibid.). Samtidigt har 

Renee och Barrs (2010) när de intervjuat sjuksköterskor i Australien kommit fram till 

resultat som visar hur en del sjuksköterskor värnar om sina patienter när de får återfall. 

Det beskrivs att sjuksköterskor vill att deras patienter ska få en rättvis behandling, stöd 

och förståelse istället för att bli avvisade (ibid.). Ömsesidigt engagemang där 

uppmuntran och stöd ingår är enligt Sahlsten, Larsson, Sjöström och Plos (2008) ett 

kännetecken för delaktighet.  

 

3 Teoretisk referensram 
Enligt Alvesson och Sköldberg (2017) används en teoretisk referensram för att 

balansera allt material som samlas in under exempelvis en intervjustudie. Ramen är 

också betydelsefull för forskares tolkningar (ibid.). Det är sjuksköterskors upplevelse av 

hur de främjar patientens möjlighet till delaktighet vid abstinensbehandling som har 

belysts genom att utgå från begreppet delaktighet. 

 

3.1 Delaktighet  

Till följd av sjukdom upplevs enligt Dahlberg och Segesten (2010) många gånger en 

känsla hos patienten av att tappa kontrollen över livet. Balansen i livet sätts ur spel och 

patienten hamnar i ett nytt sammanhang; sjukvårdssammanhanget. För att minska 

sårbarheten hos den sjuka, kan det vara till stor hjälp att främja patientens möjlighet till 

delaktighet i vårdprocessen (ibid.). Begreppet delaktighet har enligt Sahlsten et al. 

(2008) en avsaknad av tydlighet. De har kommit fram till att begreppet består av fyra 

utmärkande egenskaper vilka är: att det finns en etablerad relation, överlämnande av 

viss makt eller kontroll, ett kunskapsutbyte bör ske samt ett ömsesidigt engagemang. 

Genom en god relation mellan vårdare och sjuksköterska inges känslor hos patienten 

som förtroende och respekt vilket i sin tur ökar känslan av delaktighet (ibid.). Genom 

delaktighet kan enligt Dahlberg och Segesten (2010) patienten få tillbaka känslan av att 

ha kontroll över sitt liv. Detta bekräftas av Sahlsten et al. (2008) som har kommit fram 

till att om sjuksköterskan överlämnar viss makt eller kontroll till patienten så främjas 

deras möjlighet till delaktighet. Det beskrivs av Strobbe et al. (2004) hur betydelsefullt 

det är för patienter med alkoholberoende att ha en sjuksköterska som är tillgänglig för 
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att få ta del av information angående sin behandling. Delaktighet är ett av de begrepp 

som är lagstadgade och i Patientlagen (2014: 821) finns det beskrivet hur vården så 

långt möjligt ska genomföras och utformas gemensamt med patienten. 

 

3.2 Sjuksköterskans betydelse för delaktighet 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) så är delaktighet inte så enkelt som att patienten 

görs delaktig genom att lyssnas till och att som vårdare vara följsam. Delaktighet 

innefattar också den som vårdar genom att både vårdarens och patientens kunskap är 

värdefull för vårdandet. För att som vårdare kunna främja känslan av delaktighet för 

patienten bör det vara som ett samspel där deras kunskap och erfarenheter är lika 

mycket värda (ibid.). Sahlsten et al. (2008) bekräftar detta då ett av de definierade 

kännetecken de kommit fram till i sin analys är att ett kunskapsutbyte bör ske mellan 

sjuksköterska och patient för att delaktighet ska främjas. De har kommit fram till att 

delaktighet är som ett samspel där engagemang är ömsesidigt från sjuksköterska och 

patient (ibid.). Att sjuksköterskan har kunskap om beroendesjukdomen har i studier 

visat sig gå hand i hand med att bjuda in till delaktighet. Okunskap och brist på 

erfarenhet visade sig ha negativa konsekvenser för hur patienten gjordes delaktig i sin 

vård (Tsai et al., 2010). Samtidigt som det har visat sig i Sutton och Jutels (2016) studie 

hur betydelsefullt det är att sjuksköterskan lyssnar till patienten och dennes anhöriga vid 

vård av abstinensbehandling för alkoholberoende så framkommer det i Renee och Barrs 

(2010) studie hur svårt det kan vara att göra detta. Vissa sjuksköterskor uppfattar det 

som att den alkoholberoende patienten själv orsakat sitt beroende vilket kan försvåra att 

främja en god vårdrelation och genom det bjuda in patienten till att bli delaktig (ibid.). 

Det kan handla om attityder och okunskap som begränsar sjuksköterskorna (de Vargas 

& Luis, 2008). Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen, inriktning psykiatrisk vård (2014) så ska 

specialistsjuksköterskan inom psykiatri värna om att all vård sker i samråd med 

patienten (ibid.). Sahlsten et al. (2008) har kommit fram till att för att delaktighet ska 

nås ska det strävas efter jämlikhet mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskor 

måste lämna tillbaka delar av den makt de har och istället underlätta för och stödja 

patienten i vårdförloppet.  

 

4 Problemformulering 
Alkoholberoende är ett vanligt förekommande tillstånd i Sverige som påverkar den 

drabbade personen såväl psykiskt, fysiskt som socialt. Den som är drabbad behöver förr 

eller senare behandling för sitt alkoholberoende och ofta inom den vuxenpsykiatriska 

heldygnsvården. Det finns studier om hur patienter upplever betydelsen av delaktighet i 

sin vård vid abstinensbehandling för alkoholberoende. Däremot återfinns få studier om 

hur sjuksköterskan upplever att de främjar patienters möjligheter till delaktighet i 

vården runt beroendet. En av specialistsjuksköterskans inom psykiatrins uppgifter är att 

värna om att all vård sker i samråd med patienter. Enligt lag ska det alltid ges 

möjligheter för patienter att vara delaktig i vården. Känslan av delaktighet runt 

abstinensbehandling vid alkoholberoende förefaller vara betydelsefullt för patienters 

återhämtning. Det finns skäl att belysa om och i så fall hur sjuksköterskor arbetar för att 

främja patienters möjligheter till delaktighet i sin vård. 
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5 Syfte 
Syftet är att belysa sjuksköterskors upplevelser av hur patienters möjligheter till 

delaktighet främjas vid abstinensbehandling för alkoholberoende inom vuxenpsykiatrisk 

heldygnsvård. 

 

6 Metod 
Då syftet med studien var att belysa upplevelser av ett fenomen lämpade sig en 

kvalitativ forskningsmetod. Kunskapen samlades in genom intervjuer som analyserades 

och gav ett resultat vilket beskrivs av Lundman och Hällgren Graneheim (2017) som 

kvalitativt inriktad forskning. Då målet var att försöka tolka och förstå människors 

upplevelser lämpar sig enligt Patel och Davidsson (2011) kvalitativt inriktad forskning. 

 

6.1 Urval 

Deltagarna i studien valdes ut med hjälp av ett strategiskt urval vilket innebär att 

sjuksköterskor som hade erfarenhet av ämnet som skulle undersökas deltog i studien 

(Forsberg & Wengström, 2008). Inklusionskriterierna var att informanterna skulle vara 

legitimerade sjuksköterskor som aktivt tjänstgjorde i vuxenpsykiatrisk heldygnsvård. 

Sjuksköterskorna skulle ha arbetat med abstinensbehandling i minst tre månader. 

Exklusionskriter var sjuksköterskor som tidigare arbetat med abstinensbehandling men 

inte aktivt de senaste två åren. Åtta informanter deltog i studien. Deltagarna var i 

genomsnitt 55 år gamla (27–67 år) och hälften var kvinnor. Fyra var grundutbildade 

sjuksköterskor och fyra hade specialistsjuksköterskeexamen med inriktning psykiatrisk 

vård. Genomsnitt på yrkeserfarenhet var 10.9 år (3 månader–36 år). 

 

6.2 Tillvägagångssätt 

Till en början togs kontakt med fem verksamhetschefer inom Vuxenpsykiatrin i södra 

Sverige. Skriftlig information (Bilaga 1) skickades till verksamhetschefer gällande 

syftet med studien och önskemål om att få intervjua sjuksköterskor på deras klinik. 

Efter mottaget godkännande från verksamhetschef togs i första hand kontakt med 

aktuella avdelningschefer. Avdelningscheferna tog emot information om studien och 

vidarebefordrade denna till sjuksköterskorna. En del av avdelningscheferna valde att 

fråga de aktuella sjuksköterskorna angående deras intresse att medverka i studien. Vid 

intresse att medverka kontaktade sjuksköterskorna författaren. Andra avdelningschefer 

valde att vidarebefordra de aktuella sjuksköterskornas E-post till författaren och då tog 

författaren första kontakten. Kontakten med sjuksköterskorna hölls till en början via E-

post där information om studien, genomförandeprocess och informanternas rättigheter 

presenterades (Bilaga 2). Vid önskemål om deltagande erhöll sjuksköterskan ett 

samtyckesformulär (Bilaga 3) som godkändes via E-post inför medverkan i studien. 

Efter det bestämdes av informanten en tid då intervjun skulle genomföras. Inför varje 

intervju upprepades information om studien, informanternas rättigheter och ett muntligt 

samtycke erhölls.  

 

Efter första rekryteringstillfället uppkom inte informanterna till det önskade antalet. 

Sökområdet utökades med två kliniker inom vuxenpsykiatrisk heldygnsvård i södra 

Sverige. Tillvägagångssättet var likadant som den ursprungliga sökningen. De 

informanter som blivit intervjuade tillfrågades om de hade någon kollega som var 
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intresserad av att delta i studien. Den utökade sökningen efter informanter gav inget 

resultat. Sju kliniker kontaktades totalt. 

 

6.3 Datainsamling 

Denna studie hade initialt två författare. Båda författarna var delaktiga från urval av 

intervjudeltagare och fram till inledning av analysen. Studien baseras på åtta intervjuer 

och dessa genomfördes över telefon. Intervjuerna spelades in och hade en duration i 

genomsnitt på 25.6 minuter (21.02–35.4 minuter). Inspelade intervjuer sparades i ett 

USB-minne som förvarades inlåst hemma hos en av författarna. Intervjuerna utfördes 

enskilt. Författaren till denna studie har genomfört sex intervjuer och den andra 

författaren två intervjuer. Datainsamlingsmetod till studien bestod av semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer. Detta innebär enligt Patel och Davidsson (2011) att en mall över 

de teman som ska omnämnas tillverkas samtidigt som den intervjuade har inflytande att 

fritt formulera svaren. För den aktuella studien skapades en intervjuguide (Bilaga 4) 

som bestod av öppna frågor för att erhålla så bred bild av fenomenet som möjligt. Under 

intervjuerna användes även följdfrågor, dessa hjälper enligt Patel och Davidson (2011) 

till att ge stöd åt samtalet vid behov. För att testa intervjuguidens funktion genomfördes 

en testintervju med en före detta kollega till författaren. Frågorna justerades efter den 

genomförda testintervjun och ansågs sedan innehålla relevanta frågor som svarade på 

studiens syfte. Enligt Patel och Davidsson (2011) är den kvalitativa intervjun ett adekvat 

verktyg att använda för att nå den intervjuades livsvärld eller förstå hur de tolkar 

exempelvis ett fenomen.  

