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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Opioidberoende är ett ökande problem världen över. Som behandling erbjuds personer med 

opioidberoende läkemedelsassisterad rehabilitering med Metadon eller Buprenorfin i kombi-

nation med psykosociala insatser. Behandlingen är i många fall livslång vilket innebär en lång 

vårdrelation med sjuksköterska som arbetar på mottagning för personer med opioidberoende. 

Genom personcentrerad omvårdnad kan sjuksköterskan bygga upp och bibehålla en god vård-

relation. För att vårda personer med personcentrerat förhållningsätt krävs olika arbetsmetoder 

och erfarenhet. Sjuksköterskans kompetensbeskrivning upplevs vara otillräcklig, vilket kan or-

saka brister i sjuksköterskans professionella ansvar och således ge upphov till otillfredsställande 

omvårdnadskvalitet. 

 

Syfte 

Sjuksköterskors upplevelser av att bibehålla sitt professionella ansvar i en lång vårdrelation 

med personer med opioidberoende. 

 

Metod 

En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer. Studien har en induktiv ansats 

där sex grundutbildade sjuksköterskor intervjuades.  

 

Resultat 

I denna studie har två kategorier uppstått. I kategorin God vårdrelation belyser sjuksköters-

korna vikten av ett personcentrerat förhållningsätt för att upprätta och bibehålla en god vård-

relation. I kategorin Sjuksköterskans arbetssätt för att bibehålla professionellt ansvar i vård-

relationen framkom vikten av sjuksköterskans känslohantering och erfarenhet samt ett gott 

teamarbete.  

 

Slutsats 

Denna studie visar att vården för personer med opioidberoende är personcentrerad där sjukskö-

terskor i rollen som kontaktperson upprätthåller en vårdrelation vilket kan gynna och stötta 

personer under behandling. Den återkommande och långa kontakten ger upphov till att vårdre-

lationen blir personlig, vilket innebär ett stort ansvar hos sjuksköterskan för egen känslohante-

ring och självrannsakan för att kunna upprätthålla professionalitet i vårdrelationen. 

 

Nyckelord: opioidberoende, god vårdrelation, arbetssätt, sjuksköterskans professionellt ansvar.   
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INLEDNING 

Under verksamhetsförlagd utbildning på beroendemottagning uppstod flertalet frågeställningar 

hos författarna kring hur personcentrerad omvårdnad appliceras inom läkemedelsassisterad re-

habilitering för personer med opioidberoende. Uppfattningen om att omvårdnaden och bemö-

tandet av personer på mottagningarna sker varierat och ojämlikt delas av bägge författarna. 

Författarna observerade att sjuksköterskorna har långa relationer med sina personer som be-

handlas på mottagningarna och många gånger träffas de dagligen. Relationerna upplevdes som 

personliga, gemytliga och ärliga. Men det slog författarna hur utmanade det måste vara att upp-

rätthålla professionalitet i relationen och samtidigt vara personlig. Detta resulterade i ett intresse 

av att undersöka huruvida omvårdnaden är personcentrerad samt sjuksköterskans olika arbets-

metoder för att upprätthålla professionalitet i en långvarig vårdrelation. 

BAKGRUND 

Beroendetillstånd  

Definitionen av beroende har varierat under de senaste årtionden. Fram till 1950-talet domine-

rade ett medicinskt perspektiv där tolerans och abstinens ansågs vara centrala fenomen för ut-

vecklandet av beroende (Heilig, 2011). Ur ett medicinskt perspektiv menar Koob och Le Moal 

(2001) att utvecklandet av ett beroende sker genom olika anpassningar i nervsystemets mekanik 

och olika kemiska förändringar som skapar obalans i hjärnans belöningssystem. Beroende är 

således inte ett statiskt fenomen utan består av flera komponenter som tillsammans skapar en 

spiral med ökande negativa effekter (Koob & Le Moal, 2001). Genom forskning och därigenom 

ökad kunskap om beroende har definitionen förfinats vilket utmynnat i ett flertal beroendetill-

stånd (Agerberg, 2004). Nylander (2015) menar att beroende är när kontrollerat bruk av en drog 

övergått till ett okontrollerat bruk. Vidare inkluderar detta även okontrollerat bruk av naturliga 

belöningar som exempelvis spel, sex, shopping och mat (Nylander, 2015).  

Diagnostisering av beroendetillstånd 
För att diagnostisera beroendetillstånd inom vården används olika diagnosinstrument. De två 

mest använda diagnossystemen är Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM), 

som ges ut av American Psychiatric Association (APA) samt International classification of di-

seases (ICD), som ges ut av Världshälsoorganisationen (WHO) (Saunders et al., 2016). DSM 

används främst inom psykiatrin och forskning, medan ICD tillämpas inom hela hälso- och sjuk-

vården. Bägge systemen anger olika kriterier för fastställandet av diagnos (Saunders et al, 2016; 

WHO, 2018). Vanligen krävs att flera kriterier ska vara uppfyllda under en viss tidsperiod 

(Saunders, et al., 2016). I den senaste publiceringen av det amerikanska diagnossystemet 

(DSM-5) har definitionen av beteendestörningar och beroendetillstånd ändrats för att samlas i 

en diagnoskategori; substansrelaterade tillstånd och beteendestörningar (Kardefelt-Winther et 

al., 2018). Även WHO har ändrat definitionen av begreppet beteendestörningar inför revide-

ringen av sitt diagnossystem (ICD-11) (Grant & Chamberlain, 2014). Enligt flera forskare inom 

psykiatrin anses det problematiskt med en sådan uppdelning av dessa kategorier då definitionen 

beteendestörningar som beroendebegrepp ännu inte nått konsensus inom forskarvärlden (Kar-

defelt-Winther et al., 2018; Grant & Chamberlain, 2014). Författarna menar att svårigheter kan 

uppstå vid diagnostisering och föreslår omarbetning till en ny definition för beteendestörningar 

för att undvika att felaktig vård ges. 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koob%20GF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11120394
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Le%20Moal%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11120394
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grant%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27151528
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Substansberoende 

Substansberoende klassificeras som en sjukdom enligt WHO (WHO, 2018). Compton och 

Chang (2017) definierar beroende som ett kroniskt och progredierande tillstånd med upprepade 

återfall som påverkar alla livets domäner. De delar även in substansberoende i olika grader som 

mild, moderat eller svår (Compton & Chang, 2017). Beroende tar tid att utveckla, till skillnad 

från missbruk som anses vara kopplat till vissa situationer och skeenden i livet (Agerberg, 

2004). Genetiska förutsättningar, socialt sammanhang, sjukdomshistoria och kön är även vik-

tiga faktorer kan vara avgörande för beroendeproblematik (MacNicol, 2017).  

Beroendemekanismer och hjärnans belöningssystem 

Hjärnan består av ett komplext nätverk av nerver som samverkar för att upprätthålla människans 

olika behov där belöningssystemet har en viktig och basal fysiologisk funktion (Agerberg, 

2004). Belöningscentra består av det mesolimbiska dopaminsystemet och aktiveras av naturligt 

stimuli som till exempel födointag, sex och träning (Kakko, 2011). När systemet aktiveras fri-

sätts signalsubstansen dopamin och en känsla av välbefinnande infinner sig. Detta leder till en 

motivationshöjande effekt till att återupprepa den stimulerande aktiviteten, vilket anses vara 

essentiellt för att säkra vår överlevnad. (Nylander, 2015). Nervsystemet använder opioidlik-

nande signalsubstanser, vilka bland annat agerar i kroppens egna smärtlindrande system (Lun-

deberg, & Norrbrink 2010). Under 1990-talet förekom forskning kring opioider och dopamin-

systemet i stor omfattning (Heilig, 2011). Flera studier kunde påvisa att opioider medverkar till 

och interagerar med frisättningen av dopamin (Spanagel, Herz & Shippenberg, 1990). Enligt 

Koob & Le Moal (2001) kan beroende beskrivas som en spiralformad obalans av hjärnans be-

löningssystem som gradvis ökar, vilket resulterar i kontrollförlust och tvångsmässigt använ-

dande av substansen.  

Opioidberoende 

Opioider tillhör en av de äldsta substanserna som människan använt i smärtstillande syfte och 

som berusningsmedel. Substansen utvinns från växten opiumvallmo som började odlas cirka 

5000 år f.Kr (Hoffman, 2015). Enligt Bell (2014) estimerades antalet opioidberoende personer 

världen över vara mellan 1.5 och 2.1 miljoner människor. Opioider binder till opioidreceptorer 

och framkallar effekter som exempelvis eufori och sedering (Saunders et al., 2016). Denna ef-

fekt på belöningssystemet bidrar till att personer kan bli beroende och således förändra struk-

turer i hjärnan och leda till att ursprungliga funktioner i belöningssystemet försvagas (Nylander, 

2015). Under de senaste decennierna har användandet av opioida läkemedel ökat i syfte att 

lindra smärta (Vikander, 2007). Vikander (2007) menar vidare att den gynnsamma smärtstil-

lande effekt dessa läkemedel ger har resulterat i ökning av förskrivet beroende av opioider, 

främst hos personer med långvarig smärta. Även illegalt bruk av opioider förekommer som 

exempelvis av heroin.  

Heroinberoende 

Heroin är en opioid som framställdes under sent 1890-tal och användes som läkemedel mot 

morfinmissbruk (Grönbladh & Håkansson, 2015). Effekten som heroin har på belöningssyste-

met är betydligt kraftigare än naturligt stimuli, vilket kan förklara varför upprepad användning 

av drogen förekommer (Kakko, 2011). Det mest förekommande administreringssättet av heroin 

är intravenös injicering (Heilig, 2011). Enligt Dismukes (2018) tilltalar heroin fler användare 

idag sedan alternativa administreringssätt till injicering tillkommit som exempelvis som att 

snorta eller röka det. Vidare menar Dismukes (2018) att det finns ett stigma kring injicering och 

att heroin spridit sig till fler grupper, framförallt unga individer, sedan fler administreringssätt 

har tillkommit. Vid intag av heroin upplevs initialt ett kortvarigt rus i upp till tio minuter som 

kan liknas vid en intensiv berusningskänsla (Heilig, 2011). Sedan följer en rofylld eufori i upp 

till en halvtimme efter intag (Grönbladh & Håkansson, 2015). Den längre effekten av heroin är 
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upplevelsen av att befinna sig i ett ”normaltillstånd”, vilken kan vara i flera timmar (Heilig, 

2011). Effekten av heroinintag är omedelbar och flerfalt intensivare än naturlig stimulans, vilket 

kan förklara heroinets dragningskraft. Ett sug efter heroin kan uppstå tidigt, efter endast ett fåtal 

intagstillfällen (Hoffman, 2015). När effekten av heroin klingar av efter cirka tre till fyra timmar 

uppstår abstinenssyndrom (Grönbladh & Håkansson, 2015). Enligt Bell (2014) är det till en 

början effekten av drogen som får personen att ta den igen. När personen utvecklat ett beroende 

tar de drogen för att undvika abstinenssymtom (Bell, 2014).  

Abstinensbesvär av uteblivet heroinintag 

När ett beroende utvecklats intas drogen för att undvika abstinenssymtom och uppnå ”normal-

tillstånd” (Heilig, 2011). Flera olika symtom uppträder i varierad grad; svettningar, irritation, 

tremor, led- och muskelvärk, rinit, diarré och allmän förkylningskänsla (Saunders et al., 2016). 

Abstinensbesvären är smärtsamma och pågår i upp till sex dagar med symtomkulmen under 

andra dygnet (Grönbladh & Håkansson, 2015). Besvären kan bli medicinskt kritiska vid exem-

pelvis uttorkning och graviditet, däremot är heroinabstinens inte dödligt (Heilig, 2011). 

Avgiftning från heroin 

För att avsluta missbruk av heroin kan avgiftande behandling sättas in. Vid avgiftning används 

läkemedelsbehandling mot abstinenssymtom. Läkemedel av liknande karaktär som heroin sätts 

in, så kallade korstoleranta läkemedel (Saunders et al., 2016). Behandlingen sker med fördel på 

behandlingshem där övervakning av personens tillstånd kan registreras över hela dygnet (Grön-

bladh & Håkansson, 2015). 

