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Sammanfattning    

 

I den psykiatriska vården lider cirka en femtedel av patienterna av samsjuklighet. Det 

vill säga förutom psykisk sjukdom har de också någon form av beroendeproblematik. 

Många av dessa patienter vittnar om mindre bra vårdande möten. Syftet med denna 

studie är därför att beskriva innebörden av ett vårdande möte så som det erfars av 

personer med psykisk sjukdom och beroendeproblematik. Genom livsvärlden utspelar 

sig hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom. Som metod har vi därför använt oss av 

nio intervjuer ur ett livsvärldsperspektiv. Efter att ha analyserat textmaterialet utifrån en 

innebördsanalys framkom tre teman: att bli sedd som en vanlig människa bortom 

beroendet, att våga och vilja möta sig själv ger kraft att växa, samt en äkta närvaro som 

berör ger välbefinnande. Att bli sedd som en vanlig människa bortom beroendet 

innefattar bland annat en strävan efter att ibland få känna sig som alla andra, hjälp med 

att återta det som förlorats, ges tid och få stöd utan att be om det. Att våga och vilja 

möta sig själv ger kraft att växa berör kraften i att reflektera, få kunskap och insikter för 

att kunna förändra sitt liv. En äkta närvaro som berör ger välbefinnande beskriver bland 

annat vårdarens egenskaper som upplevs vårdande av patienten. I diskussionen 

diskuterar vi vår metod samt vårt resultat och vår slutsats är att vårdaren har en större 

betydelse än vad vi tidigare förstått.  

 

 

Nyckelord: psykiatri, vårdande möte, samsjuklighet, livsvärldsansats, innebördsanalys 

och intervju.   
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INLEDNING 

I vårt arbete inom den psykiatriska kontexten har vi iakttagit att flera av patienterna har 

ett beroende, en så kallad samsjuklighet. Ett flertal av dessa beroendepatienter vittnar 

om dåliga möten från den psykiatriska vården. Även våra egna erfarenheter är att 

patienter med ett beroende inte alltid blir bemötta och behandlade på samma sätt som 

övriga patienter. Ofta ses dessa patienter som ”hopplösa fall” eftersom de återkommer 

gång efter annan till den psykiatriska vården. Vi upplever att det behövs mer kunskap 

om denna patientkategori så att dessa kan få bättre vård och bra vårdande möten. Därför 

känns det viktigt att få ta del av och belysa hur denna grupp människor erfar det 

vårdande mötet.  

 

 

BAKGRUND 

Beroende 

Enligt DSM-IV, som är den amerikanska psykiatrins diagnossystem, innebär beroende 

ett dysfunktionellt substansbruk som leder till en klinisk betydande 

funktionsnedsättning och ett lidande. Minst tre av följande kriterier skall vara uppfyllda 

under loppet av en och samma tolvmånadersperiod: 

1. Tolerans: Behov av större dos av drogen för att uppnå berusningseffekt. 

2. Abstinens: Symtom som uppkommer när bruket upphör. 

3. Intag av större mängd eller under längre tid av drogen än vad som avsågs. 

4. Varaktig önskan eller misslyckade försök att minska eller kontrollera intaget. 

5. Större delen av livet går åt till att skaffa drogen, konsumera den och återhämta 

sig från den. 

6. Viktiga aktiviteter såsom fritid, yrkes – och sociala aktiviteter åsidosätts. 

7. Fortsatt användning av drogen trots fysiska och psykiska skador (Agerberg, 

2007). 

 

Huruvida beroende kan ses som en medicinsk diagnos (enligt ovanstående 

diagnossystem) har tvistats om i många år. Agerberg (2007) menar att beroende kan 

jämföras med vissa ”kroniska” diagnoser, såsom hypertoni, diabetes typ 2 och astma. 