 

6.4 Analys 

Fram till och med början av analysen var det två författare till studien. Författaren valde 

sedan att genomföra studien enskilt. De inspelade intervjuerna transkriberades och alla 

texter lästes och analyserades med stöd av kvalitativ innehållsanalys som beskrivs av 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017). Vid analys med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys riktas det in på tolkning av texter, dessa kan vara utskrifter av inspelade 

intervjuer (ibid.). Ansatsen var induktiv vilket enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2017) innebär att texterna analyseras objektivt utan någon förutbestämd teori. Den 

kvalitativa innehållsanalysens centrala mål är att skildra variationer och det genomförs 

genom att hitta skillnader och likheter i texten (ibid.). 

Analysprocessen genomfördes till att börja med tillsammans av båda författarna till 

studien. Texterna lästes först självständigt igenom ett flertal gånger och eventuella 

meningsenheter ströks under. Meningsenheter beskrivs av Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017) som meningar, ord och/eller stycken i texten som påminner om 

varandra genom dess innebörd och kontext. Författarna jämförde sedan 

understrykningarna. Där understrykningarna skildes åt diskuterades detta noga igenom 

om meningsenheten svarade på studiens syfte. De meningsenheterna som svarade på 

studiens syfte utgjorde sedan basen för analysen. I denna del av analysprocessen valde 

författaren till denna studie att genomföra studien enskilt. Materialet genomgick en 

ytterligare granskning av författaren för att säkerhetsställa att alla meningsenheter hade 

lyfts ut. Det är enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) betydelsefullt att 

meningsenheterna inte är för stora eller för små då det finns risk att betydelsefullt 

innehåll i texten genom det förloras. Meningsenheterna kondenserades till en kortare 

mer lätthanterlig text med fokus på att bevara rätt bild av innehållet. Dessa texter 

abstraherades sedan och framställdes som koder (ibid.). Efter det skapades 

underkategorier som innehöll flera koder med liknande innehåll. Underkategorier 
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beskrivs av Graneheim, Lindgren och Lundman (2017) som att koderna delas in mer 

exakt efter deras betydelse. Underkategorier med liknande innehåll delades slutligen in i 

kategorier (ibid.). När intervjuer analyseras utifrån en kvalitativ innehållsanalys finns 

det enligt Graneheim, Lindgren och Lundman (2017) olika metoder att tolka innehållet 

av texten. I denna studie användes den latenta innehållsanalysen. Detta därför att 

författaren ville få en nära bild av texten samtidigt som det mer abstrakta i texten inte 

skulle förloras. Det dolda budskapet söktes i texten under hela analysprocessen med 

hjälp av den latenta metoden. Den latenta innehållsanalysen beskrivs av Graneheim, 

Lindgren och Lundman (2017) som att den röda tråden i texterna eftersöks. Den latenta 

innehållsanalysen kan ses som en fortsatt analys där kategoriernas dolda budskap tolkas. 

Ut från det dolda budskapet skapades sedan ett tema (ibid.). Analysen resulterade i 11 

underkategorier, 3 kategorier och 1 tema. Meningsenheter, kondenserade 

meningsenheter, koder, underkategori, kategori och tema redovisas som exempel i tabell 

1 nedan.  

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen  

 

Meningsenhet   Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori Tema 

Men det är att man 

utgår från patienten, 

att man alltså att man 

pratar ju med 

patienten, vad har den 

för mål, vad vill den, 

man informerar utifrån 

patientens förmåga... 

eeeh den alltså, man 

rättar ju informationen 

efter patientens... vet 

inte om jag ska kalla 

det nivå...men alltså 

var de är någonstans. 

(Informant 3)  

Jag utgår från 

patienten när jag 

pratar och 

informerar 

patienten, jag 

rättar mig efter 

deras förmåga. 

Information 

och samtal 

efter 

patientens 

förmåga 

Att ge 

individanpassad 

information 

Att ge och 

ta emot 

information 

Ett 

givande 

och 

tagande 

 

7 Forskningsetiska överväganden 
Helsingforsdeklarationen (2013) skapad av World Medical Association (WMA) har 

utformat en beskrivning med etiska principer som är tänkta att användas vid forskning 

där människor ingår. Enligt Helsingforsdeklarationen (WMA, 2013) ska all medicinsk 

forskning där människor är inblandade noga protokollföras angående det etiska 

ställningstagandet. Detta protokoll ska sedan lämnas in till en etisk kommitté för 

behandling. Enligt Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460) omfattas inte studier som genomförs i en högskoleutbildning på grund- eller 

avancerad nivå av bestämmelser om etisk prövning. Denna studie har istället etiskt 

egengranskats med hjälp av ett dokument för egengranskning (bilaga 5) som utarbetas 

av Etikkommittén Sydost. Detta formulär skickades in tillsammans med 

ansökningsblankett för rådgivande etisk granskning. Ett rådgivande yttrande erhölls till 

denna studie från Etikkommittén Sydost (EPK 518–2018) (bilaga 6). Etikkommittén 

Sydost såg inga hinder till att genomföra studien som planerat. 
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Vetenskapsrådet (2002) har utformat fyra etikregler som är huvudkrav i humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet uppfylldes i denna 

studie genom att förhandsinformation gavs till informanter om studiens syfte. De erhöll 

också information om vad deras deltagande innebar och att studien när den är godkänd 

kommer publiceras i det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). De fick information 

om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst under processen hade möjlighet 

att avbryta utan att skäl behövde uppges. Samtyckeskravet tillgodosågs genom att ett 

skriftligt samtycke från informanten erhölls via E-post. Detta samtycke innehöll 

information om studiens syfte och säkerhetsställde att informanterna upplevde att de fått 

ställa frågor om studien och erhållit svar på dessa. Samtycket upprepades muntligt inför 

varje enskild telefonintervju. Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att all data 

som samlats in behandlats med respekt. Inspelade intervjuer har raderats efter 

transkribering. Transkriberade intervjuer har sparats på ett USB-minne inlåst hos 

författaren. När delar av texter i analysfasen skickades mellan författaren till studien och 

handledaren togs hänsyn till konfidentialitetskravet. Texterna sparades i externa 

hårddiskar för att destrueras efter genomförd handledning. Informanternas personliga 

uppgifter som namn har ersatts med siffror. För att ytterligare försvåra att informanterna 

skulle kunna identifieras har namnet på den klinik de tillhör inte angetts i studien. Enligt 

vetenskapsrådet (2002) ska det försvåras så långt som möjligt att deltagare i en studie 

kan identifieras. Nyttjandekravet har författaren till denna studie följt genom att det 

insamlade materialet inte kommer nyttjas till något annat ändamål än till föreliggande 

studie. Enligt Helsingforsdeklarationen (WMA, 2013) ska risker med studier vägas mot 

nyttan av denna. Nyttan med en studies genomförande måste vara större än risken att 

någon människa skadas. Den etiska risk författaren kan se med denna studie är att 

informanterna kan känna sig ifrågasatta angående om hur de främjar möjligheten för 

patienters delaktighet. Nyttan av studien anses dock vara större då det kan framkomma 

resultat som kan underlätta för sjuksköterskor att främja patienters möjlighet till 

delaktighet.  

 

8 Resultat 
Resultatet redovisas i form av de underkategorier, kategorier och tema som framkom i 

analysen. Dessa redovisas i tabell 2 nedan. 

 

Tabell 2. Underkategorier, kategorier och tema 

 
Att informera om symptom och 

behandling 

Att ge och ta emot information  

Att väcka egenintresse, 

självmedvetenhet och 

motivation 

  

Att ge individanpassad 

information 

  

Att bekräfta genom att lyssna 

och återberätta 

  

Att acceptera önskningar och 

mål men inte ge upp 

Att visa intresse och 

engagemang 

Ett givande och tagande 

Att visa sig tillgänglig med 

hjälp av små handlingar 

  

Att se och utgå från patienten   
Att hitta tid och tillfällen för 

samtal 
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Att bidra med kunskap och 

erfarenhet 

  

Att föra patienters röster vidare 

med hjälp av teamarbete 

Att förmedla och samarbeta  

Att företräda patientens 

intressen inför läkare 
  

 

8.1 Att ge och ta emot information 

Analysen visade att samtliga sjuksköterskor upplevde informationsutbyte som en 

betydelsefull del i att främja patienters möjlighet till delaktighet. Sjuksköterskorna hade 

olika strategier och tillfällen för att ge och ta emot information. De informerade om 

symptom och behandling, de väckte egenintresse, självmedvetenhet och motivation, de 

gav individanpassad information och bekräftade patienter genom att lyssna och 

återberätta. 

 

8.1.1 Att informera om symptom och behandling 

Sjuksköterskorna upplevde att information till patienter om hur alkoholabstinensen 

kunde komma att visa sig och hur hjälpen skulle se ut i de olika faserna av 

alkoholabstinensbehandlingen främjade möjligheten för patienters delaktighet. Genom 

att informera om läkemedlens effekter och hur de skulle trappas ner upplevde 

sjuksköterskorna att eventuell frustration hos patienter minskade. När patienten frågade 

om sin behandling upplevde sjuksköterskorna att möjlighet till delaktighet främjades 

genom att förklara för patienten varför vissa åtgärder gjordes. Sjuksköterskorna 

informerade om de begränsningar och riktlinjer de var ålagda att följa. Det uttrycktes att 

patienters möjlighet till delaktighet främjades när patienter tidigt i vårdförloppet fick 

information om vad som planerades. Patienter fick då information om den vårdplan som 

upprättades i ett tidigt skede i vårdförloppet. 
Ja, jag tror det är det som kan missas, många av dom här, denna patientgrupp, känner sig 

inte så delaktiga, även om vi följer vissa standardiserade, ja det är ju, det är rätt fyrkantigt 

behandlingen och så. Väldigt självklart för oss men för patienterna så, dom känner inte 

till exakta planen. Det kan vara bra att visa dom "så här länge ska du stå på detta", så att 

dom är förberedda på det lite. (Informant 2) 

Det framkom upplevelser av att patienters möjlighet till delaktighet främjandes genom 

en morgonsamling på avdelningen. Sjuksköterskor hade där möjlighet att ge 

information men också ta del av information om patientens mående. Det upplevdes att 

då det togs emot information från patienter om deras upplevelse av behandlingen 

samtidigt som det gavs information främjade patienters möjlighet till delaktighet. Det 

fanns också upplevelser hos sjuksköterskorna om att möjligheten till delaktighet 

främjades genom att information gavs om andra aktörer i samhället som kunde hjälpa 

patienten med alkoholberoendet.  