Överdos av heroin  

Överdos med påföljande andningsstillestånd är den vanligaste orsaken till dödsfall hos personer 

beroende av heroin (Heilig, 2011). Även parallell användning av andra läkemedel kan orsaka 

överdosering och dödsfall. Lyndon et al. (2017) redogör för blandmissbruket av heroin och 

Gabalin eller Gabapentin. Gabapentin och Gabalin är antiepileptika som även fungerar som 

smärtstillande läkemedel vid neuropatisk smärta. Personer som tidigare missbrukat heroin in-

tervjuades om deras upplevelse av att kombinera dessa substanser där de beskriver att Gabapen-

tin eller Gabalin förstärker heroinets effekt (Lyndon et al., 2017). Enligt Lyndon et al. (2017) 

finns en signifikant ökad risk för överdos vid kombination av heroin med Gabalin eller Ga-

bapentin. Kombinationen av de olika preparaten ökar risken för blackout och överdos med död-

ligt utfall relaterat till andningsdepression (Lyndon et al., 2017). Behandling för överdos sker 

med korrekt utförd hjärt- och lungräddning samt farmakologisk behandling med antidoten 

Naloxon som ska häva andningsdepressionen (Saunders et al., 2016). 

Sensitisering och tolerans till följd av heroinberoende 

Vid upprepat heroinintag omstruktureras hjärnans belöningssystem, vilket kan leda till att hjär-

nan blir mer känslig för viss påverkan (sensitisering) och mindre känslig för andra effekter 

(tolerans) (Agerberg, 2004). Tolerans innebär att dosintaget måste ökas för att uppnå tillfreds-

ställande effekter (Nylander, 2015). Vid insättning av substitutionsläkemedel (Metadon eller 

Buprenorfin) i underhållsbehandling är doserna av givet läkemedel låga, varför fortsatt injice-

ring av heroin under behandlingen leder till att tolerans för opioider ökar (Bell, 2014). Således 

behöver dosen av substitutionsläkemedel ökas. Den höga toleransnivån i kombination med 

höga doser läkemedel resulterar i individers minskade användande av heroin (Bell, 2014). Mot-

satt förhållande råder vid sensitisering där upprepat heroinintag leder till överkänslighet mot 

vissa av heroinets effekter samt annat stimuli som exempelvis smärta (Agerberg, 2004). Det 

råder stor oenighet kring hur droger sensitiserar dopaminsystemet (Nylander, 2015). Däremot 

har sensitiseringsmekanismen stor betydelse för beroendeutveckling (Kakko, 2011). Utöver den 

indirekta frisättningen av dopamin via opioidreceptorer kan andra neurologiska processer på-
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verka utvecklandet av beroende. Vid stress utsöndrar kroppen kortisol via binjurarna. Kortisol 

verkar även på dopaminsystemet genom att öka dess känslighet, vilket anses öka risken för 

beroende (Agerberg, 2004). 

Återfall med heroin 

Personer under behandling för opioidberoende kan åter nyttja heroin och ta ett så kallat återfall 

(Heilig, 2011). Under utvecklandet av beroende förändras strukturer i hjärnan vilket kan vara 

en förklaring till sårbarheten för återfall långt efter att drogintaget upphört (Koob & Le Moal, 

2001; Salsitz & Wiegand, 2016). Enligt Rong et al. (2016) kan återfall som beror på dessa 

nedsättningar i hjärnans strukturer vara svåra att undvika med enbart medicinsk behandling. 

Risken för återfall för personer med opioidberoende är under det första drogfria året 85-90 pro-

cent (Rong et al., 2016). Efter längre tids beroende, upp till två år, uppstår utöver de direkta 

effekterna ett starkt begär av heroin (Heilig, 2011). Att förebygga och skydda personer mot 

dessa återfall är centralt för beroendebehandling (Agerberg, 2004). 

Följdsjukdomar relaterat till heroinberoende 

Förekomst av följdsjukdomar är vanligt hos personer med heroinberoende. Dålig munhälsa till 

följd av opioiders påverkan på slemhinnor kan leda till tandskador (Grönbladh & Håkansson, 

2015). Vidare kan generaliserat ångestsyndrom (GAD), personlighetsstörningar, fobier och de-

pression förekomma (Saunders et al., 2016). Vid injicering av heroin kan infekterade kanyler 

sprida humant immunbristvirus (HIV) samt hepatit C och hepatit B. 

Behandling för personer med opioidberoende 
Psykiatrikern Lars-Magnus Gunne startade 1966 den första metadonbehandlingen i Sverige 

med syfte att behandla personer med opioidberoende (Agerberg, 2004). Den tidiga behand-

lingen innehöll få sociala insatser till skillnad från dagens behandling. Nya forskningsresultat 

har tillkommit varför behandlingen modellerats om. Idag har behandlingen starkt stöd av evi-

densbaserad forskning och i Sverige regleras den av Socialstyrelsens författningssamling 

(Grönbladh & Håkansson, 2015). Beroendevården i Sverige erbjuder akutvård, heldygnsvård 

och öppenvård samt högspecialiserade program i samverkan med psykiatrin, primärvården, kri-

minalvården och socialtjänsten (Beroendecentrum, 2014). I Sverige används termen läkeme-

delsassisterad rehabilitering vid opioidberoende (LARO) för att betona att behandlingen syftar 

till rehabilitering (Kakko, 2011). Vården ges i fem steg: initial kontakt, utredning, behandling, 

utvärdering samt uppföljning (Beroendecentrum, n.d.). Enligt socialstyrelsen (2017) är omkring 

4000 personer inskrivna för behandling på de 110 beroendemottagningarna i Sverige. 

Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende - LARO 

LARO syftar till att ge personer med opioidberoende stöd att bryta sitt beroende med hjälp av 

substitutionsläkemedel (Beroendecentrum, n.d.). Kriterier för att bli inskriven i LARO-pro-

grammet är minst ett års opioidmissbruk, vilket bedöms av behandlande läkare, samt att den 

sökande personen är tjugo år eller äldre (Socialstyrelsen, 2017). Om dessa två kriterier uppfylls 

inleds en initial kontakt med LARO-programmets utredningsenhet (Beroendecentrum, n.d.). 

Ansökan till LARO-programmet kräver remiss från läkare samt utredning från socialsekrete-

rare, därpå bedömer utredningsenheten om personen beviljas inskrivning eller ej (Beroende-

centrum, n.d.). Behandling utgörs av regelbundna besök på beroendemottagning genom över-

vakade läkemedelsintag, övervakade urinprov samt psykosociala insatser (Beroendecentrum, 

n.d.).  

Kontaktperson under LARO-behandling 

Vid inskrivning i LARO-programmet ansvarar en kontaktperson för den regelbundna kontakten 

med personen (Beroendecentrum, n.d.). En kontaktperson, som kan utgöras av sjuksköterska 



5 

eller mentalskötare, har ett stödjande förhållningssätt baserat på rådgivning och motiverande 

samtal. Kontaktpersonen är även ansvarig för att utvärdera behandlingen genom månatliga upp-

följningssamtal samt årliga vårdplaneringsmöten (Beroendecentrum, n.d.). 

Kombinationsbehandling med läkemedel och psykosociala insatser 

LARO-programmet innebär inte endast behandling med läkemedel utan är en kombinationsbe-

handling med flera psykosociala insatser som inkluderar individuella samtal med kontaktper-

son, psykolog, läkare, arbetsterapeut och socialsekreterare (Beroendecentrum, 2014). Inskrivna 

personer erbjuds även gruppterapi i form av exempelvis återfallsprevention (Beroendecentrum, 

2014). Det långsiktiga målet med behandlingen för personer med opioidberoende och deras 

närstående är ökad livskvalitet (Beroendecentrum, n.d.). En studie från USA visade att 40 pro-

cent av personer med en beroendediagnos led av flera psykiatriska sjukdomar. Beroendevården 

innebär således att inte endast behandla beroendesjukdomen utan även personens eventuella 

samsjuklighet (Comptom & Chang, 2017). 

Behandling med läkemedel 

Underhållsbehandling är en behandlingsmetod för personer med opioidberoende som utgörs av 

narkotikaklassade läkemedel i kombination med psykosociala insatser. Internationellt sett är 

underhållsbehandling med läkemedel den mest tilltagna metoden för att behandla heroinmiss-

bruk (Bell, 2014). Enligt Dematteis et al. (2017) är målet med läkemedelsassisterad behandling 

att minska bruket av olagliga opioider, minska överdoser med dödligt utfall samt minska sprid-

ning av blodburna sjukdomar till följd av följd av delat injiceringsmaterial. Vidare menar De-

matteis et al. (2017) att målsättningen är förbättrad psykiskt och fysisk hälsa samt att bidra till 

bättre sociala förhållanden. De läkemedel som används i behandlingen är Metadon eller 

Buprenorfin (Beroendecentrum, 2014). 

Metadon 

Metadon är ett långtidsverkande läkemedel som används för smärtlindring och substitutionsbe-

handling och intas via munnen (Saunders et al., 2016). Metadon har liknande verkningsmekan-

ism som morfin men den sederande effekten är inte lika påtaglig. Även den euforiska känslan 

som personen kan uppleva av heroin uteblir. Metadon har ett långsamt påslag och kan vid noga 

anpassad dos ge ett tillstånd av “normalitet” under 24-32 timmar. Sedan följer tilltagande ut-

sättningssymtom, såvida personen inte intar ny dos (FASS, 2017). Metadon har en halveringstid 

på cirka 24 timmar vilket innebär att det kan intas en gång per dygn. Läkemedlets effekt når sin 

kulmen efter fyra timmar (Saunders et al., 2016; Kakko, 2011). Metadonbehandlingen inleds 

med låga doser som måste intas övervakat av en läkare eller sjuksköterska. Personen ska vara 

opåverkad för att få sin dos och måste lämna regelbundna urinprov för att upptäcka eventuellt 

återfall eller sidomissbruk (Saunders et al., 2016). En jämnviktskoncentration uppnås efter fem 

till sju dagar varefter upptrappning av läkemedlet kan ske till en nivå då personen inte känner 

drogsug. För att erhålla optimal effekt av läkemedlet finns rekommendationer för koncentration 

av metadon i blodet, vilket visas genom blodprov (Saunders et al., 2016; Beck, 2015). Mattick, 

Breen, Kimber och Davoli (2009) undersökte huruvida metadonprogrammet är en effektiv be-

handling för att behålla personer drogfria och reducera återfall. Studien visade att läkemedels-

assisterad behandling med metadon är mer effektiv än läkemedelsfria behandlingsprogram 

(Mattick et al., 2009). Rong et al. (2016) studerade förekomst av återfall inom läkemedelsassi-

sterad underhållsbehandling med Metadon där psykosociala insatser förekom eller saknades. 

Fynden visade att behandling där psykosociala insatser ingick gav färst återfall (Rong et al., 

2016). 
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Buprenorfin 

Buprenorfin är liksom Metadon ett läkemedel som används för smärtlindring och i substitut-

ionsbehandling. Buprenorfin agerar som partiell antagonist på hjärnans opioidreceptorer, vilket 

kan leda till minskat drogbehov över en längre tids användande (FASS, 2016). Läkemedlet intas 

sublingualt och har en halveringstid på fyra till tolv timmar vid låga doser och 48-72 timmar 

vid högre doser. Detta möjliggör att inta läkemedlet mindre frekvent än metadon. Läkemedlets 

fulla effekt uppnås efter en till två timmar (Saunders et al., 2016). Buprenorfin når en platåeffekt 

vid höga doser, vilket kan förhindra en överdos av läkemedlet (Kakko, 2011). Mattick, Breen, 

Kimber och Davoli (2014) jämförde effekten av behandling med Buprenorfin och Metadon 

samt icke-farmakologisk behandling för personer med opioidberoende. Resultatet av studien 

visade att behandlingen med Buprenorfin var mer effektivt än icke-farmakologisk behandling 

(Mattick et al., 2014). Däremot konstaterade forskarna att Metadon är mer effektiv än Buprenor-

fin i behandling av personer med opioidberoende (Mattick et al., 2014).  

Omvårdnadsbegrepp 

Personcentrerad omvårdnad 

Personcentrerad omvårdnad är en process där patientens berättelse står i fokus (Ekman, Nor-

berg & Swedberg 2015). Vidare framhäver Ekman et al. (2015) vikten av partnerskapet mel-

lan patient och sjuksköterska som den centrala delen i personcentrerad omvårdnad samt att se 

till att den planerade vården utförs som överenskommet. Schwartz et al. (2016) belyser bety-

delsen av en god vårdrelation för att kunna erbjuda personcentrerad omvårdnad. Enligt Ep-

stein, Fiscella, Lesser och Stange (2010) kräver personcentrerad omvårdnad ett välfungerande 

teamarbete där samtliga i teamet arbetar mot samma mål. För att kunna erbjuda personcentre-

rad omvårdnad krävs det att den som vårdar lära känna personen för att kunna skräddarsy om-

vårdnaden och således erbjuda bästa möjliga vård för individen (Epstein et al., 2010). Flera 

studier visar att personcentrerad omvårdnad bidrar till ökad kvalitet av vården och ökar antalet 

nöjda patienter (Epstein et al., 2010). 