Dessa diagnoser kan idag inte helt botas men symtomen kan lindras, och hjälpa 

patienten att må bättre. De flesta som testar en drog blir inte beroende. Att fastna i ett 

beroende påverkas av många faktorer. Exempelvis vissa gener, ett starkt socialt tryck 

eller att drogen är lättillgänglig. Synen på beroendesyndrom som medicinsk diagnos 

börjar slå igenom hos experter, men det kritiseras fortfarande eftersom det tar bort 

individens eget ansvar och miljöns påverkan. Däremot är det inte lika vanligt 

förekommande att ifrågasätta, exempelvis hjärt – och kärlproblematik, som diagnos, 

trots att det finns bakomliggande orsaker som människan själv kan påverka, exempelvis 

sluta röka, sluta äta fet mat samt börja motionera. Agerberg (2007) uttrycker att om 

beroendesyndrom börjar ses som en medicinsk diagnos bör vården utvecklas därefter. 

Sjukvård har visats vara det mest effektivaste sättet att behandla beroendeproblematik i 

form av alkohol och droger. Ibland måste sjukvårdande behandling fortsätta livet ut för 

patienten. En obehandlad beroendeproblematik hos patienter kan generera problem ur 

såväl hälso- som ekonomiska perspektiv (Agerberg, 2007).   
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Samsjuklighet 

Enligt Socialstyrelsen (2007) betyder samsjuklighet att patienter med missbruk och 

beroende samtidigt uppfyller kriterier för psykiatriska sjukdomar, exempelvis 

depressionssjukdomar, ångestsjukdomar, schizofreni, personlighetsstörningar och 

bipolära sjukdomar. Det är vanligt att personer med missbruk- och beroendeproblematik 

också har en ökad risk för psykiska sjukdomar och personlighetsstörningar och tvärtom. 

Om en person lider av två diagnoser samtidigt är det troligt att de förstärker varandra 

och att de upplevs som svårare att hantera i jämförelse med att ha endast en diagnos. 

Det är givetvis viktigt att dessa personer får hjälp med de olika problem båda 

diagnoserna innebär. Samsjuklighet är vanligt inom hälso- och sjukvård och bland de 

som söker hjälp för psykiatriska tillstånd bedöms cirka en femtedel också ha en 

beroendeproblematik. Personer som lider av samsjuklighet bedöms vara i stort behov av 

vård samt få insatser från socialtjänst och kroppssjukvård. Det är också känt att de 

drabbas av större dödlighet genom bland annat självmord. Allvarliga symtom såsom 

psykos relaterad till missbruk har enligt rapporter ökat och hälso- och sjukvårdens akut- 

och intensivvård har inte resurser till det ökade behovet (Socialstyrelsen, 2007). 

 

Det finns exempel på enheter som är specialiserade på psykiatriska diagnoser som 

försvåras av beroendeproblematik. Där bedrivs det utredningar, diagnostik, läkemedels-

nedtrappningar, medicinska avgiftningar, behandling och utslussning. Samverkan sker 

med närstående, övriga enheter inom psykiatrin och andra vårdgivare såsom 

socialtjänst, vårdcentral och försäkringskassa. Till detta hör då oftast både en 

öppenvårdsmottagning och en heldygnsavdelning (Djurberg, 2011). 

  

Lidandets kamp 

Wiklund (2008 a,b) berättar att personer med beroendeproblematik försöker lindra sitt 

lidande. När personen inte känner sammanhang, kontroll och mening med livet blir det 

kaos i tillvaron. Det söks ständigt efter att hitta nya vägar för att få kontroll över det 

igen. Drogerna gör att personen får nya upplevelser av sig själv och flyr undan den 

själsliga smärtan. På kort sikt hjälper drogerna till att hantera livet men på lång sikt 

innebär de mer lidande genom att de för med sig ensamhet, skuld och skam. Wiklund 

(2008 a,b) beskriver vidare att det pågår en kamp, ett lidandets kamp hos personer med 

beroendeproblematik. Kampen mot känslor, skam och värdighet kan förstås som en 

existentiell kamp där personen måste ta sig an ett antal utmaningar eller dilemman. 

Enligt Wiklund (2008 a,b) är dessa utmaningar på något sätt relaterat till lidandets kamp 

och berör grundläggande aspekter av mänskligt liv.  