 

8.1.2 Att väcka egenintresse, självmedvetenhet och motivation 

Sjuksköterskorna upplevde att patienters delaktighet främjades genom att i samtal 

förklara vad som vad som planerades runt patienten. I ett sådant samtal upplevde 

sjuksköterskorna samtidigt att ett egenintresse för tillfrisknande kunde väckas hos 

patienter. 
Abstinensbehandlingen är, det är ju så kort tid att man hinner kanske plantera ett frö. 

Någon enstaka gång har det ju hänt att folk har, lagt ner det när de har varit inne på 

avgiftning men det är väldigt väldigt ovanligt […] Det är ju i samtalen med dom, att man 

kan, väcka ett intresse för sitt eget tillfrisknande och ett intresse för sig själv. (Informant 

1) 

Sjuksköterskorna upplevde att om patienter gavs möjlighet till att berätta om sin 

situation kunde detta leda till ett medvetandegörande hos patienter för de svårigheter de 
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hade. Sjuksköterskorna upplevde då att motivationen kom från patienten vilket kunde 

leda till att patienters egenintresse ökade. Sjuksköterskorna upplevde att detta kunde 

medföra att det blev tydligare för patienter vad de behövde hjälp med. Samtidigt blev 

det också tydligare för sjuksköterskan vad som kunde göras för patienten vilket 

upplevdes främja patientens möjlighet till delaktighet. Genom att sjuksköterskorna 

lyssnade till patientens historia om sitt liv upplevdes en ökad förståelse hos 

sjuksköterskan för varför just denna patient drabbats av alkoholberoende. Genom att 

lyssna och vilja förstå kunde sjuksköterskan bekräfta patienten. Sjuksköterskan kunde 

försöka få patienten att se varför alkoholberoendet infunnit sig vilket upplevdes 

främjande för patientens delaktighet. Detta upplevde sjuksköterskorna kunna använda 

sig av för att motivera patienten och genom det främja möjligheter till delaktighet.  
Nä men det kan handla om tidigare vårderfarenheter av avgiftningar, hur det har funkat, 

vad man haft för förväntningar på behandlingen, uh, asså, motiverande, vad som kan 

motivera en, lite om personen i sig, hur dom fungerar. Just förväntningarna tycker jag är 

viktigt att veta. (Informant 2) 

Sjuksköterskorna upplevde att då patienter motiverades till att i samtal beröra vad som 

skulle hända när vårdtiden tagit slut och tänka på framtiden främjade delaktighet och 

motivation till fortsatt nykterhet. 

 

8.1.3 Att ge individanpassad information 

Sjuksköterskorna upplevde att patienters möjligheter till delaktighet främjades om 

information som gavs var individanpassad. 
Men det är att man utgår från patienten, att man alltså att man pratar ju med patienten, 

vad har den för mål, vad vill den, man informerar utifrån patientens förmåga... eeeh den 

alltså, man rättar ju informationen efter patientens... vet inte om jag ska kalla det 

nivå...men alltså var de är någonstans. (Informant 3) 

Sjuksköterskorna upplevde att möjligheten till delaktighet främjades när informationen 

anpassades efter patienters förmåga i dagsläget. Patienter kunde vara i dåligt skick de 

första dagarna och då upprepade sjuksköterskorna lite informationen i taget. 

Sjuksköterskorna väntade med samtal tills patienten nyktrat till och hade förmåga att ta 

till sig informationen som gavs vilket upplevdes främja möjligheter till delaktighet. 

Sjuksköterskorna anpassade samtalen efter när patienter hade behov av dem vilket 

upplevdes som främjande för delaktighet. När sjuksköterskan såg att patienten mådde 

dåligt och sökte upp denna för att samtala upplevdes det främja delaktighet.  ”Det är 

bara, jag frågar ju folk om dom vill prata. Det är ofta tillfälle man ser att patienten 

sitter och mår dåligt och då frågar man om dom vill prata lite” (Informant 1). Vid 

behov anpassade sjuksköterskorna informationen genom att den gavs både muntlig och 

skriftligt vilket upplevdes främja möjligheter till delaktighet.  

 

8.1.4 Att bekräfta genom att lyssna och återberätta  

Att lyssna till patienten för att främja möjlighet för delaktighet var något 

sjuksköterskorna upplevde som betydelsefullt. Genom att lyssna på patienten upplevdes 

att möjligheter gavs för att bli en resurs i sin egen vård. Genom att återberätta delar av 

samtalet visades det att patienter var lyssnade till. Utan att återberätta upplevdes det som 

att det skulle bli som vilket samtal som helst.  
…man bjuder in patienten genom att man tar del av deras story, deras deras berättelse vad 

som ligger bakom […] och sen plantera tillbaka den till patienten […] då då bjuder man 

in den, men skulle man bara lyssna och sen inte göra den här återplanteringen till 

patienten med det som är sagt så skulle eeeeh det vart som vilket samtal som helst 

(Informant 4) 

En sjuksköterska upplevde att delaktighet främjades när patienter visades runt på 

avdelningen och att sjuksköterskan lyssnade på vad patienten sa under rundturen. 

Sjuksköterskan satte sig ner med patienter och samtalade om allmänna saker vilket 
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upplevdes främja patienters möjlighet till delaktighet. Det framkom upplevelser om att 

då det lyssnades till patienten även om patienten inte hade något att säga så främjade 

möjlighet till delaktighet. ”…att jag sätter mig ner, att jag visar att jag lyssnar, även 

om de inte har något att säga eeeh [paus] (Informant 3)”. Det beskrevs som att lyssna 

till det osagda. En annan av sjuksköterskorna upplevde att delaktighet främjades då 

känslan fångades upp som framkom tillsammans med informationen patienten gav. Att 

sjuksköterskan kom ihåg vad patienten sagt vid tidigare samtal upplevdes också främja 

delaktighet. Genom det upplevde sjuksköterskan kunna bekräfta patienten utan att 

samtala.  

 

8.2 Att visa intresse och engagemang 

Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde att om de visade intresse och 

engagemang för patienterna så främjades möjligheter för patienternas delaktighet. 

Sjuksköterskorna hade olika tillvägagångssätt att synliggöra intresse och engagemang 

för patienten. De accepterade önskningar och mål men gav inte upp, de visade sig 

tillgängliga med hjälp av små handlingar, de såg och utgick från patienten, de hittade tid 

och tillfällen för samtal och bidrog med kunskap och erfarenhet. 

 

8.2.1 Att acceptera önskningar och mål men inte ge upp 

Det var en utmaning för sjuksköterskorna att möta de patienter som upplevdes inte vilja 

vara delaktiga. Det fanns olika sätt att hantera detta. Ett var att acceptera patientens 

önskan och ett annat att tro att en tanke har väckts hos patienten som kan hjälpa denna 

med ett tillfrisknande senare.  
Så frö är, så frö är mitt hopp många gånger. Att jag ska orka jobba i sådant här yrke och 

under sådan här omständigheter med schemalagda arbetstider och hela... för det är ju 

mycket, det ger mig så stort hopp. Alltså ok, jag kanske kände att jag inte gjorde så stor 

insats, men kanske kanske att den här människan har fått något med sig. Det innebär 

kanske inte att den slutar att dricka alkohol och så, men det kan vara något som börjar 

och gro. Kanske någonstans en förståelse. (Informant 8) 

Det framkom att det samtalades med patienter för att få en berättelse att återkoppla till. 

Om inga svar erhölls så gjordes nya försök senare vilket upplevdes främja möjligheten 

till delaktighet. Sjuksköterskorna berättar att det var betydelsefullt att både respektera 

om patienterna inte ville vara delaktiga men samtidigt inte ge upp. Det beskrevs hur 

patienterna ofta var återkommande till avdelningen och då upplevdes det extra 

betydelsefullt att fortsätta försöka främja möjligheten för delaktighet. En av 

sjuksköterskorna upplevde att det var patientens uppgift att säga till när behov fanns för 

stöd och hjälp. 

 

8.2.2 Att visa sig tillgänglig med hjälp av små handlingar 

Små handlingar som att hälsa eller hämta lite vatten upplevdes av sjuksköterskorna 

skapa en god kontakt med patienten som kunde främja delaktighet. Då sjuksköterskorna 

närmade sig patienten försiktigt för att höra efter hur patienten hade det så främjades 

möjligheter till delaktighet. Det upplevdes av sjuksköterskorna att om de presenterade 

sig för patienten så gavs de möjlighet att känna igen sjuksköterskan. Då patienten kände 

igen sjuksköterskan så gavs patienten möjlighet att veta vem hen skulle vända sig till 

vilket i sin tur upplevdes främja delaktighet. 
När man börjar sitt arbetspass så brukar jag gå runt och hälsa. Och att man börjar med 

små saker som hur har du det, behöver du en nattskjorta, behöver du en kudde, vet du att 

du kan höja sänggaveln […] Om du vill ligga lite högre. Vill du ha vanligt vatten eller en 

kanna saft här på rummet […] Lite omvårdnadssaker och så va.  Att man skapar kontakt 

med varandra och på det viset lite praktiska saker. (Informant 7) 
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Att sjuksköterskorna visade sig tillgängliga genom att höra med patienter om de hade 

några tankar eller funderingar och att vara med ute i vårdmiljön upplevdes främja 

möjligheter till delaktighet. Sjuksköterskorna upplevde att då patienten fick vara aktiv i 

sin vård genom att exempelvis ringa samtal själv så främjades delaktighet. När patienter 

var aktiva och gavs möjlighet att reflektera runt vården upplevde sjuksköterskorna att 

möjligheten till delaktighet främjades. Delaktighet upplevdes främjas genom att 

sjuksköterskan visade ett intresse för patienten och bjöd in till en vänskaplig relation 

genom samtal. När intresse visades för patienters erfarenheter underlättade det för 

sjuksköterskan att se vilken hjälp patienten var i behov av. Då sjuksköterskan delade 

med sig av sina egna livserfarenheter i samtal upplevdes det som främjande för 

patienters delaktighet. 

 

8.2.3 Att se och utgå från patienten 

Genom att mötena utgick från patienterna så upplevde sjuksköterskorna att patientens 

förtroende och tillit ökade. Sjuksköterskorna upplevde att patienter kände sig sedda och 

genom det främjades deras möjlighet till delaktighet. ”Alltså då tänker jag att det är det 

personliga mötet. Att jag ser patienten, att jag tar i hand och riktigt frågar på ett ärligt 

och uppriktigt sätt och utan krusiduller också. Hur läget är, hur patienten mår” 

(Informant 8). Sjuksköterskorna upplevde att då de såg till patientens behov så 

främjades deras möjlighet till delaktighet. Sjuksköterskorna upplevde att möjligheten 

till delaktighet främjades då de frågade patienterna frågor och visade intresse för svaren. 