Vårdrelation 

För att sjuksköterskan ska kunna upprätthålla sin professionalitet i en vårdrelation krävs ett 

pågående arbete med sig själv och sina känslor (ICN, 2012). För att undersöka sjuksköterskans 

roll i vårdrelationen studerade Van Sant och Patterson (2013) sjuksköterskornas olika strategier 

för känslohantering. Författarnas fynd resulterade i en modell som beskriver sjuksköterskans 

bearbetning av sina känslor för att knyta an till personen. Enligt Van Sant och Patterson (2013) 

är sjuksköterskans självmedvetenhet central för att kunna ge god omvårdnad, god kommunikat-

ion och ingå i en helande behandlingsrelation. Utöver självmedvetenhet anses förmågan att 

kunna separera och skydda sitt jag i patientmötet som viktiga egenskaper (Van Sant & Patter-

son, 2013). Slutligen hjälper dessa strategier sjuksköterskan att vårda relationen samtidigt som 

risken för känslomässig utmattning och den emotionella arbetsbördan minskar, vilket kan leda 

till ökad ork och förbättrad prestation (Van Sant & Patterson, 2013). 

  

Omvårdnadsteoretikern Patricia Benners (1993) teori; novis till expert stärker påståendet om att 

erfarenhet utökar sjuksköterskans professionalitet. Benner (1993) menar att sjuksköterskan ge-

nomgår olika stadier i sin kunskapsutveckling om omvårdnad och att över tid erhållna erfaren-

heter kan komma att förändra sjuksköterskans uppfattningsförmåga. Således kommer den er-

farna sjuksköterskan att förändra sitt sätt att tänka, vilket kan leda till ett mer holistiskt synsätt 

(Benner, 1993). Vidare menar Benner (1993) att intuition är ett karaktärsdrag som tillskrivs den 

erfarna sjuksköterskan och är en grundläggande del i sjuksköterskans professionalitet. Codier, 

Muneno, Franey och Matsuura (2010) definierar professionalism som erfarenhet. De menar att 

den erfarna sjuksköterskan kan ha en djupare och mer omfattande vårdrelation än mindre er-
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farna kollegor. I studien undersöks relationen mellan sjuksköterskans emotionella intelligens 

och den praktiska omvårdnaden där emotionell intelligens beskrivs som förmågan att hantera 

känslor (Codier et al., 2010). Vidare menar Codier et al. (2010) är bland annat empati, själv-

medvetenhet och interpersonella relationer viktiga koncept vilka dessutom korrelerar med sjuk-

sköterskans intuition, professionalism och prestationsnivå. Dessa fynd pekar på att emotionell 

intelligens inte endast är applicerbar på sjuksköterskans praktiska omvårdnad utan även har 

betydelse för professionalitet och intuition (Codier et al., 2010). 

Sjuksköterskans professionella ansvar 

International Council of Nurses (ICN) (2012) har sammanställt en etisk kod som ska vägleda 

sjuksköterskor i deras arbete. Den etiska koden består av fyra ansvarsområden; sjuksköterskan 

och allmänheten, yrkesutövningen, professionen och medarbetare (ICN, 2012). Sjuksköters-

kans grundläggande ansvar är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande med en fundamental värdegrund för människors lika värde (ICN, 2012).  ICN:s etiska 

kod för sjuksköterskor belyser sjuksköterskans professionella ansvar att arbeta enligt evidens-

baserad kunskap samt utarbeta och arbeta enligt riktlinjer för omvårdnad. En yrkesverksam 

sjuksköterska har även ett personligt ansvar att förnya sina kunskaper samt sköta sin egen hälsa 

(ICN, 2012). 

  

Maria Arman (2017) tolkar en del av sjuksköterskans professionella ansvar som professionell 

närhet och personligt bemötande och att erbjuda detta med empati och medlidande är den högsta 

formen av yrkesmässig utveckling. Enligt Arman (2017) innefattar detta att ta del av en persons 

lidande. För att kunna ta del av en annan persons lidande måste sjuksköterskan ha förståelse för 

begreppet lidande samt hur hon ska kunna behandla det (Arman, 2017). Doss-McQuitty (2016) 

hävdar att det är sjuksköterskans personliga ansvar att hålla sig uppdaterad med ny kunskap och 

forskning för att kunna erbjuda god omvårdnad. Doss-McQuitty (2016) belyser även vikten av 

att sjuksköterskan upprättar en individuell plan för hur kunskap ska förnyas. Slutligen delger 

författaren konkret vägledning som exempelvis att sätta både kortsiktiga och långsiktiga mål 

för sin yrkesutövning (Doss-McQuitty, 2016). 

  

Sjuksköterskans professionella ansvar definieras även i sjuksköterskans kompetenskrav för le-

gitimation, vilken fastställs av Socialstyrelsen (Swenurse, 2017). Kompetenskraven för sjuk-

sköterskor är nationella och utgör de krav som ställs på sjuksköterskor för att de ska få vara 

yrkesverksamma i Sverige (Swenurse, 2017). Kompetensbeskrivningen ska användas som ett 

stöd för sjuksköterskor och chefer för att klargöra det personliga och professionella ansvaret för 

legitimerade sjuksköterskor i Sverige (Swenurse, 2017). Studier visar att sjuksköterskor inom 

psykiatrin ofta upplever att deras kompetensbeskrivning inte är tydliggjort i den utsträckning 

som krävs för att utföra ett fullgott arbete inom sitt område (Hem & Heggen, 2003; Naegle, 

2015). Balansen mellan det professionella och personliga agerandet kan lämna sjuksköterskan 

med bristande tillit till sin arbetsgivare, vilket indirekt kan påverka omvårdnaden (Hem & Heg-

gen, 2003). 

  

Santangelo, Procter och Fasset (2918) undersökte sjuksköterskans professionella roll inom psy-

kiatrisk omvårdnad. Studien resulterade i 10 attribut som kännetecknar psykiatrisk omvårdnad; 

närvarande, personlig, aktivt partnerskap, professionell, erfarenhetsmässig kunskap, pragma-

tisk, maktfördelning, psykoterapeutisk, stolt och djupgående (Santangelo et al., 2018). Begrep-

pet närvarande innebar att vara närvarande i mötet med patienten samt att vara lyhörd för pati-

entens behov i stunden. Aktivt partnerskap betonar det jämlika partnerskapet där det är lika 

mycket sjuksköterskans som patientens uppgift att bidra till utveckling i relationen och behand-

lingen (Santangelo et al., 2018). Santangelo et al. (2018) menar vidare att maktfördelningen 

mellan vårdgivare och vårdtagare är en övning som utmanar sjuksköterskan under hela arbets-
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livet. Inom psykiatrin har det visat sig effektivt att arbeta med egenmakt för att ge patienten 

möjligheter att influera och styra i sin vård och behandling (Santangelo et al., 2018). 

Problemformulering 

Läkemedelsassisterad rehabilitering för personer med opioidberoende innebär ofta livslång be-

handling. Vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient kan vara i flera år, varför betydelsen 

av en god vårdrelation är av stor vikt för att kunna erbjuda personcentrerad omvårdnad. Studier 

visar att sjuksköterskor inom psykiatrin ofta upplever att deras kompetensbeskrivning inte är 

klargjord i den utsträckning som krävs för att utföra ett fullgott arbete inom sitt område. Otydlig 

kompetensbeskrivning kan orsaka brister i sjuksköterskans professionella ansvar, vilket i sin 

tur kan leda till otillfredsställande omvårdnadskvalitet. Det råder även bristande kunskap kring 

sjuksköterskans arbetssätt för att bibehålla professionellt ansvar i den långa vårdrelationen med 

personer med opioidberoende. Således ämnar denna studie undersöka sjuksköterskans upple-

velser av att bibehålla sitt professionella ansvar i vårdrelationen. 

SYFTE 

Sjuksköterskors upplevelser av att bibehålla sitt professionella ansvar i en lång vårdrelation 

med personer med opioidberoende. 
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METOD 

Val av metod 

Empirisk kunskap önskas inhämtas kring sjuksköterskors upplevelser av att bibehålla sitt pro-

fessionella ansvar i en lång vårdrelation. Således har en induktiv, kvalitativ intervjustudie med 

semistrukturerade intervjuer använts som metod (Kvale & Brinkmann, 2014; Polit & Beck, 

2016). Kvalitativa metoder framställs som ett sätt att komma nära forskningspersonen när data 

insamlas (Kjellström, 2017). Kvalitativ metod kännetecknas som flexibel, anpassningsbar med 

öppet förhållningssätt till forskningen. Syftet med kvalitativ forskning är att skapa kunskap om 

ett fenomen där forskaren själv agerar instrument, vilket bör beaktas för att nå ett trovärdigt 

resultat (Henricson & Billhult, 2017). 

Urval 

I denna studie används ett strategiskt urval av deltagare, vilkas beskrivningar av fenomenet kan 

ge upphov till ett underlag som svarar på studiens syfte (Henricson & Billhult, 2017). I kvali-

tativa studier är statistiskt representativa urval irrelevant eftersom deltagarna inom den stude-

rade gruppen ska ha erfarenheter av det fenomen som studeras (Trost, 2010). För att få tillgång 

till ett variationsrikt underlag inom den givna urvalsramen tillämpar denna studie få inklusions-

kriterier (Henricson & Billhult, 2017).   

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier för att medverka i studien var sjuksköterska med minst grundläggande sjuk-

sköterskeutbildning och nuvarande anställning på en beroendemottagning. För att svar skulle 

kunna erhållas angående erfarenhet relaterat till professionellt ansvar krävdes även minst två 

års erfarenhet inom psykiatrin. Urvalsgruppen omfattade sex grundutbildade sjuksköterskor 

som arbetar på tre olika mottagningar för opioidberoende i en större stad i Sverige. Inom ur-

valsgruppen förekom även utbildning inom Motiverande samtal, Beroendetillstånd och Åter-

fallsprevention. Erfarenheten av arbete på beroendemottagning med inriktning på LARO-be-

handling varierade från tre år till tjugo år. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) regleras antalet 

inkluderade deltagare i intervjustudien beroende på studiens syfte samt omfattning. Vidare me-

nar Kvale och Brinkmann (2014) att det är viktigt att upprätthålla balansen mellan få och för 

många intervjupersoner. Antalet deltagare beror även på tillräcklig inhämtning av data för att 

kunna genomföra en analys samt studiens tidsbegränsning (Kvale & Brinkmann, 2014; Trost, 

2010).  

Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer 

För att besvara syftet har semistrukturerade intervjuer valts som metod. Intervjumetoden är ett 

effektivt instrument för datainsamling när forskare eftersträvar beskrivning av fenomen och 

situationer (Danielson, 2017a). Författarna utgår då ifrån en intervjuguide (Bilaga B) innehål-

lande frågeområden samt frågor. Att använda en intervjuguide är ett strukturerande verktyg som 

hjälper intervjuaren att hålla intervjuerna systematiska (Jamshed, 2014). Semistrukturerade in-

tervjuer tillåter även intervjuaren att ställa öppna frågor utöver intervjuguiden som bidrar till 

öppenhet för oförutsedd kunskapsinsamling samt ett naturligt flöde i samtalet. 

Inhämtning av tillstånd 

Upprättandet av kontakt med sjuksköterskor som arbetar på beroendecentrums mottagningar 

utfördes genom utskick av information om studien till verksamhetscheferna för mottagningarna 

(Bilaga A). Verksamhetschefer meddelade sjuksköterskor som uppfyllde studiens inklusions-

kriterier om intervjuerna samt studiens syfte. Därefter fick sjuksköterskor anmäla intresse om 
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deltagande i studien. Tre mottagningar för beroende i en större stad i Sverige kontaktades. In-

tresserade sjuksköterskor fick ytterligare information om studien samt informerat samtycke (Bi-

laga B & C). 