 

För att vårda enligt vårdvetenskapen, där hälsa förstås som patientens upplevelse av 

enhet mellan kropp, själ och ande, är det viktigt att inte bara beakta den medicinska 

sidan av missbruket utan också att ta sig an den andliga, existentiella aspekten. 

Vårdandet handlar om mycket mer än den medicinska avgiftningen och det är viktigt att 

beröra de utmaningar patienten får när livet utan droger börjar. Personer som försöker ta 

sig ur ett beroende kämpar nästan konstant med att hantera livet på ett nytt och okänt 

sätt. Om vårdaren beaktar patientens livsvärld kommer därför vården att handla om att 

möta livets utmaningar utan att behöva drogens stöd i detta (Wiklund, 2008 a,b). 
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Vårdande möte inom psykiatrisk vård 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att ett vårdande möte är när vårdaren stödjer 

och stärker patientens hälsoprocesser. Vårdaren har ett ansvar att med kunskap och 

sakkännedom se till att mötet med patienten blir vårdande. Vårdaren måste vara följsam 

och öppen för patientens livsvärld och därmed svara an på dennes behov. Ett vårdande 

möte är en relation mellan patient och vårdare, två individer som kommer nära varandra 

men samtidigt innebär det en gränsdragning. Det är alltid patienten som drar gränsen för 

närheten mellan sig och vårdaren. Det måste finnas en ömsesidig tillit, att båda parter är 

aktiva och bidrar till mötets kvalitet. Carlsson (2010) beskriver också att ett vårdande 

möte innebär en sann närvaro med en öppen, äkta vårdare. Detta beskrivs som en form 

av ”nakenhet”. Vårdaren ska förmedla trygghet och självsäkerhet för att skapa en 

vårdande stabilitet, samt att själv inte vara rädd för att visa sin egen utsatthet och 

sårbarhet. Patienten ska känna att vårdaren vill väl och att denne är äkta.   

 

Vidare skriver Dahlberg och Segesten (2010) att det största problemet för att få en bra 

vårdrelation är att det inte ställs frågor till patienten. Enligt dem ska vårdaren gå in till 

patienten ”osäker”. Vårdaren ska vara säker i sin kunskap men samtidigt vara ”osäker” 

på patienten så att detta öppnar upp för frågor. Då får vårdaren en inblick i patientens 

livsvärld. Ekebergh (2009) skildrar att en vårdrelation innebär dessa aspekter: respekt, 

närhet, integritet och värdighet och att vårdare har ett ansvar gentemot patienten. 

Vårdaren ska hjälpa patienten med sitt lidande och vårdaren ska kunna fängslas av 

patienten, kunna vara engagerad. Vidare menar Ekeberg (2009) att den som vårdar ska 

inta ett professionellt förhållningssätt och kunna bli berörd av patienten för att kunna 

komma framåt i relationen. Om vårdaren strävar mot detta kan vårdrelationen öka 

patientens välbefinnande. Carlsson, Dahlberg, Ekebergh och Dahlberg (2006) beskriver 

att en vårdande relation inom psykiatrisk vård upplevs när vårdaren behandlar patienten 

som en värdefull person. Det är inte meningen att patienten skall känna sig utsatt och 

sårbar. Thurang (2012) bekräftar att ett bra bemötande bidrar till en god relation. En god 

relation har visat sig påverka patientens vilja att ta emot vård, hjälp och stöd i positiv 

riktning.  

 

Wiklund (2008) skriver att vårdaren ska beakta patientens känslor, själens tillvaro med 

försiktighet. Om det bara fokuseras på det som är negativt kommer patienten aldrig 

framåt utan denne måste fokusera på det som är positivt också. Vårdaren ska försöka få 

patienten att känna sig levande och ha fokus på tillväxt istället för att bli upptagen med 

sina problem. Vidare framhåller Wiklund (2008) att om vårdaren visar äkta engagemang 

i mötet med patienten kan det ge en upplevelse av frihet. Frihet till sig själv och till 

andra men också att förlåta sig själv och andra. Om patienten upplever detta så infinner 

sig känslan av kontroll istället för det kaos som tidigare fanns. 