Frågor som ställdes var; hur mår du? Eller; är det något du vill ha hjälp med? 

Sjuksköterskor upplevde att om de använde sig av frågor för att lyfta fram eventuellt 

dåligt mående hos patienter möjliggjordes patienters delaktighet i sin 

abstinensbehandling och dåligt mående kunde åtgärdas. I samband med detta upplevde 

sjuksköterskorna att patienters möjligheter till delaktighet främjas om det uppmuntrades 

att prata om måendet. Då patientens upplevelse av abstinensbehandlingen var i fokus 

och sjuksköterskan utgick från patientens upplevelse främjades delaktighet. 

Sjuksköterskor upplevde att delaktighet främjades då de hade överblick över patientens 

önskemål. Sjuksköterskor upplevde att patientens möjlighet till delaktighet främjades då 

det gjordes journalanteckningar som utgick från patientens situation. 

 

8.2.4 Att hitta tid och tillfällen för samtal  

Sjuksköterskorna upplevde att om tid prioriterades för samtal direkt när patienten kom 

till avdelningen främjade patienters möjlighet till delaktigheten redan från start. Att 

sjuksköterskorna avsatte tid för samtal och att patienten blev medveten om det 

upplevdes betydelsefullt. 
…men redan där när patienten faktiskt söker sjukhuset, för att få hjälp med tillnyktring. I 

den stunden är patienten ofta väldigt sårbara. Och har tagit ett stort steg, är modiga och 

starka i det elände de känner, så där finns ju en jättefin ingång att ta upp vad det handlar 

om. Att det faktiskt är ett sjukdomstillstånd beroende och att det är en dödlig sjukdom. 

(Informant 8) 

Om patienten tackade ja till samtal tolkade sjuksköterskorna det som en önskan om att 

få hjälp med att ta reda på varför situationen med alkoholberoendet uppkommit. Det 

framkom att det alltid i mån av tid gavs tillfälle för ett samtal och att dessa skedde i 

enskildhet. Det beskrevs som ett mål att samtala med patienterna minst en gång om 

dagen och det upplevdes främjande för patienters möjligheter till delaktighet. 

Sjuksköterskorna upplevde att tiden påverkade deras möjlighet att främja delaktighet för 

patienten. Tidsbristen kunde göra att främjande av delaktighet inte hanns med i den 

utsträckning sjuksköterskan skulle vilja. Detta kunde visa sig genom att det inte fanns 

tid att följa upp patienten. De oregelbundna arbetstiderna upplevdes av sjuksköterskorna 

begränsa främjandet av patienters möjlighet till delaktighet. Sjuksköterskorna berättade 
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om patienter som det lagts mycket tid på under ett kvällspass som kanske hade en annan 

sjuksköterska nästa dag vilket upplevdes påverka möjligheterna för att främja 

delaktighet negativt. Sjuksköterskorna upplevde att arbetsbelastningen påverkade 

kontakten med patienten och genom det möjligheten för delaktighet. Att 

sjuksköterskorna passade på att samtala samtidigt som andra aktiviteter utfördes och såg 

till att det viktiga prioriterades upplevdes betydelsefullt. Om det fanns oklarheter runt 

vården hos patienter upplevde en av sjuksköterskorna att delaktighet främjades om 

dessa patienter erbjöds tillfälle för samtal flera gånger per dag.   

 

8.2.5 Att bidra med kunskap och erfarenhet 

Sjuksköterskorna upplevde att deras kunskap och erfarenhet om abstinensbehandling 

vid alkoholberoende påverkade patienters möjligheter till delaktighet. En av 

sjuksköterskorna upplevde sig ha goda resurser att samtala och genom det upplevdes 

delaktighet främjas. Sjuksköterskan upplevde att det krävdes kompetens för dessa 

samtal. Sjuksköterskan använde sig också av sin intuition för att känna av vad som 

kunde sägas i samtal. Det framkom upplevelser av att både livserfarenhet och 

yrkeserfarenhet hos sjuksköterskan främjade patienters möjlighet till delaktighet då 

dessa erfarenheter delades med patienten. Sjuksköterskorna upplevde också att genom 

att vara pålästa om behandlingen och att lyssna till patientens tidigare erfarenheter av 

behandling så gavs sjuksköterskan information om vilka förväntningar patienten hade 

på vården. 

 

8.3 Att förmedla och samarbeta  

Sjuksköterskorna upplevde att sociala omständigheter kunde påverka deras möjlighet att 

främja patienters delaktighet. Det upplevdes inte alltid helt okomplicerat att arbeta i 

team runt patienten. Att ha ett bra samarbete med läkaren var något sjuksköterskorna 

upplevde betydelsefullt för att patienters möjlighet till delaktighet skulle främjas.  

 

8.3.1 Att föra patienters röster vidare med hjälp av teamarbete 

Sjuksköterskorna upplevde att teamet som arbetade tillsammans runt patienten var 

betydelsefullt. Det upplevdes betydelsefullt att gruppen fick känslan att de arbetade 

tillsammans mot samma mål. Sjuksköterskorna upplevde att om teamet tillsammans 

arbetade fram en plan där patienters önskemål var centralt främjades patienters 

möjlighet till delaktighet. Sjuksköterskorna beskrev detta som att de förde patienters 

röster vidare med hjälp av teamet. Det beskrevs att då patienters önskningar togs upp på 

ronden där hela teamet var samlat så främjades patienters möjligheter till delaktighet. 

Sjuksköterskorna upplevde att hela personalgruppens arbetsmiljö spred sig och detta i 

sin tur påverkade patienters förutsättningar för delaktighet. ”Alltså, vi har ju ett bra 

samarbete i personalgruppen och det tycker jag... eeeh alltså vi har en bra arbetsmiljö 

på jobbet och det gör ju att det liksom sprider sig till patienterna och ger dem bättre 

förutsättningar” (Informant 3). Teamet upplevdes av sjuksköterskorna ha betydelse för 

främjandet av delaktighet då de återberättade för patienten vad som framkom på ronden. 

Om patienten inte ville träffa läkaren kunde någon i teamet återberätta läkarens budskap 

till patienten. Det upplevdes också utmaningar med att arbeta i team då det kunde råda 

delade meningar om vilken typ av bemötande, vård, behandling och vårdlängd patienten 

skulle erbjudas.  
Vi jobbar ju tvärt i tvärgrupper kan man säga […] det är ju alltid väldigt bra så klart. Men 

ibland det kan ju vara delade meningar om hur patienter, vilken typ av bemötande, vilken 

typ av vård och vilken typ av vårdlängd och även läkarens behandling. Det kan ju vi ha 

olika åsikter om. (Informant 8) 
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En av sjuksköterskorna upplevde att det var sjuksköterskans skyldighet att upprätthålla 

patientens delaktighet i teamet. Sjuksköterskan berättade att om läkaren gjorde en 

ändring så var det sjuksköterskans uppgift att framföra den till patienten för att främja 

möjligheten för delaktighet. 

 

8.3.2 Att företräda patientens intressen inför läkaren  

Läkarens erfarenhet och kunskap upplevdes av sjuksköterskorna påverka patienters 

möjlighet till delaktighet i vården. Sjuksköterskorna upplevde att läkaren hade 

huvudansvaret över läkemedlen och att dessa ordinerades om behovet fanns. Det 

upplevdes enklare för sjuksköterskan att främja delaktighet om patienten slapp gå runt 

på avdelningen och må dåligt på grund av alkoholabstinens. Det upplevdes av 

sjuksköterskorna främjande för patienters delaktighet att informera de olika läkarna om 

planen som fanns för patienten. Genom det upplevde sjuksköterskorna att det inte 

riskerades förändringar för patienten som patienten inte varit delaktig i. ”Sen tror jag 

också att man påpekar att det ofta är olika läkare. Att man är noga med att poängtera 

kolla vårdplanen så att man inte missar, så att man inte sätter ut medicinen innan eller 

så” (Informant 2). Det framkom att då det fanns förtroende mellan läkaren och 

sjuksköterskan så påverkade det till en trygg arbetsmiljö vilket i sin tur påverkade 

patientens miljö och deras möjlighet till delaktighet främjades.  

 

8.4 Ett givande och tagande 

Kategorier och underkategorier kan förstås utifrån temat ett givande och tagande. Den 

röda tråden och det underförstådda som framkommer i den latenta analysen var hur 

sjuksköterskorna hyste ett intresse för människan bakom beroendesjukdomen. 

Sjuksköterskorna ville försöka förstå patienternas situation. De samtalade med 

patienterna om hur det varit tidigare i livet samtidigt som de hjälpte patienter att se 

framåt och visualiserade för patienterna hur deras framtid skulle kunna se ut. 

Sjuksköterskorna intresserade sig för patienternas upplevelse av sjukdomen. ”Ja det är 

ju de samtalen vi har där att man är delaktig och delar med sig utav livserfarenheter 

tillsammans då […] hur man ska tänka, det är ett givande och tagande det där…” 

(Informant 5). Sjuksköterskorna tog emot patienternas berättelse för att ge tillbaka 

denna med andra ord för att främja deras möjligheter till delaktighet. I kategorin att visa 

intresse och engagemang tolkar författaren till föreliggande studie det som att ett 

givande och tagande kan ses på olika nivåer. Ett givande från sjuksköterska till patient 

men också tvärtom där patienten ger och sjuksköterskan tar. Sjuksköterskorna försöker 

ge patienterna ett hopp om framtiden och patienterna tar emot detta hopp. 

Sjuksköterskorna gav av sitt intresse till patienten men tog samtidigt emot när patienten 

visade intresse. Intresset från patienten kanske först visades när sjuksköterskan öppnade 

med att ge av sitt intresse. Ett givande och tagande förefaller vara betydelsefullt för 

sjuksköterskan. Ett givande och tagande kommer från flera håll och kan ses som 

cirkulärt. 
 

9 Diskussion 

 

9.1 Metoddiskussion 

En studies trovärdighet kan enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) diskuteras 

utifrån begreppen giltighet, tillförlitlighet, delaktighet och överförbarhet. 
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9.1.1 Giltighet 

Att en studies resultat är giltigt beskrivs av Lundman och Hällgren Graneheim (2017) 

vara då det som är tänkt att granskas blir granskat. Urvalet av deltagare till studien 

genomfördes med hjälp av ett strategiskt urval vilket innebar att informanter valdes ut 

som ansågs ha möjlighet att svara på studiens syfte (Forsberg och Wengström, 2008). 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) är urvalet av deltagare betydelsefullt 

för att syftet ska kunna besvaras och genom det ge resultatet en god giltighet. Då det 

användes ett strategiskt urval identifierades informanter med den erfarenhet som 

fordrades för att ge studien ett giltigt resultat. Genom att betydelsen av informanternas 

erfarenhet redogjordes redan i urvalet försäkrades författaren om att informanterna hade 

tillräcklig erfarenhet för att ha förmåga att svara på de frågor som ställdes. De 

inklusionskriterier och exklusionskriterier som användes vid urvalet var tydliga. Inga 

informanter som inte uppfyllde dessa visade intresse av att delta i studien.  