Pilotintervju 

Erfarenhet av intervjustudier är begränsad hos författarna varför ett par pilotintervjuer genom-

fördes för att ta reda på om den uppskattade intervjutiden var rimlig och att frågeområdena var 

korrekt komponerade samt i rätt ordningsföljd. Inspelningstekniken i form av ljudupptagning 

via mobiltelefon testades för att hålla god ljudkvalitet och kunna möjliggöra transkribering. 

Inspelningstekniken prövades även för att författarna ska vara bekväma med tekniken och und-

vika störande moment under intervjuerna (Danielson, 2017a). 

Databearbetning 

Intervjuer 

Intervjuguiden arbetades fram författarna emellan och frågor togs bort och lades till alltefter 

författarna diskuterat vilka frågor som kunde ge intressant empiri i förhållande till studiens 

syfte, samt analys därav (Henricson, 2017). Sjuksköterskan uppmuntrades även tillägga kom-

mentarer angående frågorna. Ingen av sjuksköterskorna hade någon kommenterar på intervju-

frågorna. Intervjuguiden validerades även av författarnas handledare på Sophiahemmets Högs-

kola. 

 

Intervjuerna med sjuksköterskorna begränsades till 15–20 minuter och utfördes i ett ostört rum 

på sjuksköterskans arbetsplats. Tidsramen för intervjuerna baserades på att författarna ansåg att 

insamlad data skulle motsvara omfattningen av studien samt vara tillräcklig för analys. Sex 

sjuksköterskor anställda på öppenvårdsmottagning för personer med opioidberoende intervjua-

des. I enlighet med Henricson (2017) hade samtliga deltagare fått information om studien och 

dess syfte, de fick även skriftlig information om studien samt information om konfidentialitet 

och informerat samtycke (Bilaga B & C). Sjuksköterskorna blev även informerade om att in-

tervjuerna spelades in och hur informationen skulle hanteras.  

 

Bägge författarna medverkade vid samtliga intervjuer där ena författaren agerade intervjule-

dare. Vem som var intervjuledare delades upp lika mellan författarna och beslöts innan utförd 

intervju. Enligt Trost (2010) kan det vara till intervjuarbetets fördel att två̊ personer utför inter-

vjuerna då de kan komplettera och stötta varandra, vilket kan leda till ökad förståelse av inter-

vjumaterialet. Jamshed (2014) rekommenderar inte att intervjuerna skrivs ned för hand då för-

fattarna kan förbise viktiga nyckelord, varför intervjuerna spelades in med hjälp av ljuduppta-

gare. Stödjande anteckningar under och minnesanteckningar efter intervjun användes däremot 

för att ytterligare säkra informationsintaget (Trost, 2010). 

 

Intervjuerna inleddes med grundläggande faktafrågor om exempelvis sjuksköterskans erfaren-

het. Detta gav en avslappnad stämning inför de mer djupgående och analytiska frågor som ef-

terföljde. Intervjuguiden följdes med tillägg av följdfrågor och stödord för att komplettera med 

information som var intressant med avseende på studiens syfte (Henricson, 2017). När inter-

vjuerna avslutades informerades sjuksköterskorna ytterligare att de är välkomna att höra av sig 

om de har några frågor eller önskar dra sig ur studien. 

Dataanalys 

För att analysera textmaterialet från de transkriberade intervjuerna har författarna använt meto-

den kvalitativ innehållsanalys där syftet är att organisera, strukturera och skapa mening av in-

samlade data. Innehållsanalys är en rörlig och interaktiv process som kräver mycket tid och 
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noggrannhet (Polit & Beck, 2016). Enligt Bengtsson (2016) är det viktigt att forskaren förklarar 

hur analysprocessen gått till genom att redovisa hur rådata har behandlats för att nå fram till ett 

kvalitativt resultat. Intervjuerna bör transkriberas direkt efter avslutad intervju och det är av stor 

vikt att läsa igenom transkriberat material flera gånger för att finna mening och förståelse (Da-

nielson, 2017b; Polit & Beck, 2016). För att söka mönster i materialet används en induktiv 

ansats, vilket leder till en generell och teoretisk förståelse för fenomenet (Lundman & Grane-

heim, 2017). De transkriberade intervjuerna strukturerades genom att understryka textdelar med 

kodande färger, fetmarkering av text samt användandet av ett analysschema (Danielson, 2017b; 

Polit & Beck, 2016). Textmaterial reduceras således till mindre och mer lättillgängliga enheter 

som utgör analysenheter (Polit & Beck, 2012). Enligt Graneheim & Lundman (2004) delas 

dessa analysenheter in i meningsenheter som sedan kondenseras och anges med en kod. 

 

Manifest analys tillämpades i studien, vilket innebär att intervjutexten analyseras ordagrant utan 

att ta hänsyn till intervjupersonens känslouttryck som gester, miner, skratt eller suckar (Dani-

elson, 2017b). Intervjuerna analyserades enligt ett analysschema med meningsenheter, konden-

sering, koder, subkategorier och kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Intervju-

texterna lästes igenom upprepade gånger och meningsenheter markerades som därefter konden-

serades. Koderna växte fram genom att sätta etiketter på de kondenserade meningsenheterna 

enligt Henricson (2017). Koderna skiljer sig från meningsenheterna då de inte kan kännas igen 

i texten men återspeglar det centrala innehållet (Polit & Beck, 2016). Vidare kunde författarna 

identifierade grupper och mönster. Kategorier och subkategorier växte fram från de koder som 

återkom och liknade varandra (Henricson, 2017). 

 

Tabell 1. Exempel på ett analysschema 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

… känna att de 

värd de själva. 

men sen att de ska 

göra det för sin 

egen skull. 

Patienten ska 

känna att de är 

värda behand-

lingen och att de 

gör det för sin 

egen skull. 

  

Stärka 

patientens 

självkänsla. 

  

Motivation God vårdrelation 

  

Och att det inte är 

fel att ta hjälp om 

jag känner att det 

kan vara ett svårt 

beslut …  

 

Det är inte fel att 

ta hjälp från 

kollegor när det 

kommer till svåra 

beslut.  

 

Ta hjälp av 

teamet. 

 

Teamarbete 

 

Sjuksköterskans 

arbetssätt för att 

bibehålla 

professionellt ansvar 

i vårdrelationen 
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Forskningsetiska överväganden 

Helsingsforsdeklarationen antogs 1964 av World Medical Association som en central forsk-

ningsetisk riktlinje för läkare och andra medverkande i medicinsk forskning (Vetenskapsrådet, 

2017). Deklarationens grundläggande principer är att människan och hennes integritet alltid går 

före vetenskapens och samhällets intressen. Vidare belyser Helsingforsdeklarationen vikten av 

att all forskning utförs med informerat samtycke, med respekt för forskningspersoners privatliv 

samt att skydda information som hen delger (Vetenskapsrådet, 2017). Insamling av tillstånd för 

denna studie från verksamhetschefer samt informerat samtycke från deltagare samlas in för att 

följa Helsingsforsdeklarationens riktlinjer. Informerat samtycke är en process för att värna om 

deltagarnas självbestämmande. För att säkerställa informerat samtycke krävs att deltagarna går 

igenom tre steg. För det första att de får information om projektet och för det andra att de har 

förmåga att förstå. Slutligen ska det vara tydligt at medverkan i studien är helt frivillig och att 

det är möjligt att dra sig ur i vilket skede av processen som de önskar (Sandman & Kjellström, 

2014). 

 

Anonymisering av insamlat material är en förutsättning för att forskning ska godkännas. Detta 

kan innebära att namn och personnummer tas bort från presenterad forskning. Det innebär även 

att informanter inte ska kunna identifieras i studien (Vetenskapsrådet, 2017). Enligt Polit och 

Beck (2016) ska deltagarnas identitet skyddas och ej vara tillgänglig för utomstående. Personlig 

information som anses kunna röja deltagarnas identitet publiceras därför inte i denna studie. 

 

Forskaren bör reflektera över sina tidigare kunskaper och erfarenheter och diskutera dessa med 

forskningskollegor för att vara medveten över hur detta skulle kunna påverka resultatet (Kjell-

ström, 2017). Enligt Kjellström (2017) beskrivs den så kallade ”intervjuareffekten” som en följd 

av intervjuarens maktposition, vilket kan leda till att intervjupersonen modifierar sina svar ut-

efter vad de tror intervjuaren vill höra. Den intima relationen som uppstår i intervju medför 

därmed risker som kan påverka utfallet av resultatet (Kjellström, 2017). Erfarenhet av intervjuer 

är begränsad hos författarna till denna studie, vilket bör tas i beaktande gällande studiens metod 

och analys. Med hänsyn till att författarna till denna studie har tillbringat tid under verksam-

hetsförlagd utbildning på två av de utvalda mottagningarna sker intervjuerna ej med vederbö-

randes handledare då risk för bias och felaktig datainsamling föreligger. 
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RESULTAT 

Resultatet presenteras i löpande text med citat från intervjuerna för att stärka trovärdigheten i 

studien (Elo & Kyngäs, 2008). Resultatet har delats in i två kategorier; God vårdrelation och 

Sjuksköterskans arbetssätt för att bibehålla professionellt ansvar i vårdrelationen.  

Tabell 2. Resultatöversikt 

Kategori Subkategori 

God vårdrelation  • struktur 
• att nå fram 
• motivation 
• egenmakt 

Sjuksköterskans arbetssätt för att bibehålla professionellt 

ansvar i vårdrelationen  

• hantering av egna 

känslor 
• erfarenhet 
• teamarbete 
• empati 
• att sätta gränser 

God vårdrelation 

Arbetet på de tre mottagningarna utfördes på liknande sätt. Vårdpersonalen var indelade i olika 

vårdlag som har hand om en specifik grupp personer där varje vårdtagare har en kontaktperson 

som ansvarar för vården. Kontaktpersonen kunde vara en sjuksköterska eller en mentalskötare. 

Denna arbetsmetod ansågs leda till en mer personcentrerad omvårdnad där individuella behov 

och önskemål kunde tillgodoses. De intervjuade sjuksköterskorna uppgav att personcentrering 

var en viktig del i omvårdnadsarbetet och en förutsättning för att kunna ge god vård. Egenskaper 

som lyhördhet och trygghetsingivande ansågs vara viktiga i patientmötet. 

Struktur 

Flera av personerna med behandling hade liknande omvårdnadsbehov. Däremot varierade nivån 

av stöd de önskade från sin kontaktperson. Besöken på mottagningen kunde ske dagligen för 

samtal och läkemedelsutdelning, medan andra mottagningsbesök skedde mindre frekvent och i 

mindre omfattning. De intervjuade sjuksköterskorna påtalade ofta vikten av att se personen och 

att bekräfta dem. 

 

Sjuksköterskorna i studien beskrev ett stort behov av struktur hos patientgruppen. De talade om 

struktur på gruppnivå och att arbetet behövde vara enhetligt. Vårdplaneringsmöte en gång per 

år och uppföljningssamtal med sin kontaktperson en gång per månad var några strukturella be-

hov som beskrevs. Det individuella upplägget mellan vårdtagare och kontaktperson är dock 

skräddarsytt utifrån patienten och hens individuella behov. Sjuksköterskorna upplevde att pati-

enten kunde ha svårt att dra gränsen för vad kontaktpersonen hade för ansvar och inte. Flertalet 

nämnde därför vikten av att ha en öppen dialog om vad sjuksköterskan har för ansvar gentemot 

patienten och på mottagningen. 

 

”Men det gäller ju att kunna sätta gränser, tydliga gränser. Det här kan 

jag hjälpa dig med, det här kan jag inte hjälpa dig med.” 
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Flera av sjuksköterskorna belyste dock en svårighet att dra denna gräns på grund av viljan att 

ge patienterna all hjälp de behöver för bästa möjliga livskvalitet. 

 

”Ibland känner man att man skulle vilja vara med dem hela dagen, för 

att få dem till rätt instans som kan hjälpa dem med deras olika behov.” 

 

Detta förhållningssätt beskrev sjuksköterskorna däremot som ohållbart eftersom arbetsbördan 

skulle bli för stor. Vården är inte utformad för den typ av “personlig service” som flertalet av 

personerna i behandlingen skulle må bra av. Frustration över bristande struktur och samordning 

mellan olika vårdinstanser upplevdes hos alla intervjuade sjuksköterskor, vilket ansågs vara ett 

stort problem som skapade oro hos patienterna. 