 

Attree (2000) beskriver bland annat att vårdande möten ur patientens perspektiv på en 

medicinavdelning karakteriseras av att vårdaren är vänlig, varm, social och 

lättillgänglig. Enligt patienten och dennes närstående är god vård individuell, 

patientfokuserad och ges utefter de behov patienten har.  Behov som förutses utan att 

patienten beskriver dem lovordas särskilt, genom att visa intresse för, och skapa band 

med dem som enskilda individer.  Att visa respekt för deras värdighet och göra dem 
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delaktiga beskrivs som positivt. Vårdare som visar medlidande, sympati och tar sig tid 

är något som har stor betydelse för upplevelsen av god vård. Kommunikationen är 

viktig och det är viktigt att den är rak och öppen.  Det är därför betydelsefullt att 

vårdaren är engagerad både i att tala med och lyssna på patienten. Patienterna beskriver 

att ett icke vårdande möte uppstår när personalen visar brist på intresse och allra värst är 

likgiltighet. Patienterna föreslår då att personalen förbättrar sin attityd genom att visa 

mer omsorg.  

 

Stenhouse (2011) beskriver vidare att patienter inom akut psykiatrisk vård upplever att 

vårdaren som tar sig tid och visar ett intresse för den enskilde individen gör att de 

känner stöttning och samtidigt känner sig väl omhändertagna. Johansson, Oléni och 

Fridlund (2002) bekräftar patienternas upplevelser i den psykiatriska slutenvården i de 

ovanstående artiklarna men påtalar även vikten av att patienten har en förväntan på 

vårdaren. Blir dessa inte uppfyllda finns en risk att patienten är mindre nöjd med 

vården. Patienterna i Johansson et. al (2002) artikel beskriver att de hade förväntningar 

på att sjuksköterskan skulle spela en central roll i deras vård, inte bara kunskapsmässigt 

utan även i den personliga omvårdnaden. Det fanns även förväntningar på 

sjuksköterskan att denne också skulle fungera som en kamrat och rådgivare för att 

kunna vägleda patienten både känslomässigt och fysiskt under sjukhusvistelsen.  

 

Vidare beskrivs det i materialet vi funnit kring ämnet vårdande möten inom psykiatrisk 

kontext, en negativ attityd från vårdpersonal mot patienter med missbruk. Exempelvis 

har Roslind & Sell (2005) funnit att det finns en generell negativ attityd bland 

omvårdnadspersonal gentemot denna patientkategori, vilket enligt dem beror på 

bristande utbildning, yrkeskategori och erfarenhet. 

 

Beröring i vårdande sammanhang inom psykiatrisk vård 

Ozolins (2011) tar i sin avhandling upp vikten av beröring i vårdsammanhang. 

Hormonet Oxytocin frigörs vid beröring och kan ge effekter som är lugnande och 

rogivande, samt ha en läkande verkan. Det kan bland annat ge sänkt blodtryck och 

sänkta nivåer av stresshormonet kortisol. Beröring är livsnödvändigt för skapandet av 

relationer samt för välbefinnandet. Därför är det vanligt att människor kompenserar brist 

på beröring genom att söka sig till olika former av massage och beröringsterapier. 

Ozolins (2011) refererar till Montagu som menar att ett flertal studier visar att beröring 

är avgörande för människans överlevnad och utveckling. Människor som inte får någon 

form av kroppskontakt dör tillslut i brist på nödvändig stimulering och medmänsklighet. 

Beröring kan även ges utan fysisk kontakt. Ozolins (2011) beskriver att själslig kontakt 

kan ge samma känsla av trygghet och kontakt som motsvarar en vänlig beröring. 