Åtta informanter deltog i studien. Sökning efter fler informanter genomfördes via E-

post till de verksamheter som redan hade kontaktats samt ytterligare två verksamheter. 

Detta gav inget resultat. En reflektion om varför inte fler valde att delta i studien har 

förkommit. En anledning kan vara att konversationen med verksamhetscheferna fördes 

via E-post. Försök genomfördes med att kontakta de åtta informanter som redan 

intervjuats för att efterhöra om de hade någon lämplig kollega som var intresserad av att 

intervjuas. Detta utan resultat. De åtta informanter som deltog ansågs efter en tids 

sökande vara tillräckligt då data som samlats in efter granskning av utskrifter ansågs 

som tillräcklig för att svara på studiens syfte. 

Åldrarna på informanterna hade en spridning på 27–67 år. Könsfördelningen på 

informanterna var fyra kvinnor och fyra män vilket ansågs som en styrka då båda könen 

blev lika representerade. Lundman och Hällgren Graneheim (2017) beskriver hur det är 

en fördel med variation i ålder och kön då det erhålls en fluktuation i erfarenheter hos 

informanterna som efterfrågas i kvalitativa studier. Erfarenheten av abstinensbehandling 

hos informanterna sträckte sig mellan 3 månader och 36 år. Detta ansågs som en fördel i 

studien då både sjuksköterskor med en äldre utbildning och förhållandevis nyutbildade 

intervjuades. Fördelen med detta var att sjuksköterskornas erfarenheter sträckte sig över 

tid och syftet kunde besvaras ur olika perspektiv. Det var lika fördelning mellan 

grundutbildade sjuksköterskor och sjuksköterskor med specialistsjuksköterskeexamen 

med inriktning psykiatrisk vård vilket sågs som en styrka av anledningen att 

erfarenheterna varierade hos de olika informanterna. Enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017) så är en studies giltighet svar på hur sant resultatet är. Med en 

spridning i erfarenheter hos sjuksköterskorna i föreliggande studie så erhölls ett resultat 

med stor variation vilket ansågs ha större möjlighet att ge ett giltigt resultat. Resultatets 

giltighet stärktes genom de citat som genomsyrar texten. Enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017) kan läsaren få tillgång till att värdera författarens tolkningar genom 

de citat som förekommer i resultatet.  

 

9.1.2 Tillförlitlighet 

En studies tillförlitlighet kan enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) värderas 

genom att analysprocessen redogörs grundligt.  

En kvalitativ metod valdes då det var sjuksköterskors upplevelser som eftersöktes. Med 

hjälp av den kvalitativa metoden ansågs studiens syfte få ett djupare svar. Om istället en 

kvantitativ metod hade valts så kunde det enligt Patel och Davidsson (2011) medfört att 
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en tolkning och förståelse av intervjuerna försvårats då den kvantitativa forskningen är 

mer inriktad på oföränderliga analyser. 

Att intervjuerna genomfördes via telefon kan enligt Patel och Davidsson (2011) medfört 

att det förlorades information. Detta beroende på att mycket information erhålls genom 

informanternas kroppsspråk. Samtidigt kan det enligt Kvale och Brinkmann (2014) vara 

en fördel med intervjuer via telefon då informanter kan nås som inte var tillgängliga på 

grund av deras lokalisation. I föreliggande studie ansågs det som en fördel att 

intervjuerna hölls via telefon. Informanterna uppfattades avslappnade och kunde välja 

om de vill bli uppringda i hemmet eller på arbetet. Samtidigt förlorades den 

kommunikation som sker via kroppsspråk vilket kan ses som en nackdel för 

tillförlitligheten.   

Intervjuerna genomfördes enskilt av de båda författarna som till att börja med 

samarbetade med studien. Båda författarna hade kunskap om ämnet vilket ses som en 

styrka då det enligt Kvale och Brinkmann (2014) är en fördel för att få en smidighet i 

intervjun då den som intervjuar vet vilka frågor som behöver en fördjupning med hjälp 

av följdfrågor. Att det var två olika personer som genomförde intervjuerna kan enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017) medfört att de olika intervjupersonerna inte 

fått samma följdfrågor. Detta kan ses både som en styrka och svaghet då variationen på 

svaren kan bli större.  

Intervjuerna spelades in vilket beskrivs av Patel och Davidsson (2011) som en fördel då 

svar samlas helt korrekt. Innan intervjuerna startade genomfördes en test-intervju på en 

före detta kollega till författaren. Detta för att säkerhetsställa att intervjuguiden var av 

god kvalitet och att svar på syftet erhölls. Intervjuerna pågick i genomsnitt 25.6 minuter 

vilket ansågs som tillräckligt för att få svar på de frågor som ställdes. Fokus i 

intervjuerna hölls runt syftet vilket medförde att tiden var tillräcklig för att få svar på 

syftet.  

Att datainsamlingsmetoden var semistrukturerade kvalitativa intervjuer sågs som en 

styrka då det enligt Patel och Davidsson (2011) gav den intervjuade personen möjlighet 

att utrycka sig fritt i intervjun. Då intervjupersonen får utrymme att tala fritt ges det 

större utrymme för svaren (ibid.). Detta anses som en styrka för tillförlitligheten i 

föreliggande studie då syftet kunde svaras på med ett större djup än om frågorna hade 

varit strukturerade. 

Analysen genomfördes till en början av båda författarna till studien. Enligt Lundman 

och Hällgren Graneheim (2017) så stärks en studies tillförlitlighet då två författare gör 

delar av analysen tillsammans. Efter att författarna delade på sig arbetade författaren till 

denna studie igenom materialet ytterligare för att säkerhetsställa att inget värdefullt 

material hade förlorats. Kategorier och underkategorier har författaren till studien 

format enskilt. Stöd i analysprocessen har erhållits av handledaren till studien. Under 

analysarbetet användes kvalitativ innehållsanalys som beskrivs av Lundman och 

Hällgren Graneheim (2017) vara lämplig för att tolka texter som har sitt ursprung i 

inspelade intervjuer. Att kvalitativ innehållsanalys tillämpades ses som en styrka i 

studien då det är sjuksköterskors upplevda erfarenheter som efterfrågas i syftet. En 

kvantitativ innehållsanalys ansågs inte lämpligt att analysera texterna utifrån då den 

enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) redan från början antar att den finns en 

sanning att mäta. Att ansatsen var induktiv hade betydelse för att inte någon 

förutbestämd teori skulle leda in författaren på att lyssna till sin förförståelse i ämnet. 

Genom att anta en induktiv hållning kunde författaren analysera texterna med en neutral 
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inställning vilket ses som en styrka i studien. En deduktiv ansats ansågs inte som 

lämplig då det enligt Patel och Davidsson (2011) finns en teori som utgångspunkt. Att 

den latenta innehållsanalysen användes för att tolka texterna ses som en styrka då enligt 

Graneheim, Lindgren och Lundman (2017) det abstrakta innehållet i texterna behålls. 

Den latenta innehållsanalysen beskrivs som att den röda tråden i texterna eftersöks. Den 

latenta innehållsanalysen kan ses som en fortsatt analys där kategoriernas dolda budskap 

tolkas (ibid.). Detta ses som en styrka i studien då en djupare analys av texterna erhålls. 

Tillförlitligheten ökar då upplevelserna förstås utifrån en högre innebördsnivå än om 

endast en manifest innehållsanalys använts. 

 

9.1.3 Delaktighet 

Resultatets neutralitet beror enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) på 

författarens påverkan på intervjupersonerna under intervjuerna. Författarens 

förförståelse är en del men också hur författaren har en balans mellan närhet och distans 

till de som intervjuas. 

Förförståelse innebär att vi alltid är påverkade av förflutna upplevelser. Genom att vara 

medveten om de förflutna upplevelserna och att reflektion sker genom hela 

forskningsarbetet kan förförståelsens inverkan minskas (Nyström, 2008). Då 

förförståelsen enligt Dahlberg (2014) aldrig går att undvika helt så tog författaren till 

studien istället hänsyn till denna då den annars enligt Nyström (2008) kan påverka 

resultatet av studien. Genom att reflektera över varför frågor ställdes, hur de ställdes och 

vilken metod som användes för att få svar kunde förförståelsen minska (ibid.). Dahlberg 

(2014) beskriver hur förförståelsen har en tvåfaldig betydelse där den är nödvändig för 

att förstå men också kan bidra till att vi förstår för snabbt. Då det förstås för snabbt 

beskrivs som att en ”tyglande” hållning kan intas vilket består i att avbryta, sakta ner 

och reflektera över sin förståelse. Att tygla förförståelsen medför inte att denna tas bort 

men att den genom reflektion granskas (ibid.). I denna studie har författaren genom att 

vara väl medveten om den förförståelse som finns genom personlig erfarenhet 

reflekterat över hur denna skulle “tyglas” innan intervjuer och vid analys av dessa för att 

minska påverkan av förförståelsen.  

 

9.1.4 Överförbarhet 

Att en studies resultat är överförbart menar Lundman och Hällgren Graneheim (2017) är 

upp till läsaren att avgöra. Författaren kan skapa förutsättningar för att en studies 

resultat är överförbart genom att noga beskriva urval, deltagare, datainsamling och 

analys (ibid.). I föreliggande studie finns det omsorgsfullt beskrivet hur de olika 

processerna inför resultatet gått till vilket ses som en styrka då bedömning av 

överförbarhet underlättas. Föreliggande studies resultat bygger på information inhämtat 

från sjuksköterskor som arbetar med abstinensbehandling för alkoholberoende på flera 

olika kliniker inom vuxenpsykiatrisk heldygnsvård i södra Sverige. Detta gör att 

resultatet anses vara överförbart till andra vuxenpsykiatriska kliniker som utövar 

öppenvård och heldygnsvård i Sverige. Då författaren till denna studie inte har 

tillräckligt med erfarenhet av hur vuxenpsykiatrisk vård ser ut i övriga världen anses det 

inte finnas kännedom nog att uttala sig om studiens överförbarhet globalt.     
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9.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa hur sjuksköterskor upplevde att patienters möjligheter 

till delaktighet främjades vid behandling för alkoholabstinens vid alkoholberoende. Med 

hjälp av åtta analyserade intervjuer framkom ett resultat som redovisades i form av tre 

kategorier samt ett tema: Att ge och ta emot information; Att visa intresse och 

engagemang; Att förmedla och samarbeta samt temat; Ett givande och tagande.  

 

Det framgick i kategorin Att ge och ta emot information att sjuksköterskorna upplevde 

att ge patienter information om behandlingen var en betydelsefull del för att främja 

patienters möjlighet till delaktighet. Genom att sjuksköterskan informerade patienter om 

hur behandlingen var upplagd och hur deras vårdplan såg ut upplevde sjuksköterskorna 

att patienters frustrationer minskade. Sjuksköterskorna upplevde också att om de tog 

emot patienters information om hur de upplevde behandlingen främjades delaktighet. 