Att nå fram 

Flera av sjuksköterskorna talade om patientmötet och vikten av närvaro och att se patienten för 

att kunna nå fram och på så sätt bidra till följsamhet i behandlingen. Behovet av “en-till-en-

kontakt” med kontaktpersonen varierade. Sjuksköterskorna menade att det är viktigt att känna 

till personens önskemål kring hur de vill ha den kontinuerliga kommunikationen. Om personen 

upplever att kontakten blir påtvingad kan det leda till en degenererande effekt. 

 

”En del patienter är ju väldigt välfungerande och kommer bara en gång 

i veckan eller kanske ännu mer sällan hit och klarar sig själva, medan 

andra kommer dagligen och kanske kommer göra det hela livet nästan.” 

 

Flertalet av de intervjuade sjuksköterskorna belyser en grundläggande inställning till att vara 

flexibel i sitt arbete på grund av att patienterna är olika individer. Trots personernas gemen-

samma beroendesjukdom har de alla individuella behov som måste tillgodoses på olika sätt. 

Sjuksköterskorna poängterade att flexibilitet var en nödvändighet för att kunna möta patienterna 

och deras önskemål. Diskussionsämnet i ett vårdmöte kan vara inplanerat sedan länge men när 

mötet sker kan det handla om något helt annat beroende på personens sinnestillstånd just den 

dagen.  

Motivation 

Samtliga sjuksköterskor nämnde vikten av att motivation. I stor utsträckning handlade det om 

att motivera personen till drogfrihet och på så sätt kunna gå vidare och stärka andra funktioner 

i personens tillvaro. Sjuksköterskorna tryckte på att behandlingen är en rehabilitering och såle-

des hur viktiga alla delar av behandlingen är. Det går inte att förbigå någon del av behandlingen 

utan det är sjuksköterskans uppgift att informera och motivera personen till alla delar av be-

handlingen för att nå ett hållbart levnadssätt. 

 

”Att stärka patienten till en drogfri tillvaro.../att få vardagen att fun-

gera.” 

 

En sjuksköterska beskrev det som att guida tillbaka personerna till sitt eget jag, att förstå och 

acceptera sina känslor. 

 

”Ett behov av att förstå sina egna känslor.” 

 

Att hitta personens motivation är en individuell utmaning. Sjuksköterskorna gav exempel på 

hur de funnit motivation hos personerna i behandlingen. Flera nämnde vikten av att jobba på 

personens självförtroende och få dem att acceptera att de är värda behandlingen och kommer 

klara av utmaningen. 
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”Hitta varje patientens egen motivation, och det är ju jättestor utma-

ning.” 

Egenmakt 

Egenmakt var ett återkommande begrepp i intervjuerna där sjuksköterskorna främst syftade till 

vikten av att personerna känner att de själva har makten över sin behandling. Det är ingen som 

tvingar dem att delta i programmet. Viljan och styrkan måste komma inifrån. 

 

”… känna att de värd de själva. men sen att de ska göra det för sin egen 

skull.” 

Sjuksköterskans arbetssätt för att bibehålla professionellt ansvar i vårdrelationen 

De inskrivna personerna i LARO-programmet kommer regelbundet till mottagningen för olika 

typer av besök. De flesta av dem har varit inskrivna i flera år. Majoriteten av de intervjuade 

sjuksköterskorna uppgav att den långa vårdtiden leder till en annan typ av vårdrelation än på 

exempelvis en somatisk avdelning med kortare vårdtider. Sjuksköterskan och patienten kan så-

ledes etablera en mer personlig kontakt, på gott och på ont. Flera sjuksköterskor påpekade att 

patienterna inte lär känna dem privat. Däremot lär sjuksköterskorna känna patienterna. Relat-

ionen kan anses vara ensidig men samtidigt professionell från sjuksköterskans sida. 

 

”… men jag lär känna dem, men de lär inte känna mig …” 

Hantering av egna känslor 

Samtliga intervjuade sjuksköterskor påtalade vikten av att känna sig själv och att ständigt jobba 

med sig själv och sina känslor. Alla människor har olika tillvägagångssätt för att hantera och 

möta andra människor vilket leder till att relationer med personer bygger på olika villkor. För-

mågan att kunna hantera sina känslor på ett professionellt sätt är en viktig komponent i sjuk-

sköterskans yrkesroll. 

 

”… när man jobbar med människor får man ju rannsaka sig själv.” 

 

För en god vårdrelation under lång tid måste sjuksköterskan kunna hantera sina känslor på ett 

professionellt sätt. Under en lång vårdrelation kan olika problem uppstå mellan parterna, vilket 

kan leda till situationer där sjuksköterskan agerar olämpligt. Nedstämdhet eller ilska kan pro-

voceras fram under mötet. De intervjuade sjuksköterskorna beskrev att de dagligen är i behov 

av att reflektera och tänka på hur de agerar i vårdrelationen. 

 

”Hela tiden reflektera, det tror jag är det viktigaste för att kunna vara 

professionell.” 

 

Den långa och nära kontakten med vissa personer kunde ibland ge upphov till problematiska 

situationer där sjuksköterskan agerade i ilska eller blev förolämpad. Känslan av att patienten 

uppträder som en närstående upplevde flera av de intervjuade sjuksköterskorna, vilket kunde 

leda till att vårdrelationen blev mer sårbar och komplicerad. 

 

”Vi har ju så långa relationer, ibland kanske man bara; ’nu är det som 

om jag står och skäller på en son’.” 
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De intervjuade sjuksköterskorna beskrev upplevelser av sårbarhet och utsatthet i vårdrelationen. 

En sjuksköterska beskrev upplevelsen av nedstämdhet när en person önskade byta kontaktper-

son på grund av dålig relation. 

 

”Det triggade någonting i mig, något djupt mänskligt, att man vill ju inte 

bli övergiven eller man vill ju inte bli bortvald.” 

 

Svårigheter kring att inte “ta det personligt” beskrevs av flera sjuksköterskor. Ofta påverkades 

sjuksköterskan negativt, vilket kunde leda till att sjuksköterskan kände sig provocerad eller så-

rad och således brista i sin professionella hållning. 

 

”... jag blir provocerad kanske av en viss typ av patienter. Alla blir vi ju 

provocerade av olika drag…” 

Erfarenhet 

Erfarenhet av yrket och förståelse för personen och dennes önskningar var två viktiga aspekter 

de intervjuade sjuksköterskorna lyfte fram som viktigt för att upprätthålla sin professionalitet i 

vårdrelationen. Även sjuksköterskans insikt om sina brister och tillgångar påtalades som viktigt 

för att hålla sig professionell. Flera av sjuksköterskorna talade om medvetenhet och trygghet i 

sig själva för att kunna möta eventuell kritik mot dem eller mottagningen. 

 

”Det gäller ju att vara medveten om sig själv, sina svagheter och sina 

sårbarheter.” 

 

Flera av sjuksköterskorna upplevde att de var svårare att bibehålla en professionell roll i början 

av deras karriär på mottagningen. De berättade i intervjuerna att de kanske delade med för 

mycket av sig själv vilket var dränerande. Någon sa att det tog något år innan hen blev trygg i 

sin roll och kunde skilja på personligt och professionellt. Med trygghet i sin roll går det även 

lättare att lämna jobbet på jobbet uppgav en sjuksköterska. 

 

”Från början var det nog svårare men nu är jag trygg i var jag har mig 

själv.” 

Teamarbete 

Sjuksköterskorna beskrev ytterligare metoder för att hantera sina känslor i svåra situationer med 

patienterna. Det handlar mycket om att få stöd från och reflektera med sina kollegor som arbetar 

på samma mottagning. Vid sådana kollegiala samtal kan sjuksköterskan bearbeta sina känslor, 

utbyta erfarenheter och få medkänsla. Flertalet av sjuksköterskorna ansåg att samverkan i tea-

met var en grundläggande förutsättning för att kunna arbeta med ”den här patientgruppen”. 

Vidare påtalade sjuksköterskorna om vikten av handledning som vårdpersonalen får på arbets-

platsen en gång i månaden. Handledningen ger sjuksköterskorna utrymme att ventilera och re-

flektera händelser och eventuella problem vilket bidrar till samförstånd med kollegor och per-

sonlig utveckling i sin yrkesroll. Samtliga sjuksköterskor ansåg att det var oerhört viktigt med 

hjälp och stöd från sina kollegor gällande beslutsfattande kring omvårdnaden. 

 

”Och att det inte är fel att ta hjälp om jag känner att det kan vara ett 

svårt beslut eller så, jag står inte med allt helt själv.” 

 

Vikten av att få bekräftelse av kollegor var stor och ansågs nödvändig för att kunna utföra sitt 

arbete på ett professionellt sätt. 
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”Då pratar jag med kollegor om det, för när jag blir bekräftad och när 

andra kanske känner likadant, då kan jag hantera patienten profession-

ellt.” 

 

Stödet från kollegor kunde även verka avlastande och lätta på den arbetsbörda en långvarig 

vårdrelation kan leda till. Vidare ansåg sjuksköterskorna att brist på samtal och reflektion med 

kollegor kunde leda till sämre vård och försämrad arbetsmiljö. 

Empati 

Flera av sjuksköterskorna nämnde hur de kommit nära sina patienter och att de ibland behöver 

gå utanför ramarna för vad de egentligen har ansvar för som kontaktpersoner. Kanske får ett 

inplanerat möte handla om något annat då det kommit något emellan eller att något oväntat 

uppstått. En sjuksköterska beskriver det som nödvändigt att visa empati i dessa stunder för att 

bibehålla alliansen mellan sjuksköterskan och personen som hen vårdar. 

 

”Man måste vara en medmänniska, man kan inte vara en robot.” 

Att sätta gränser 

Samtliga som medverkade i studien klargjorde att de var trygga i sin roll att dra en gräns för 

vad som skulle vara för personligt eller privat. Flera hade exempel på vad som skulle vara ”att 

gå över gränsen” för sin egen del. 

 

”Jag tar inte emot så mycket kramar, där, då, är jag över en, då kanske 

jag skulle kunna tappa min professionella hållning.” 

 

Förekomsten av gräl mellan sjuksköterska och patient var enligt de intervjuade inte en ovanlig 

företeelse. En sjuksköterska uppgav att gräl på en orimlig nivå ledde till känslan av oprofess-

ionellt beteende. Sjuksköterskorna hade olika sätt att hantera konflikter med patienterna. En del 

bad om ursäkt direkt eller i efterhand. Andra stannade upp och tog ett djupt andetag för att lugna 

ner sig och börja om. 

 

Alla var även eniga om att de skulle uppmärksamma om en kollega skulle gå över gränsen i sitt 

arbete. De hade å andra sidan olika metoder för hur de skulle hantera en sådan situation. Flera 

av de medverkande sjuksköterskorna nämnde att det är ett känsligt ämne. En sjuksköterska 

tryckte på att de är en dynamisk grupp av människor och att alla har sina egna gränser som 

arbetsgruppen måste acceptera. 

 

”Vi har våra gränser på olika ställen, det måste man också respektera 

och då kan inte jag bara döma någon som har andra gränser än mig.” 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Läkemedelsassisterad rehabilitering för opioidberoende fokuserar på att rehabilitera personer 

till ett hållbart och drogfritt liv. Sjuksköterskorna som intervjuades belyste vikten av struktur, 

motivation, egenmakt och förmågan att nå fram till patienten som viktiga delar för en god vård-

relation. I intervjuerna framkom även olika metoder sjuksköterskorna använder sig av för att 

bibehålla sitt professionella ansvar i relationen med patienten. Känslohantering, erfarenhet, tea-

marbete, empati och gränssättning var viktiga utmärkande egenskaper. Flera av dessa begrepp 

förekommer i studien av Santangelo et al. (2018). Sjuksköterskans roll inom psykiatrin är enligt 

Santangelo et al. (2018) att vägleda personen i sin behandling. Resultatet av deras undersökning 

beskriver tio attribut som kännetecknar psykiatrisk omvårdnad; närvarande, personlig, aktivt 

partnerskap, professionell, erfarenhetsmässig kunskap, pragmatisk, maktfördelning, psykotera-

peutisk, stolt och djupgående (Santangelo et al., 2018). 