Enligt Sahlsten et al. (2008) är utbyte av information en av grunderna för delaktighet. 

De menar att det ska vara meningsfull information som byts mellan sjuksköterska och 

patient (ibid.). Samtidigt som sjuksköterskorna i denna studie upplevde att det var 

betydelsefullt med informationsutbyte så framkom det i en studie av McCallum et al. 

(2015) att patienter upplever frustration när information inte gavs om behandlingen. 

Patienter uttryckte besvikelse över behandlingen då de upplevde sig oinformerade om 

denna. Sjuksköterskorna i föreliggande studie undvek denna frustration hos patienter 

genom att informera om behandlingen. De använde sig av att både ge och ta emot 

information för att främja patienters delaktighet. Genom att undvika frustration hos 

patienten tycks sjuksköterskorna uppleva att de kunde nå sina patienter på ett plan där 

bådas erfarenheter vävdes in för att främja delaktighet.  

 

Resultatet visar att sjuksköterskor upplevde att om det kunde väckas ett egenintresse 

hos patienter så upplevdes möjligheter till delaktighet främjas. Sjuksköterskorna 

använde sig av patienters berättelser för att medvetandegöra för patienter hur deras 

situation såg ut. Genom detta upplevde sjuksköterskorna att det kunde bli tydligare för 

patienter vad de behövde hjälp med. Det framkom liknande resultat i Walls et al. (2016) 

studie där patienter uttryckte att de ville dela med sig av sin berättelse för att veta hur de 

skulle kunna bli hjälpta. Deltagarna ville gärna ha hjälp på vägen med detta genom att få 

frågor av den som vårdar (ibid.). Sahlsten et al. (2008) har i en studie kommit fram till 

att ett kännetecken som främjar patientdelaktighet är att patienters åsikter, förväntningar 

och erfarenheter tas emot av den som vårdar. Sjuksköterskorna i föreliggande studie 

uttryckte att då de lyssnade till patienters erfarenheter om situationen så kunde 

motivation till förändring hittas. Författaren till föreliggande studie tolkar detta som att 

sjuksköterskorna försökte visa patienten att de ville förstå deras situation och genom det 

kunde patienternas förväntningar på vården mötas.  

 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie upplevde att delaktighet främjades om de 

lyssnade till patienterna som genom det gavs möjlighet att bli en resurs i den egna 

vården. Sjuksköterskorna visade att de lyssnade genom att återberätta delar av samtalet 

för patienten. Dahlberg och Segesten (2010) har på ett liknande sätt beskrivit detta som 

att den som vårdar måste ge patienter möjlighet att berätta om sin erfarenhet av 

situationen och lyssna till denna. Eldh, Ehnfors och Ekman (2006) har i en studie 

observerat sjuksköterskor i samtal med patienter och där kommit fram till att 

sjuksköterskor många gånger dominerade samtalet genom att ge information. Dahlberg 

och Segesten (2010) beskriver liknande att då informationen levereras enkelriktat så 

minskas känslan av delaktighet. Sjuksköterskorna i föreliggande studie undvek att 

dominera i samtalet med patienter genom att på olika sätt visa att de lyssnade till 
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patienten för att främja delaktighet. Detta kan liknas med Happell och Taylor (1999) 

studie där sjuksköterskorna beskriver det som en svår konst att inte ta över samtalet och 

börja kontrollera det. En av de fyra utmärkande egenskaper för delaktighet som Sahlsten 

et al. (2008) kommit fram till var att överlämnande av viss makt eller kontroll krävdes 

för att delaktighet skulle främjas. Detta är inget som framkommer i resultatet i 

föreliggande studie. Kanske var det så att sjuksköterskorna lämnade över viss makt eller 

kontroll men använde sig av andra ord för att beskriva det. Författaren till föreliggande 

studie reflekterar över om överlämnande av viss makt eller kontroll är den svåra delen 

av delaktighet vid abstinensbehandling för alkoholberoende. Kanske är det 

överlämnandet av viss makt eller kontroll som skiljer hur delaktighet visar sig vid 

abstinensbehandling för alkoholberoende från delaktighet vid andra situationer.   

 

I kategorin Att visa intresse och engagemang framkom att sjuksköterskorna upplevde att 

genom att de accepterade patienters önskningar och mål så främjades deras möjlighet 

till delaktighet. Det beskrevs som en utmaning när patienter inte upplevdes vilja vara 

delaktiga i behandlingen. Sahlsten et al. (2008) har i sin studie kommit fram till att en 

av grunderna för delaktighet är att ett ömsesidigt engagemang krävs för att delaktighet 

ska nås. Där är sjuksköterskans uppgift att bjuda in, uppmuntra och stödja patienter i 

processen. Samtidigt som hänsyn måste tas till patienters förmåga, hälsostatus och 

attityd (ibid.). Dahlberg och Segesten (2010) menar liknande att varje patientmöte är 

unikt och att vårdare måste vara följsamma och lyssna till vad patienten har för 

förväntningar. En del sjuksköterskor i föreliggande studie löste det upplevda problemet 

med patienter som undvek delaktighet genom att fortsätta bjuda in patienter till att vara 

delaktiga. Andra sjuksköterskor kunde nöja sig med att de kanske hade väckt en tanke 

hos patienten.  

 

Sjuksköterskorna i denna studie upplevde det personliga mötet med patienten som 

betydelsefullt för delaktighet. De upplevde att de genom dessa personliga möten kunde 

öka patienters tillit och förtroende för dem. Sahlsten et al. (2008) har kommit fram till 

liknande resultat att en relation som bygger på tillit, respekt och ömsesidighet är en av 

grunderna för delaktighet. Genom det personliga mötet upplevde sjuksköterskorna i 

denna studie att de kunde bekräfta patienten och se deras behov. Sjuksköterskorna 

upplevde att de främjade delaktighet genom att ställa frågor till dem om måendet. I Eldh 

et al. (2006) studie där sjuksköterskors och patienters erfarenheter av delaktighet 

jämförts visar det sig att då sjuksköterskor uppmanade patienter att ställa frågor 

baserades mer information till patienterna på svaren vilket gjorde att patienterna mer 

följde sjuksköterskornas initiativ. De har kommit fram till att sjuksköterskor upplever 

att de aktiverar delaktighet samtidigt som patienten upplever att de måste ta ansvar och 

vara aktiva i sin hälsoprocess (ibid.). Detta kan jämföras med föreliggande studies 

resultat där sjuksköterskorna upplevde att patienters möjligheter till delaktighet 

främjades om det uppmuntrades att prata om måendet.  

 

Att hitta tid och tillfällen för samtal var något som sjuksköterskorna i denna studie 

upplevde betydelsefullt för att främja delaktighet. Wadell och Skärsäter (2007) har i sin 

studie undersökt hur sjuksköterskor upplever vårdandet av patienter med 

alkoholberoende och psykiatrisk samsjuklighet. Där framkommer det att sjuksköterskor 

bygger en relation till patienter som baseras på förtroende. De lät patienterna berätta sin 

historia för att ta reda på hur de skulle hjälpa patienten. Samma resultat framkommer i 

Sutton och Jutel (2016); Happell och Taylor (1999) studier där de kommit fram till att 

sjuksköterskor är betydelsefulla för att få fram patienters historia. I föreliggande studie 

framkommer liknande att patienters historia är grunden för hur sjuksköterskor vårdar 



  
 

21 

och främjande för delaktighet ter sig. Att patienters historia är basen för vården 

upplevde sjuksköterskorna främja patienters möjlighet till delaktighet. Samtidigt visar 

det sig i Wadell och Skärsäters (2007) studie att det fanns en rädsla hos sjuksköterskor 

då de samtalade om alkoholproblemen att de skulle förstöra deras förtroendefyllda 

relation. Sjuksköterskorna i föreliggande studie uttryckte inte denna rädsla att förstöra 

relationen. De tycks vara bekväma i situationen med att vara öppna och ärliga med 

patienter vilket kan ha påverkat deras upplevelse av att de främjar patienters delaktighet. 

Kanske kan detta ha att göra med att sjuksköterskor i föreliggande studie till stor del 

hade kunskap och erfarenhet av att vårda patienter vid abstinensbehandling för 

alkoholberoende. Det framkommer i resultatet av föreliggande studie att då 

sjuksköterskorna upplevde sig ha erfarenhet och kunskap om patienternas svårigheter så 

upplevdes de ha större möjligheter att främja patienters möjlighet till delaktighet. Detta 

går hand i hand med vad Happell och Taylor (1999) kommit fram till i en studie där 

sjuksköterskor med erfarenhet av beroendesjukdom har intervjuats. Där uppvisades ett 

självförtroende hos sjuksköterskorna att våga samtala om situationen. Det upplevdes 

som en betydelsefull men svår uppgift (ibid.). Sjuksköterskorna i denna studie upplevde 

att det krävdes kompetens för dessa samtal. 

 

I kategorin att förmedla och samarbeta framkom att sjuksköterskorna upplevde 

samarbetet med andra professioner som en del av att främja delaktighet. I Happell och 

Taylors (1999) studie framkommer att sjuksköterskorna fick kämpa för att bli tagna på 

allvar av andra sjuksköterskor som inte arbetade med beroendesjukdomar. De upplevde 

att andra sjuksköterskor och professioner såg ner på deras arbete med beroendesjuka 

(ibid.). I resultatet i föreliggande studie framgick att sjuksköterskorna såg samarbete 

med andra professioner som något betydelsefullt för att patienters delaktighet skulle 

främjas. Sjuksköterskorna upplevde att de förde patienters röster vidare samtidigt som 

de informerade om beslut som tagits av andra professioner. 

 

I temat Ett givande och tagande tolkas det av författaren till föreliggande studie som att 

sjuksköterskorna intresserade sig för patienternas upplevelse av sjukdomen. Det 

tolkades som att sjuksköterskornas och patienternas levda erfarenheter tillsammans 

utgjorde grunden för hur sjuksköterskorna upplevde att de främjade patienters möjlighet 

till delaktighet. Detta kan liknas vid vad Sahlsten et al. (2008) beskriver som en av 

grunderna för delaktighet; att det finns ett aktivt ömsesidigt engagemang i fysiska och 

eller intellektuella aktiviteter. De menar att för att delaktighet skulle bli möjligt krävdes 

det aktivering av både sjuksköterska och patient (ibid.). Författaren till denna studie kan 

se likheter mellan temat ett givande och tagande och delar av det etiska kravet. Ågren 

Bolmsjö, Edberg och Sandman (2006) har utformat en etisk modell som kan användas 

för att försäkra sig som vårdare om att det är patienten som är central i vårdandet. En del 

i denna modell om det etiska kravet handlar om den etiska kompetensen hos den som 

vårdar. Där värderas vårdarens känslighet i att vårda och genom det ha förmågan att 

upptäcka svåra etiska situationer. Samtidigt måste den som vårdar ta hänsyn till sig själv 

och den kunskap och erfarenhet som finns. Delar av det etiska kravet är att vårdandet 

ska utgå från patienten (ibid.). I föreliggande studie tolkas det av författaren som att 

sjuksköterskorna ville försöka förstå patienterna och deras upplevelse av sjukdom. 

Sjuksköterskorna upplevde att när vårdandet utgick ifrån patienten så främjades 

delaktighet.  
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10 Slutsats  
Resultatet i denna studie pekar på att sjuksköterskor upplever att de främjar patienters 

möjligheter till delaktighet när de informerar patienten om abstinensbehandlingen och 

anpassar informationen efter patientens dagsform. De både gav information och 

lyssnade på den information patienten hade att ge. Sjuksköterskorna upplevde att då de 

accepterade patienters önskningar och mål så främjades delaktighet. De gav inte upp 

och fortsatte bjuda in de patienter som upplevdes inte vilja vara delaktiga. Resultatet i 

denna studie pekar också på att det förefaller vara betydelsefullt för sjuksköterskorna att 

samarbeta med andra professioner. Samarbetet beskrevs som att sjuksköterskorna förde 

patientens röst vidare till teamet eller teamets röst till patienten. Resultatet i denna 

studie kan förstås utifrån temat Ett givande och tagande. Sjuksköterskorna tog emot 

patienternas berättelse för att ge tillbaka denna med andra ord för att främja deras 

möjligheter till delaktighet. Det visar på ett givande från sjuksköterska till patient men 

också tvärtom där patienten ger och sjuksköterskan tar. Sjuksköterskorna upplevde att 

delaktighet främjades när vårdandet utgick ifrån patientens livsvärld. Det som avviker 

från tidigare studier om upplevelser av delaktighet är att överlämnandet av makt inte 

nämns av sjuksköterskorna i föreliggande studie. Kanske är det just överlämnandet av 

makt som är utmaningen för att främja patienters möjligheter till delaktighet vid 

abstinensbehandling för alkoholberoende.  

 

 

10.1 Vidare forskning 

I denna studie har det belysts hur sjuksköterskor upplever att de främjar patienters 

möjligheter till delaktighet vid abstinensbehandling för alkoholberoende. Författaren till 

studien upplever att det skulle vara intressant med vidare forskning där sjuksköterskors 

och patienters erfarenheter av fenomenet jämförs. Det förefaller som att det är olika 

upplevelser och mer forskning i ämnet skulle vara betydelsefullt. Detta skulle kunna 

vara till stor hjälp för de professioner som vårdar alkoholberoende personer för 

alkoholabstinens.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

23 
 

11 Referenser  
Allan, N., Albanese, B., Norr, A., Zvolensky., M., & Schmidt, N. (2015). Effects of 

anxiety sensitivity on alcohol problems: evaluating chained mediation through 

generalized anxiety, depression and drinking motives. Addiction, 110(2), 260–268. 

doi:10,1111/add.12739 

 

Alvesson, M., & Sköldberg, K. (2017). Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ tolkning. Lund: Studentlitteratur. 

 

American Psychiatric Association [APA], (2013). Mini-D 5 Diagnostiska kriterier 

enligt DSM 5. Stockholm, Pilgrim press AB. 

 

Dahlberg, K. (2014). Att undersöka hälsa och vårdande. Stockholm: Natur och kultur.  

 

Dahlberg, K., & Segesten, K. (2010). Hälsa & vårdande i teori och praxis. Stockholm: 

Natur & Kultur. 

 

de Vargas, D., & D Luis, M.A.V. (2008). Alcohol, alcoholism and alcohol addicts: 

coceptions and attitudes of nurses from district basic health centers. Revista Latino- 

Americana De Enfermagen, 16 (no.spe), 543–550. doi:org/10.1590/S0104-

11692008000700007 

 

Eldh, A.C., Ehnfors, M., & Ekman, I (2006). The meaning of patienten participation for 

patients and nurses at a nurse-led clinic for chronic heart failure. European Journal of 

Cardiovascular nursing, 5(1), 45-53.  

 

Etikkommittén Sydost. (2017). Hämtad 3 december 2017, från Linnéuniversitetet, 

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/samarbeta-med-oss/Projekt-och-

natverk/etikkommitten-sydost/  

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. 

Stockholm: Natur & Kultur 

 

Franck, J. (2011). Utredning och behandling för alkoholberoende. I Franck & I. 

Nylander (red.), Beroendemedicin (s.121–134). Lund: Studentlitteratur. 

 

Franck, J., & Nylander, I. (2011). Skadligt bruk och beroende. I J, Franck & I. Nylander 

(red.), Beroendemedicin (s. 15–20). Lund: Studentlitteratur. 

 

Graneheim, U., Lindgren, B.M., & Lundman, B. (2017). Methodological challenges in 

qualitative content analysis: A discussion paper. Nurse Education Today, 56, 29-34. 

doi:org.proxy.lnu.se/10.1016/j.nedt.2017.06.002 

 

Happell, B., & Taylor, C. (1999). We may be different, but we are still nurses: An 

exploratory study of drug and alcohol nurses in Australia. Issues in Mental Health 

Nursing, 20(1), 19–32. doi: 10.1080/mhn.20.1.19.32 

 

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/samarbeta-med-oss/Projekt-och-natverk/etikkommitten-sydost/
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/samarbeta-med-oss/Projekt-och-natverk/etikkommitten-sydost/


  
 

24 

Heilig, M. (2019). Beroendetillstånd: mekanismer, diagnostik och behandling. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Helander, A. (2011). Laboratorietester för alkoholkonsumtion.I J, Franck & I. Nylander 

(red.), Beroendemedicin (s. 135-143). Lund: Studentlitteratur. 

 

Helsingforsdeklarationen. (2013). Hämtad 28 september, 2019, från World Medical 

Association, https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-

principles-for-medical-research-involving-human-subjects/  

 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Kvamme, B., Asplund, K., & Bjerke, T. (2015). Drinking resumption: problematic 

alcohol use relapse after rehabilitation. A phenomenological hermeneutical perspective. 

Scandinavian Journals of Caring Sciences 29(4), 716–723. doi: 10.1111/scs.12202 

 

Lundman, B & Hällgren Graneheim, U. (2017). Kvalitativ innehållsanalys. I M, 

Granskär & B, Höglund-Nielsen (Red.). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och 

sjukvård. Lund: Studentlitteratur.  

 

McCallum, S., Mikocka-Walus, A., Gaughwin, M., Andrews, J., & Turnbull, D. (2015). 

‘I’m a sick person, not a bad person’: patient experiences of treatments for alcohol use 

disorders. Health expectations, 19(4), 828-841. doi: 10.1111/hex.12379 

 

Mirijello, A., D’Angelo, C., Ferrulli, A., Vassallo, G., Antonelli, M., Caputo, F., 

Leggio,L., Gasbarrini, A.,& Addolorato, G. (2015). Identification and Management of 

Alcohol Withdrawal Syndrome. Drugs, 75(4), 353-365. doi: 10.1007/s40265-015-0358-

1 

 

Nyström, M. (2008). Hermeneutik. I M, Granskär & B, Höglund-Nielsen (Red.), 

Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (s. 125–144). Lund: 

Studentlitteratur 

 

Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Psykiatriska föreningen för sjuksköterskor. (2014). Kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen, inriktning psykiatrisk 

vård. Hämtad 28 november, 2018, från Svensk sjuksköterskeförening, 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-

svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-

publikationer/kompetensbeskrivning.sjukskoterska.psykiatri.2014.pdf 

 

Renee, L., & Barr, J. (2010). Stigma reported by nurses related to those experiencing 

drug and alcohol dependency: A phenomenological Giorgi study. Contemporary Nurse, 

33(2), 166–178. doi: 10.5172/conu.2009.33.2.166 

 

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning.sjukskoterska.psykiatri.2014.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning.sjukskoterska.psykiatri.2014.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning.sjukskoterska.psykiatri.2014.pdf


  
 

25 

Sahlsten, M.J.M., Larsson, I.E., Sjöström, B., & Plos, K.A.E. (2008) An Analysis of the 

Concept of Patienten Participation. Nursing Forum 43(1), 2–11. doi: 10.1111/j.1744-

6198.200800090.x  

 

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslagen. Hämtad 18 oktober, 2019, från Sveriges 

Riksdag, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30 

 

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Hämtad 18 

oktober, 2019 från Sveriges Riksdag, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-

forskning-som_sfs-2003-460 

 

SFS 1988:870. Lag om vård av missbrukare i vissa fall. Hämtad 19 oktober, 2019, från 

Sveriges Riksdag, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/lag-1988870-om-vard-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-870 

 

SFS 2014:821. Patientlag. Hämtad 18 oktober, 2019, från Sveriges Riksdag, 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821 

 

Socialstyrelsen. (2015). Nationella riktlinjer vård och stöd vid missbruk och beroende. 

Hämtad 19 oktober, 2019, från Socialstyrelsen,  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2019-1-16.pdf 

 

Socialstyrelsens kunskapsguide. (2016).  För dig som arbetar med hälsa, vård och 

omsorg: Missbruk och beroende. Hämtad 28 november, 2017, från Kunskapsguiden, 

http://www.kunskapsguiden.se/missbruk/teman/alkoholmissbruk  

 

Socialstyrelsens statistikdatabas. (2017b). Statistik om dödsorsaker. Hämtad 10 oktober, 

2018, från Socialstyrelsen,   https://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas 

 

Socialstyrelsens statistikdatabas. (2017a). Statistikdatabas för diagnoser i slutenvård. 

Hämtad 30 oktober, 2018, från 

Socialstyrelsen,  https://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas. 

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2001). Behandling av alkohol 

och narkotikaproblem. En evidensbaserad kunskapssammanställning. Hämtad 29 

november, 2017, från SBU, 

http://www.sbu.se/contentassets/603faf76bd7347f2a68511d61250da1f/sammanf.pdf 

 

Strobbe, S., Brower, KJ., & Galen, LW. (2004). Patient Satisfaction with Outpatient 

Detoxification from Alcohol. Journal of Addictions Nursing, 15(1), 23-29. 

doi:10.1080/10884600490279426 

 

Sutton, J.L., & Jutel, A. (2016). Alcohol Withdrawal Syndrome in Critically Ill Patients: 

Identification, Assessment, and Management. Critical Care Nurse, 36(1), 28-39. doi: 

http://dx.doi.org/10.4037/ccn2016420 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-vard-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-870
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-vard-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-870
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821
%20
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2019-1-16.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2019-1-16.pdf
http://www.kunskapsguiden.se/missbruk/teman/alkoholmissbruk
http://www.kunskapsguiden.se/missbruk/teman/alkoholmissbruk
https://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas
https://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas
http://www.sbu.se/contentassets/603faf76bd7347f2a68511d61250da1f/sammanf.pdf


  
 

26 

Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska. Hämtad 12 mars, 2017, från Svensk sjuksköterskeförening, 

https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-

riktlinjer/kompetensbeskrivning-for-legitimerad-sjukskoterska/  

 

Thurang, A. (2012). Vardagslivet och vårdandet för kvinnor och män med 

alkoholberoende: En studie om alkoholberoende kvinnor och mäns levda erfarenhet av 

att leva med och vårdas för alkoholberoende. (Doktorsavhandling, Linnéuniversitetet, 

Institutionen för vårdvetenskap). Hämtad 18 oktober, 2019, från http://lnu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:535584 

 

Tsai, Y,F.,Tsai, M.C ., Lin, Y.P., Weng, C.E., Chen, C.Y., & Chen, M.C. (2010). 