 

Sjuksköterskans förmåga att vara närvarande och att se patienten för möjligheten att skapa en 

god vårdrelation beskrevs i samtliga intervjuer. Santangelo et al. (2018) ser det som att sjuk-

sköterskan är en aktiv deltagare i vårdrelationen snarare än en observatör. Detta förhållningssätt 

ligger till grund för att kunna erbjuda god vård. Sandman och Kjellström (2013) skriver om 

Martin Bubers jag-du-relation och belyser att professionalitet speglas i att vara lyhörd och re-

spektera personens behov av en vårdrelation. Överensstämmande med Bubers teori om jag-du 

och jag-det belyser flera sjuksköterskor i intervjuerna vikten av att nå fram och kunna tolka hur 

mycket hjälp patienten behöver och vill ha för att kunna motivera och stärka patienten till egen-

makt. Sandman och Kjellström (2013) menar att om ett jag-du förhållande tvingas på en person 

kan detta skada vårdrelationen i likhet med vad författarna till denna studie presenterat i resul-

tatet. 

 

Santangelo et al. (2018) belyser vidare begreppet närvaro som en av de grundstenarna för psy-

kiatrisk omvårdnad. De menar att det inte endast handlar om att vara fysiskt närvarande utan 

att ta emot personen i stundande psykiskt mående (Santangelo et al., 2018). I denna studie be-

lyste informanterna vikten av att kunna vara flexibla i sitt arbete och vara beredda att ändra på 

planerna som de gjort inför ett patientmöte. Sandman och Kjellström (2013) menar att när vi 

möter en människa så läggs deras öde i våra händer. Vidare belyser de att när en person vänder 

sig till en annan person uppstår makt och ansvar. Det är sjuksköterskans ansvar att tolka var 

personen är i stunden och möta denne där för att kunna erbjuda god vård. Att tvinga på en 

människa opåkallad vård kan bidra till en obalans i maktförhållandet mellan vårdgivare och 

vårdtagare. Santangelo et. al (2018) menar att en dynamisk maktbalans är kritisk för en god 

vårdrelation. 

 

Enligt Van Sant och Patterson (2013) är sjuksköterskans självmedvetenhet tillsammans med 

förmågan att kunna separera och skydda sitt jag viktiga egenskaper för att relationen ska vara 

god och utvecklande. Även Codier et al. (2010) belyser vikten av sjuksköterskans känslohan-

tering och beskriver denna förmåga som emotionell intelligens. Flera av de intervjuade sjuk-

sköterskorna berättade om olika arbetsmetoder för att hantera sina känslor vilka utgjordes av 

reflektion, ”att stanna upp” och att ta en paus i samtalet med patienten. För att vårdarbetet ska 

hålla hög kvalitet och samtidigt minska sjuksköterskans emotionella arbetsbörda krävs det en-

ligt samtliga intervjuade sjuksköterskor ett pågående arbete med sig själv och sina känslor, vil-

ket stämmer överens med Van Sant och Pattersons (2013) strategimodell. 

 

I intervjuerna framkom vikten av struktur, att se patienten och att personcentrera omvårdnaden 

för att kunna nå fram och erbjuda hjälp till den enskilda individen. Santangelo et al. (2018) 
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belyser vikten av att skapa en vårdrelation där patienten är likvärdigt engagerad och bidrar till 

utformningen av sin vård. Sjuksköterskorna som medverkade i denna studie belyste även vikten 

att engagera personen och låta dem utforma en relation och vård som de önskade. Santangelo 

et al. (2018) lyfter fram att patienten har ett egocentriskt förhållningssätt och fokuserar på sin 

egen rehabilitering. De menar att förmågan att ta hänsyn till vårdgivaren suddas ut, vilket kan 

ses i denna studies resultat där sjuksköterskorna menar att gränssättningar i vårdrelationen kan 

vara svåra. Santangelo et al. (2018) belyser patientperspektivet och denna studie beskriver sjuk-

sköterskans perspektiv kring svårigheten i att sätta gränser i ren välvilja att det skulle gå så bra 

som möjligt för patienten. Även Epstein et al. (2010) redogör vikten av att göra personen inför-

stådd och engagerad i sin vård för att kunna erbjuda personcentrerad omvårdnad.  

 

Santangelo et al. (2017) hävdar att sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrin har den mest 

intima rollen i förhållande till personer med psykisk sjukdom. Sandman och Kjellström (2013) 

belyser att det personliga ansvaret innebär en självreflekterande förmåga. Vidare menar de att 

det personliga och professionella ansvaret innebär att reflektera över sitt eget handlade likaså 

reflektera över kollegors handlande (Sandman & Kjellström, 2013). I likhet med vad som pre-

senterades i resultatet där flera sjuksköterskor menade att självreflektion var en betydande del 

i arbetet. Vidare påpekade flera av informanterna att de kände ett ansvar att påtala om kollegor 

skulle bli för privata med patienten, vilket potentiellt skulle kunna skada vårdrelationen.  

  

Att känna trygghet hos sina kollegor och ha en teamkänsla menade samtliga sjuksköterskor var 

essentiellt för att kunna arbeta inom beroendevården. Flera av sjuksköterskorna påpekade att 

det är av stor vikt att kunna diskutera beslut som ska fattas gällande personens vård. Epstein et 

al. (2010) skriver i sin artikel att det är nödvändigt att arbeta i ett välfungerande team för att 

kunna erbjuda personcentrerad omvårdnad. Vidare framkom det i resultatet att sjuksköterskorna 

kunde uppleva svåra situationer i partnerskapet med patienter. En sjuksköterska uttryckte en 

känsla av övergivenhet när hen blev ”bortvald” av en person som hen vårdat. Att kunna reflek-

tera med sina kollegor samt under handledning var bärande för att komma tillbaka och ta nya 

tag.  

 

Flera av sjuksköterskorna beskrev att det krävdes en inlärningsperiod innan de kände sig trygga 

i sin roll som sjuksköterskor och kontaktpersoner på mottagningen. McAllister et al. (2014) 

undersökte om grundutbildade sjuksköterskor hade kompetens nog att arbeta som sjuksköters-

kor inom psykiatrin. I studien presenteras att flera av de medverkande nyexaminerade sjukskö-

terskorna belyste att det finns kunskapsluckor i sjuksköterskornas kompetens för att kunna ar-

beta inom psykiatrin (McAllister et al., 2014). Vidare konstaterar McAllister et al. (2014) att 

kunskapsnivån hos en nyutexaminerad sjuksköterska är begränsad för att kunna erbjuda god 

psykiatrisk omvårdnad. Sjuksköterskorna som medverkade i denna studie påpekade att de växt 

i sin yrkesroll och lärt sig sätta gränser för vad de kan och inte kan säga och göra i patientkon-

takten. Flera av sjuksköterskorna menade även att de inte fått en arbetsbeskrivning som redogör 

för vad de förväntas utföra i sitt arbete. Denna bild delas av flera forskare som menar att många 

sjuksköterskor inom psykiatrin ofta upplever att kompetensbeskrivning inte är tydlig nog i den 

utsträckning som krävs (Hem & Heggen, 2003; Naegle, 2015). I enlighet med McAllister et al. 

(2014) visar denna studie att sjuksköterskor önskar och behöver ytterligare kunskap och en 

tydlig arbetsbeskrivning för att bredda sin kompetens och kunna erbjuda god psykiatrisk om-

vårdnad. 

 

De medverkande sjuksköterskorna i denna studie talade om erfarenhet som en viktig del i den 

långa relationen med personerna. Som tidigare nämnt handlar det mycket om att ”växa in i sin 

roll” som sjuksköterska och kontaktperson. Förmågan att kunna reflektera och samtala med 
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kollegor var viktigt för att hålla sig professionell enligt många sjuksköterskor. Däremot nämnde 

ingen erfarenhet som en komponent till ett professionellt förhållningssätt. Erfarenhet kan anses 

vara en viktig del i att utöva sitt yrke på ett professionellt sätt. Benner (1993) redogör för erfa-

renhet i sin teori: Novis till expert, där erfarenheten för med sig ett annat tankemönster och mer 

holistiskt synsätt. Benner lyfter fram intuitionen som en grundläggande del inom professional-

ism, vilket den erfarna sjuksköterskan kan tillskrivas. Även Codier et al. (2010) talar om intuit-

ion, men även om empati och självmedvetenhet som karaktärsdrag en erfaren sjuksköterska 

besitter. Flera av de medverkande sjuksköterskorna menade att de växt in i sin yrkesroll och 

kan se saker i ett bredare perspektiv, vilket skulle kunna kopplas till ökad kompetens, erfarenhet 

och intuition och således ett mer professionellt förhållningssätt i vårdrelationen. 

Metoddiskussion 

Författarna till denna studie valde ett induktivt förhållningssätt, vilket enligt Priebe och Land-

ström, (2017) innebär att studien inledningsvis förankras i empirin för att observera och studera 

det specifika fenomenet förutsättningslöst. Vidare formuleras teoretiska begrepp utifrån insam-

lade data och slutsatser dras om det specifika fenomenet. Författarna anser att induktivt förhåll-

ningssätt har tillämpats under studiens gång då de inte hade någon hypotes att besvara. I enlighet 

med Priebe och Landström (2017) anser dock författarna att forskning aldrig helt kan utgå från 

empiri då syfte, forskningsfrågor och bakgrund formulerats innan inhämtade data i empirin. 

Eftersom författarna utförde verksamhetsförlagd utbildning på mottagningarna där data samlats 

in finns även kunskap om ämnet sedan tidigare, vilket underlättar förförståelse inför insamling 

av data. Författarna diskuterade detta under arbetets gång och utformade därför intervjuguiden 

med breda frågor för att låta informanterna reflektera fritt. Författarna har efter insamlade data 

modifierat syfte och bakgrund utifrån det resultat de fått vilket stärker att de haft ett induktivt 

förhållningssätt. 

 

Alternativet till induktiv forskning är deduktiv forskning. Då utgår forskningen från en teori 

eller begrepp (Priebe & Landström, 2017). Deduktivt förhållningssätt utgår ofta ifrån en hypo-

tesprövning. Alltså att forskarna formulerar en hypotes som sedan prövas mot empirin (Priebe 

& Landström, 2017). Teorin som arbetet utgår ifrån sätter ramarna för vad som kommer pre-

senteras i resultat och diskussion. 

  

Enligt Priebe och Landström (2017) är forskningsprocessen sällan linjär vilket innebär att fors-

kare ofta pendlar mellan teori och empiri. Val av induktivt förhållningssätt har givit möjlighet 

att finna data som författarna till denna studie inte hade räknat med baserat på deras förförstå-

else av ämnet. Författarna anser vidare att om ett deduktivt förhållningssätt hade tillämpats i 

studien hade endast data som redan identifierats under praktik på mottagningarna erhållits. Det 

induktiva förhållningssättet tillät studien att ta en annorlunda riktning än förväntat och möjlig-

gjorde en djupare analys och förståelse för det studerade området. 

  

De inklusions- och exklusionskriterier som tillämpades tolkades som relevanta för studien. In-

klusionskriterier för denna studie var att såväl grundutbildade som specialistutbildade sjukskö-

terskor fick medverka i studien. Däremot medverkade endast grundutbildade sjuksköterskor i 

studien. Således hade det varit intressant att se huruvida förändringar i resultat framträtt om 

även specialistsjuksköterskor hade medverkat. Om studien skulle göras om skulle författarna 

kunna tänka sig att även inkludera mentalskötare i datainsamlingen. Detta skulle kunna ge ut-

rymme för att analysera huruvida kunskapen som de bär med sig i arbetet är baserad på utbild-

ningsnivå eller erfarenhet.  
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Författarna kontaktade verksamhetschefer för de olika mottagningarna för att rekrytera infor-

manter till studien. Detta kan i efterhand påverkat sjuksköterskornas inställning till intervjuerna. 

Några av informanterna verkade i viss omfattning nervösa inför intervjuerna. Nervositeten av-

tog då författarna berättade om studien och dess syfte. Emellertid tror författarna att denna ner-

vositet kunde ha undvikits om de personligen kontaktat sjuksköterskorna. Problemet var dock 

svårt att undvika då godkännande av verksamhetschef var ett krav för att gå vidare och finna 

informanter. 

 

Datainsamlingen i form av intervjuer skedde under liknande förutsättningar på de tre mottag-

ningar som besöktes. Under den första intervjun fick författarna tillgång till en mindre soffgrupp 

i ett samtalsrum vilket bidrog till en mer avslappnad atmosfär. Vid de andra två mottagningarna 

satt istället intervjuare och intervjupersoner på varsin sida av ett bord vilket bidrog till en mindre 

gemytlig känsla. Detta lämnade ett större ansvar på författarna som intervjuare att bidra med en 

känsla av trygghet. Enligt Kvale och Brinkman (2014) är det första intrycket och första minu-

terna av intervjun kritiska då intervjupersonen vill ha en uppfattning av intervjuaren. Vidare 

belyser de vikten av att intervjuaren lyssnar uppmärksamt, visar intresse, förståelse och respekt 

för att intervjupersonen ska känna sig trygg och öppna upp sig för en främling (Kvale & Brink-

man, 2014). 

  

En studie blir sällan som forskaren har planerat från början och det finns flera sorters bortfall 

som måste tas hänsyn till i analysen och diskussionen av forskningen som bedrivits (Billhult, 

2017). Då författarna endast sökte informanter med givna inklusionskriterier finns det inget 

bortfall av individer för denna studie. Däremot har data som samlades in gällande första frågan 

(Bilaga B) exkluderats från arbetet då insamlade data inte hade någon funktion i att svara på 

syftet för arbetet. I enlighet med Billhult (2017) som belyser att det i de flesta fall finns något 

slags bortfall i forskning redovisas detta bortfall för att undvika misstänksamhet hos läsaren om 

eventuellt vinklat resultat. 

  

Författarna valde att dela upp transkriberingen av intervjuerna lika. När samtliga intervjuer var 

transkriberade kunde författarna se en skillnad i de transkriberade texternas utformning. Detta 

skulle kunna bidra till eventuell feltolkning av data men bägge författarna läste intervjutexterna 

samtidigt som de lyssnade på intervjuerna flertalet gånger vilket gav upphov till att författarna 

fått likställd tolkning av insamlade data. 

 

Enligt Polit och Beck (2016) ökar trovärdigheten av studien om författarna har förförståelse för 

det studerade fenomenet. Enligt Friberg och Öhlén (2017) kan intentionalitet beskrivas som 

medvetandets riktadhet, alltså förmågan att rikta uppmärksamhet åt ett speciellt håll. Författarna 

blev medvetna om detta under analysprocessen då de kunde komma på sig själva att medvetet 

leta efter “bra” meningsenheter att analysera. Medvetandegörandet av samt möjligheten att dis-

kutera förekomst av intention författarna emellan tros ha bidragit till ett trovärdigt resultat. 

  

Det fenomenologiska förhållningssättet beskrivs enligt Friberg och Öhlén (2017) som att öppet 

närma sig det som ska studeras. Under hela analysprocessen diskuterades författarnas egna er-

farenheter och upplevelser erhållna från praktik och jämförde detta med den insamlade data 

från intervjuerna. Å ena sidan kan detta uppfattas som att författarna har låtit förförståelsen 

inverka på analysen. Å andra sidan menar Friberg och Öhlén (2017) att vi är sociala varelser 

och att vi inte kan komma ifrån att reflektera över vad vi tidigare upplevt och erfarit. Utifrån 

kunskap om förförståelse har författarna kunnat analysera texterna utan att rikta resultatet. 
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De forskningsetiska överväganden som presenteras i metoden har noga följts. Författarna till 

denna studie har haft en god etisk hållning för att kunna presentera ett försvarbart arbete. Ett 

etiskt övervägande som växte fram under processen var att inte presentera mer än nödvändigt 

antal citat. Intervjuerna upplevdes som personliga, nästintill privata, varför författarna följakt-

ligen inte vill inkludera ett opåkallat antal citat för att skydda informanterna och upprätthålla 

anonymitet. 
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Slutsats 

Läkemedelsassisterad rehabilitering av opioidberoende innebär ofta en livslång behandling och 

således en lång relation mellan vårdtagare och vårdgivare. Denna studie visar att omvårdnaden 

för personer med opioidberoende är personcentrerad där sjuksköterskor i rollen som kontakt-

person upprätthåller god vårdrelation vilket kan gynna och stötta personer under behandling. 

Vidare framgår det av studien att den långa vårdrelationen utmanar sjuksköterskorna dagligen, 

varför det finns ett behov av tydlig och konkret arbetsbeskrivning. Den långa kontakten ger 

upphov till att vårdrelationen blir personlig, vilket innebär ett stort ansvar hos sjuksköterskan 

för egen känslohantering och självrannsakan för att kunna upprätthålla professionalitet i vård-

relationen. 

Fortsatta studier 

Denna studie inkluderade endast grundutbildade sjuksköterskor och deras upplevelser av sitt 

arbete. Det vore intressant att undersöka om utbildningsnivå har inverkan på resultatet och där-

för granska skillnader mellan mentalskötare, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor i en 

studie med likvärdigt syfte. Vidare vore det av intresse att utföra en studie med deduktiv ansats, 

vilket skulle kunna ge mer specifik kunskap om sjuksköterskans arbetsmetoder och strategier 

för att bibehålla sitt professionella ansvar. Även patientens perspektiv kan med fördel studeras 

för att kunna bidra till utvecklingsarbete och personcentrering av omvårdnaden på mottagning-

arna. 

Klinisk tillämpbarhet 

Studien kan med fördel användas på mottagningarna som underlag i handledning och reflekt-

ionsarbete. Eftersom författarna till studien upptäckte en kunskapslucka i litteraturen kring 

sjuksköterskans upplevelser av att bibehålla professionellt ansvar i en lång vårdrelation med 

personer med opioidberoende, kan studien även användas som grund för vidare forskningsar-

bete. 

 

  



24 

REFERENSER 

 

Agerberg, M. (2004). Kidnappad hjärna: en bok om missbruk och beroende. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Arman, M. (2017). Lidande. I L. Wilkund Gustin & I., Bergbom (Red.), Vårdvetenskapliga 

begrepp i teori och praktik. (2:a uppl., ss 213-223). Lund. Studentlitteratur 

 

Beck, O. (2015) Drogtester. I I., Nylander & J., Franck (Red.).  Beroendemedicin (2:a uppl., 

ss. 325-342). Lund: Studentlitteratur. 

 

Bell, J. (2014). Pharmacological maintenance treatments of opiate addiction. Br J Clin 

Pharmacol, 77(2): 253–263. doi: 10.1111/bcp.12051  

  

Bengtsson, M. (2016). How to plan and perform a qualitative study using content analysis. 

Nursing Plus Open, 2: 8-14. doi: org/10.1016/j.npls.2016.01.001 

 

Benner, P. (1993). Från novis till expert: mästerskap och talang i omvårdnadsarbetet. Lund. 

Studentlitteratur. 

 

Beroendecentrum Stockholm. (n.d.). Hämtad 2 maj 2018, från http://beroendecentrum.se/ 

 

Beroendecentrum Stockholm (2014). Hämtad 16 januari 2019, från 

http://dok.slso.sll.se/BeroendeC/vi_ser_manniskan_inte_bara_missbruket.pdf 

 

Billhult, A. (2017) Bortfallsanalys och beskrivande statistik. I M. Henricson (Red.), 

Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad. (2:a uppl., ss. 265-

273). Lund. Studentlitteratur 

 

Codier, E., Muneno, L., Franey, K, & Matsuura, F. (2010). Is emotional intelligence an 

important concept for nursing practice? Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 

17(10), 940-948. doi.org/10.1111/j.1365-2850.2010.01610.x 

 

Compton, P., Chang, Y-P. (2017). Substance abuse and addiction. Clinical journal of 

oncology nursing, 21(2), 203-209. 

 

Danielson, E. (2017a) Kvalitativ forskningsintervju. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori 

och metod: Från idé till examination inom omvårdnad. (2:a uppl., ss. 143-154). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Danielson, E. (2017b). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Henricsson (Red.), Vetenskaplig teori 

och metod: Från ide till examination inom omvårdnad. (2:a uppl., ss. 285-299). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Dematteis, M., Auriacombe, M., D’Agnone, O., Somaini, L., Szerman, N., Littlewood, L.,... 

Soyka, M., (2017) Recommendations for buprenorphine and methadone therapy in opioid use 

disorder: a European consensus. Expert Opinion on Pharmacotherapy, 18(18), 1987-1999. 

doi: 10.1080/14656566.2017.1409722 

  

Dismukes, LC., (2018). How did we get here? Heroin and Fentanyl Trafficking Trends 

http://beroendecentrum.se/
http://dok.slso.sll.se/BeroendeC/vi_ser_manniskan_inte_bara_missbruket.pdf
https://doi.org/10.1111/j.1365-2850.2010.01610.x


25 

A Law Enforcement Perspective. North Carolina Medical Journal. 79(3) s. 181-184. doi: 

10.18043/ncm.79.3.181 

  

Doss-McQuitty, S. J. (2016). President-Elect Message. Professional Development: It Is Our 

Responsibility. Nephrology Nursing Journal, 43(2), 97–98. 

  

Elo, S. & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced 

Nursing, 62(1), 107-115. doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x 

 

Ekman, I, Norberg, A & Swedberg, K. (2015) Tillämpning av personcentrering inom häls- 

och sjukvården. I I. Ekman (Red.), Personcentrering inom hälso- och sjukvård: Från filosofi 

till praktik. (1:a uppl., ss. 69-92). Stockholm. Liber. 

 

Epstein. R.M., Fiscella, K., Lesser, C.S. & Stange, K.C. (2010). Why the Nation Needs A 

Policy Push on Patient-Centered Health Care. Health affairs, 29(8). 

https://doi.org/10.1377/hlthaff.2009.0888 

 

FASS (2016). Buprenorfin Actavis. Hämtad 2018-12-05 från 

https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20100715000112#pharmacodynamic 

 

FASS (2017). Metadon Abucur. Hämtad 2018-12-05 från 

https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20090112000023#indication 

 

Friberg, F. & Öhlén, J. (2017). Fenomenologi och hermeneutik. I M. Henricsson (Red.), 

Vetenskaplig teori och metod: Från ide till examination inom omvårdnad. (2 uppl., ss. 301–

321). Lund: Studentlitteratur. 

 

Graneheim, U. H. & Lundman, B., (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Educ Today, 24(2), 105-

112. doi: 10.1016/j.nedt.2003.10.001 

 

Grant, J., E. & Chamberlain, S.R. (2016). Expanding the definition of addiction: DSM-5 vs. 

ICD-11. CNS Spectrums, 21(04), 300-303. doi.org/10.1017/s1092852916000183  

 

Grönbladh L., Håkansson A., (2015). Heroinberoende. I I. Nylander & J. Franck 

(Red.).  Beroendemedicin. (2:a uppl., ss 211-223) Lund: Studentlitteratur. 

  

Heilig, M. (2011). Beroendetillstånd. Lund: Studentlitteratur. 

  

Henricson M. & Billhult, A. (2017) Kvalitativ metod. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 

teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad. (2:a uppl., ss. 111-119). Lund: 

Studentlitteratur 

  

Hem, M. H., & Heggen, K. (2003). Being professional and being human: one nurse’s 

relationship with a psychiatric patient. Journal of Advanced Nursing, 43(1), 101–108. 

doi:10.1046/j.1365-2648.2003.02677 

  

Hoffmann O., (2015). Opiater och opioider. I I. Nylander & J. Franck 

(Red.).  Beroendemedicin (2:a uppl., ss. 201-208). Lund: Studentlitteratur. 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grant%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27151528


26 

International Council of Nurses. (2012). The ICN code of ethics for nurses . Hämtad 2019-01-

28 från https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-

files/2012_ICN_Codeofethicsfornurses_%20eng.pdf 

  

Jamshed, S., (2014). Qualitative research method-interviewing and observation. Journal of 

Basic and Clinical Pharmacy, 5(4), 87-88. doi.org/10.4103/0976-0105.141942  

 

Kardefelt-Winther, D., Heeren, A., Schimmenti, A., van Rooij, A., Maurage, P. & Carras, 

M.,... Billieux, J. (2018). How can we conceptualize behavioural addiction without 

pathologizing common behaviors? Addiction, 112(10), 1709-1715. 

doi.org/10.1111/add.13763 

 

Kakko, J. (2011). Heroinberoende. Stockholm: Liber. 

  

Kjellström (2017) Forskningsetik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: Från 

idé till examination inom omvårdnad. (2:a uppl., ss. 57-77). Lund: Studentlitteratur 

 

Koob, G., F. & Le Moal, M. (2001). Drug Addiction, Dysregulation of Reward, and 

Allostasis. Neuropsychopharmacology. 24(2), 97-129. doi.org/10.1016/s0893-

133x(00)00195-0  

 

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

Studentlitteratur. 

  

Lundeberg, T. & Norrbrink, C. (2010) Smärtmodulering. I C. Norrbrink & T. Lundeberg 

(Red.)  Om smärta: ett fysiologiskt perspektiv. (1:a uppl., ss. 31-42). Lund: Studentlitteratur. 