Facilitators and barriers to intervening for problem alcohol use. Journal Of Advanced 

Nursing, 66(7), 1459-1468. doi: 10.1111/j.1365-2648.2010.05299.x 

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 15 september, 2019, från Codex/HSFR, 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf     

 

Wadell, K., & Skärsäter, I. (2007). Nurses´experiences of caring for patients with a dual 

diagnosis of depression and alcohol abuse in a general psychiatric setting. Issues in 

Mental Health Nursing, 28(10), 1125- 1140. doi:10.1080/01612840701581230 

 

Walls, J., McLeod, J., & McLeod, J. (2016). Client preferences in counselling for 

alcohol problems: A qualitative investigation. Counselling and Psychotherapy 

Research, 16(2), 109–118. doi: 10.1002/capr.12064 

 

Worlds Health Organisation. (2018). Alcohol: Global status report on alcohol and 

health 2018. Hämtad 23 oktober, 2018, från World Health Organization, 

http://www.who.int/topics/alcohol_drinking/en/ 

 

Worlds Health Organisation. (2012). European action plan to reduce the harmful use of 

alcohol 2012–2020. Hämtad 30 oktober, 2018, från World Health 

Organization,  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/178163/E96726.pdf 

 

Ågren Bolmsjö, I., Edberg, A.K., & Sandman, L. (2006). Everyday Ethical Problems in 

Dementia Care: A Teleological Model. Nursing Ethics 13(4), 340- 359. doi: 

10.1191/0969733006ne890oa

https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/kompetensbeskrivning-for-legitimerad-sjukskoterska/
https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/kompetensbeskrivning-for-legitimerad-sjukskoterska/
https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/kompetensbeskrivning-for-legitimerad-sjukskoterska/
http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:535584
http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:535584
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
World%20Health%20Organization,%20http:/www.who.int/topics/alcohol_drinking/en/
World%20Health%20Organization,%20http:/www.who.int/topics/alcohol_drinking/en/
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/178163/E96726.pdf


  
 

I 
 

12 Bilagor 

 

12.1 Bilaga 1-Skriftlig information till verksamhetschefer 

 

Till verksamhetschefen ________________________ 

Under hösten, 2018, kommer vi att skriva vår magisteruppsats inom ramen för 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård på Linneuniversitet i 

Växjö. Vi har valt att utföra en kvalitativ intervjustudie. Syftet med studien är att belysa 

hur sjuksköterskor inom psykiatrin arbetar för att göra patienter delaktiga i 

abstinensbehandling vid alkoholberoende. 

  

Studien kommer baseras på 10–15 telefonintervjuer beroende på kvalitet på 

intervjuerna. Dessa beräknas ta 20–30 minuter och kommer att spelas in. Intervjuerna 

kommer att utföras av endera av författarna till studien. Deltagandet är frivilligt och kan 

när som under processen avbrytas utan att skäl behöver uppges. Materialet behandlas 

konfidentiellt, informanterna från er klinik kommer ej avslöjas i studien och all data 

kommer att förvaras så att obehöriga ej har tillträde till det. Studien kommer att 

presenteras i form av en uppsats på avancerad nivå vid Linnéuniversitetet och publiceras 

i DiVA. 

 

Vi söker nu sjuksköterskor inom er verksamhet som skulle kunna medverka i vår studie. 

Vi har även skickat förfrågningar om medverkan till tre andra kliniker. Då vi tror att 

intervjuer under arbetstid kommer generera i flera deltagare, hoppas vi att detta kan 

möjliggöras. Vi kommer, vid ert samtycke, att kontakta aktuella enhetschef på er 

beroendeenheten via e-mail där syftet med studien presenteras och vårt önskemål om 

deltagande introduceras. Vi mottager gärna ert svar via e-mail. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Studenterna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

12.2 Bilaga 2-Information och förfrågan om deltagande i 

intervjustudie till sjuksköterskor 

  

Alkoholberoende är ett vanligt förekommande tillstånd i Sverige. Den alkoholberoende 

personen påverkas såväl psykiskt, fysiskt och ekonomiskt. Den som är drabbad kommer 

ofta till slut behöva behandling för sitt beroende Det finns en hel del studier om hur 

patienten upplever betydelsen av delaktighet i sin vård runt beroendet. Däremot 

återfinns få studier om hur sjuksköterskan upplever att de bjuder in patienten till 

delaktighet i vården runt beroendet. 

 

Genom vårt syfte vill vi belysa hur sjuksköterskor inom psykiatrin arbetar för att göra 

patienter delaktiga i abstinensbehandling vid alkoholberoende.  

 

Du och sjuksköterskor vid sex olika kliniker tillfrågas att delta i studien. Er 

verksamhetschef är informerad om studien och har godkänt er medverkan. För att 

medverka i studien måste man ha arbetat som sjuksköterska med abstinensbehandling 

vid alkoholberoende i minst tre månader. 

  

Intervjuerna kommer att utföras av endera av författarna via telefon. Intervjun kommer 

att spelas in, planeras ta 20–30 minuter att genomföra och kommer ske vid ett tillfälle 

och detta kommer ske under er arbetstid. Din intervju kommer sedan att skrivas ner och 

analyseras i en kvalitativ innehållsanalys. Inspelningen förstörs efter studiens 

godkännande.  

  

Deltagandet är frivilligt och kan när som under processen avbrytas utan att skäl behöver 

uppges. Materialet behandlas konfidentiellt och all data kommer att förvaras så att 

obehöriga ej har tillträde till det. Studien kommer att presenteras i form av en uppsats på 

avancerad nivå vid Linnéuniversitetet och publiceras i DiVA. 

 

Vi läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård på 

Linneuniversitet i Växjö. I höst planerar vi att skriva vår magisteruppsats där vi valt att 

utföra denna intervjustudie. 

 

Önskar ni att delta, så ringer ni eller mailar någon av oss. Likaså är ni välkomna att 

kontakta oss vid frågor. Vi kommer återkomma om tid och ev. plats för intervjuerna. Vi 

anpassar oss efter ert schema och er verksamhet. 

 

Med vänliga hälsningar 

Studenterna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

12.3 Bilaga 3-Samtycke till deltagande i intervjustudie 

  
Jag, NN, har tagit del av information om studien ”Patientdelaktighet inom psykiatrin 

under abstinensbehandling vid alkoholberoende -En intervjustudie om hur 

sjuksköterskan arbetar för att bjuda in patienter till delaktighet”, fått tillfälle att ställa 

frågor, fått dem besvarade och samtycker till att delta i studien genom en 

telefonintervju. Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag 

när som helst kan avbryta min medverkan utan att ange orsak. 

  

Vid samtycke, kopiera ovanstående text, skriv in ditt namn och skicka ett mail tillbaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

IV 

 

12.4 Bilaga 4-Intervjuguide  

 

Ålder, yrkesverksamma år, specialist eller allmänsjuksköterska, arbetat med beroende 

hur länge, kön. 

 

Vill du berätta lite om hur du upplever att du arbetar med patientdelaktighet vid 

abstinensbehandling för alkoholberoende! 

 

Vill du beskriva en situation där du upplever att du bjuder in patienten till att bli 

delaktig vid abstinensbehandling för alkoholberoende? 

 

Vad var i detta i denna situation du upplevde som främjade patientens delaktighet? 

 

Finns det något som påverkar hur du arbetar för att ge patienten möjlighet att vara 

delaktig i situationen? I så fall vad? 

 

Finns det något sätt du som sjuksköterska kan öka känslan av delaktighet vid 

abstinensbehandling för alkoholberoende för dina patienter? 

 

Förslag till följdfrågor 

Vill du ge mig ett exempel?  

Vill du berätta mer om det? 

Intressant, kan du utveckla det? 

Hur menar du då? 

Kan du beskriva det lite närmare? 

Kan du fördjupa dig i det? 

Vad tänker du då? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

V 

 

12.5 Bilaga 5-Etisk egengranskning 

 
 

Ja Kanske Nej 

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 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna (även sådant som inte 

avviker från rutinerna men som är ett led i studien)? 

    X  

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka deltagarna (t.ex. 

behandling av övervikt) eller som innebär en uppenbar risk att påverka? 

    X  

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller avliden 

människa (t.ex. blodprov )? 

     X 

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 

Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i vetenskaplig tidskrift 

efter studiens genomförande. 

     X 

Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till fysisk person) och 

anmälas till registeransvarig person (PUL- ansvarig).  

    X  

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

studien. 

X      

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 minderåriga krävs vårdnadshavares 

godkännande t ex vid enkäter i skolklasser.) 

 

X 

    

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 

informationen till patient eller 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      

Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för studien är 

namngivna (student och handledare) 

X      

 



  
 

VI 

  

12.6 Bilaga 6-Yttrande från etikkommitté sydost 

Projektansvarig 

Specialistsjusköterskeprogrammet 
med inriktning psykiatrisk vård 
Linnéuniversitetet 
 
Handledare 
Institutionen för hälso- och 
vårdvetenskap 
Linnéuniversitetet 
 
Rådgivande yttrande över projektet ”Patientdelaktighet inom psykiatrin under 

abstinensbehandling vid alkoholberoende.” 

 
(EPK 518–2018) 
Etikkommittén Sydost har tagit del av den planerade studien vid 
Linnéuniversitetet och ser inga etiska hinder till att den genomförs som 
planerat. 
Lycka till med studien, 
Kalmar 2018-09-24 
För Etikkommittén Sydost 
Kristiina Heikkilä 
Etikkommittén Sydost gör inte någon etisk prövning utan kan endast lämna 
rådgivande 
yttrande, som stöd i utformandet av studien och i diskussionen med handledare. 
Önskas 
ytterligare rådgivning kan en kompletterad ansökan lämnas in men Etikkommittén 
begär inte 
att få in något svar på yttrandet som lämnats. 
Vid eventuella frågor eller om komplettering av ansökan lämnas in för ytterligare 
rådgivning måste diarienumret för det aktuella ärendet anges. 
 

 

 

 

 

 