  

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

B. Höglund Nielsen (Red.). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. (3:e 

uppl., ss. 211-226). Lund: Studentlitteratur. 

  

Lyndon, A., Audrey, S., Wells, C., Burnell, E.S., Ingle, S., Hill, R.,... Henderson G. (2017). 

Risk to heroin users of polydrug use of pregabalin or gabapentin. Addiction, 112(9) s. 1580-

1589. doi: 10.1111/add.13843. 

  

MacNicol, B. (2017). The biology of addiction. Canadian Journal of Anesthesia/Journal 

Canadien d’anesthésie, 64(2), 141–148. doi:10.1007/s12630-016-0771-2 

  

Mattick, R. P., Breen, C., Kimber, J., & Davoli, M. (2009). Methadone maintenance therapy 

versus no opioid replacement therapy for opioid dependence. Cochrane Database Syst Rev 

doi:10.1002/14651858.CD002209 

 

Mattick, R. P., Breen, C., Kimber, J., & Davoli, M. (2014). Buprenorphine maintenance 

versus placebo or methadone maintenance for opioid dependence. I The Cochrane Library. 

John Wiley & Sons, Ltd. doi:10.1002/14651858.CD002207 

 

McAllister, M., Happell, B. & Flynn, T. (2014) Learning essentials: What graduates of mental 

health nursing programmes need to know from an industry perspective. Journal of Clinical 

Nursing. (23)3449-3459. doi: 10.1111/jocn.12594 

 

https://doi.org/10.4103/0976-0105.141942
https://doi.org/10.1111/add.13763
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Le%20Moal%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11120394


27 

Naegle, M. A. (2015). Nursing Care in Alcohol and Drug User Treatment Facilities. 

Substance Use & Misuse, 50(8–9), 1153–1158. doi:10.3109/10826084.2015.1007681 

  

Nylander I. (2015). Beroendemekanismer. I I. Nylander & J. Franck 

(Red.).  Beroendemedicin. (2:a uppl., ss. 63-71). Lund: Studentlitteratur. 

  

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice. Philadelphia. Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. 

  

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2016). Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice. Philadelphia. Wolters Kluwer Health. 

 

Priebe, G. & Landström, C. (2017) Den vetenskapliga kunskapens möjligheter och 

begränsningar - grundläggande vetenskapsteori.  I M. Henricsson (Red.), Vetenskaplig teori 

och metod: Från ide till examination inom omvårdnad. (2 uppl., ss. 25-42). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Rong, C., Jiang, H., Zhang, R., Zhang, L., Zhang, J., Zhang, J. & Feng X. (2016) Factors 

Associated with Relapse among Heroin Addicts: Evidence from a Two-Year Community-

Based Follow-Up Study in China. International Journal of Environmental Research and 

Public Health. 13(2), 177. Doi: 10.3390/ijerph13020177 

 

Salsitz, E. & Wiegand, T.  (2016). Pharmacotherapy of Opioid Addiction: Putting a Real Face 

on a False Demon. J Med Toxicol. 12(1), 58-63. doi: 10.1007/s13181-015-0517-5 

 

Sandman, L., & Kjellström, S. (2014). Etikboken. Lund: Studentlitteratur. 

  

Santangelo, P., Procter, N., & Fassett, D. (2018) Mental health nursing: Daring to be different, 

special and leading recovery‐focused care?. International journal of mental health nursing. 

27(1) s. 258-266. doi: 10.1111/inm.12316 

  

Saunders, J. B., Conigrave, K. M., Latt, N. C., Nutt, D. J., Marshall, E. J., Ling, W., & 

Higuchi, S. (2016). Addiction medicine. Oxford: Oxford University Press. 

 

Schwartz, R.P., Kelly, S.M., Mitchell, S.G., Gryczynski, J., O’Grady, K.E., Gandhi, D., 

Olsen, Y. & Jaffe J.H. (2017). Patient-centered methadone treatment: a randomized clinical 

trial. Addiction, 112(3):454-464. doi: 10.1111/add.13622.  

 

Socialstyrelsen. (2015). Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende - Slutsatser och 

förslag. Hämtad 2018-05-02 från 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19787/2015-3-35.pdf 

  

Socialstyrelsen. (2017). Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende – 

stöd för styrning och ledning. Hämtad 2018-06-04 från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20778/2017-12-23.pdf 

  

Spanagel, R., Herz, A., & Shippenberg, T. S. (1990). The effects of opioid peptides on 

dopamine release in the nucleus accumbens: an in vivo microdialysis study. Journal of 

Neurochemistry, 55(5), 1734–1740. 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Salsitz%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26567033
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19787/2015-3-35.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19787/2015-3-35.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20778/2017-12-23.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20778/2017-12-23.pdf


28 

Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

Hämtad 2018-05-02 från https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-

publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf 

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

  

Van Sant, J. E. & Patterson, B. J. (2013). Getting In and Getting Out Whole: Nurse-Patient 

Connections in the Psychiatric Setting. Issues in Mental Health Nursing, 34(1), 36-45. 

doi.org/10.3109/01612840.2012.715321 

 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Hämtad den 2018-12-14 från 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/God-

forskningssed_VR_2017.pdf 

 

Vikander, B. (2007). Läkemedelsberoende. Stockholm: Gothia Förlag. 

 

Världshälsoorganisationen (WHO) (2018). Hämtad den 2018-12-05 från 

http://www.who.int/health-topics/international-classification-of-diseases  

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://doi.org/10.3109/01612840.2012.715321
https://doi.org/10.3109/01612840.2012.715321
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/God-forskningssed_VR_2017.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/God-forskningssed_VR_2017.pdf


I 

 

BILAGA A 

  

                                                                                                          Stockholm 2018-11-07 

  

Till verksamhetschef 

  

Vi heter Isabel Eriksson och Tina Flening och är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet 

Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. 

Området som ska studeras berör sjuksköterskans professionella ansvar vid omvårdnad av pati-

enter inskrivna på metadonprogrammet (var god se nästa sida för sammanfattning av studiens 

innehåll och uppläggning). Vi är därför mycket intresserade av få genomföra arbetet på er 

mottagning. 

  

Om Du godkänner att studien genomförs på er mottagning, är vi tacksamma för din underskrift 

av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner dig tveksam till 

att studien genomförs på er mottagning är vi tacksamma för besked om detta. Har Du ytterligare 

frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

  

Vänlig hälsning                                      

  

  

  

Isabel Eriksson                                                           Tina Flening 

  

Students telefonnummer                                             Students telefonnummer 

076 114 07 05                                                             0708 530 769 

Students E-postadress                                                 Students E-postadress 

Bellan_eriksson@hotmail.com                                  tina.flening@gmail.com 

  

Handledare: Louise Eulau 

Louise.eulau@shh.se 

Telefonnummer: 08-406 28 57  
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Sammanfattning av ARBETETS upplägg och innehåll 

  

Professionell och personlig – en balans 

En intervjustudie om sjuksköterskors uppfattning av professionellt ansvar inom 

beroendevården 

  

PROBLEMFORMULERING 

Författarna till denna studie anser att det finns kunskapsluckor i litteraturen kring sjuksköters-

kans professionella ansvar inom beroendevården. Under verksamhetsförlagd utbildning på me-

tadonsektionen i Stockholm uppfattade studenterna att arbetssättet varierade inom kollegiet, 

vilket ledde till intresse att undersöka ämnet. 

  

SYFTE 

Syftet med denna studie är att undersöka sjuksköterskans upplevelse av det professionella an-

svaret i omvårdnaden av patienter med läkemedelsassisterad behandling för opiatberoende in-

skrivna på beroendemottagningar. 

  

DESIGN OCH METOD 

Kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer. Författarna kommer att utgå från en 

intervjuguide men även ställa öppna frågor för ett naturligt flöde. Vi önskar intervjua legitime-

rade sjuksköterskor med minst två års erfarenhet inom beroendevård, specialist eller vidareut-

bildning är ej nödvändigt krav. 

  

FORSKNINGSETISKA FRÅGOR 

Vi utgår från Vetenskapsrådets CODEX gällande regler och riktlinjer för forskning. Vid ge-

nomförande av intervjuer kommer skriftligt informerat samtycke att upprättas med information 

om studien och att deltagande är frivilligt och kan avslutas när som helst, utan att skäl behöver 

anges. Materialet som samlas in kommer att avidentifieras innan det presenteras för handledare 

och andra studenter. 

  

TIDSLÄNGD FÖR INTERVJUER 

Vecka 46-48. 

  

Jag godkänner härmed att Isabel Eriksson och Tina Flening får utföra studien Professionell & 

personlig, på kliniken under tidsperioden november-december 2018. 

  

  

__________________________ 

Ort, datum 

  

__________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef 

  

__________________________ 

Namnförtydligande  
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BILAGA B 

  

INTERVJUGUIDE 

  

Syftet är att undersöka sjuksköterskors upplevelser av det professionella ansvaret inom om-

vårdnad av patienter inskrivna på metadonprogrammet. 

  

Innan inspelning av intervjun inhämtas grundläggande uppgifter om sjuksköterskan: 

  

• Hur lång erfarenhet har du som sjuksköterska, antal år? 

• Har du några vidare- eller specialistutbildningar (pågående eller avslutade) exempelvis 

samtalsmetod? 

• Hur länge har du arbetat inom psykiatrin/mottagningen? 

  

Intervjun spelas in. 

Frågor om mottagningen och arbetssätt: 

  

• Vad är ditt ansvar som sjuksköterska inom läkemedelsbehandlad beroendevård. 

• Vilka grundläggande omvårdnadsbehov identifierar du hos patienter med läkemedels-

assisterad behandling för opioidberoende? 

  

Frågor om sjuksköterskans upplevelse av professionellt ansvar: 

  

• Vad är ditt ansvar som kontaktperson? 

• Hur arbetar du för att bibehålla din professionalitet som kontaktperson? 

• Känner du dig trygg i din yrkesroll att dra gräns mellan professionellt och personligt 

förhållningssätt? 

• Har du i din yrkesroll upplevt att du inte kunnat upprätthålla ditt professionella förhåll-

ningssätt? Om ja, hur hanterade du detta?  
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BILAGA C 

  

INFORMERAT SAMTYCKE 

  

Vi heter Isabel Eriksson och Christina Flening och är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet 

Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. 

Området som ska studeras berör sjuksköterskors upplevelser av professionellt ansvar inom be-

roendevården. Vi är därför intresserade av att få genomföra intervjuer med sjuksköterskor på 

beroendecentrum. 

  

Problemformulering 

Vi anser att det finns kunskapsluckor i litteraturen kring sjuksköterskans professionella ansvar 

inom beroendevården. Under verksamhetsförlagd utbildning på metadonsektionen i Stockholm 

uppfattade studenterna att arbetssättet varierade inom kollegiet, vilket ledde till intresse att un-

dersöka ämnet. 

  

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka sjuksköterskans upplevelse av det professionella an-

svaret i omvårdnaden av patienter med läkemedelsassisterad behandling för opiatberoende in-

skrivna på beroendemottagningar. 

  

Design och metod 

Kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer. Författarna kommer att utgå från en 

intervjuguide men även ställa öppna frågor för ett naturligt flöde. Vi önskar intervjua legitime-

rade sjuksköterskor med minst två års erfarenhet inom beroendevård, specialist eller vidareut-

bildning är ej nödvändigt krav. 

  

Forskningsetiska frågor 

Deltagande i studien är frivillig och kan avslutas när som helst, utan att skäl behöver anges. 

Materialet som samlas in kommer att avidentifieras innan det presenteras för handledare och 

andra studenter. Ovanstående information om studien har givits och er verksamhetschef har 

godkänt att kontakt för intervjuer upprättas. Studien följer därmed riktlinjer för informerat sam-

tycke. Mer information om studien eller dess upplägg önskas välkomnar vi er att höra av er! 

  

Med vänlig hälsning, Isabel Eriksson & Christina Flening, Sophiahemmet Högskola 

 

 

 

Studenternas namnteckning 

  

Kontakt studenter: 

Isabel Eriksson: bellan_eriksson@hotmail.com 

Christina Flening: tina.flening@gmail.com 

Kontakt handledare: 

Handledare: Louise Eulau 

Louise.eulau@shh.se 

Telefonnummer: 08-406 28 57 

  

Jag godkänner Isabel Eriksson och Christina Flening härmed att får intervjua mig för insam-

lande av material till studien ”Professionell & personlig”. 
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