Exempel på själslig beröring kan vara att en person lyssnar uppmärksamt på en annan 

person. Ozolins (2011) skriver vidare att patienter som vårdats på sjukhus för psykos 

längtade efter närhet och beröring. Patienterna upplevde att relationen med vårdarna 

fördjupades genom beröring och att de blev sedda som värdefulla människor med 

tillhörighet och sammanhang. När beröring ges utan vårdande intentioner kan 

beröringen i stället upplevas kränkande och förminskande. Carlsson (2004, 2007) 

beskriver i sin avhandling om det våldsamma mötets fenomenologi, att icke-beröring 

kan ge näring till våldet i situationerna. Även om en patient blir fasthållen i en våldsam 

situation, kan en hårdhänt beröring ge patienten tillit till vårdaren om denne visar en 
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vilja att göra väl. Det ska dock beaktas att alla människor inte tål beröring då det kan ge 

obehagliga minnen efter exempelvis sexuella övergrepp. Beröring kan då istället skapa 

en stress och avvärjning istället för lugn och ro. Det beskrivs också att patienter med 

autism har svårt för närhet och beröring (Ozolins, 2011).  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Tidigare forskning i ämnet tar upp negativa attityder gällande möten inom den 

psykiatriska vården mellan vårdpersonal och patienter med både psykisk sjukdom och 

beroendeproblematik. Enligt forskningen kan brister i detta avseende bero på 

otillräcklig utbildning, yrkeskategori och erfarenhet. Vore problemet så enkelt så skulle 

alla med hög utbildning, exempelvis psykiatrisjuksköterskor med lång erfarenhet, skapa 

goda möten med alla patienter, vilket inte verkar vara fallet. Patienter med 

beroendeproblematik är redan en utsatt grupp, möjligen på grund av vårdarens 

förförståelse, fördomar, okunskap och ointresse. Då flertalet av dessa patienter vittnar 

om ett icke vårdande möte, känns det extra viktigt att lyfta fram hur denna patientgrupp 

upplever ett vårdande möte. Ett vårdande möte syftar till att stödja och stärka patientens 

hälsoprocesser. 

 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva innebörder av ett vårdande möte såsom det erfars av personer med 

psykisk sjukdom och beroendeproblematik. 

 

 

METOD  

Ansats  

För att få svar på vårt syfte har vi använt oss av nio livsvärldsintervjuer. Det för att få en 

förståelse för de innebörder patienten upplever i ett vårdande möte. En öppen 

livsvärldsansats fokuserar på hur världen, med sina vardagsfenomen levs, erfars och 

beskrivs av människor. Genom livsvärlden utspelar sig hälsa, välbefinnande, lidande 

och sjukdom. Det är genom livsvärlden vårdaren får redskap för att kunna hjälpa 

patienten till hälsa och välbefinnande. Som forskare försöker vi se, förstå och beskriva 

hälsa, sjukdom, lidande så som det upplevs av människan i ett vårdande möte. Syftet är 

att belysa ett fenomen, där vissa innebörder tidigare varit dolda. Att analysera data ur ett 

reflekterande livsvärldsperspektiv handlar om att förstå och beskriva innebörder i 

fenomenet. Det görs genom att använda livsvärldsbeskrivningar som fokuserar på 

företeelsen (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008). Målet med livsvärldsforskning är att 

få fram innebörder i det undersökta fenomenet. En forskare som arbetar med 

livsvärldsperspektiv kännetecknas av öppenhet och följsamhet mot fenomenet 

(Dahlberg, 1997). 
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Urval 

Deltagarna i studien är nio stycken och har alla en psykiatrisk diagnos, exempelvis 

ADHD och/eller generell ångest, samt ett blandmissbruk av alkohol, tabletter och/eller 

droger. Åldrarna är mellan 23 och 59 år och det är fem manliga och fyra kvinnliga 

deltagare. Alla tillhör en psykiatrisk öppenvårdsmottagning och fyra var vid 

intervjutillfället inlagda på en slutenvårdsavdelning när studien genomfördes. Från 

början hade vi ytterligare tre informanter som vi skulle intervjua men en avbokade och 

bytte sedan telefonnummer, en annan informant svarade men verkade under 

telefonsamtalet inte vilja delta då hon flera gånger bad oss återkomma. Den tredje 

svarade aldrig. 

 

Först tillfrågades verksamhetschefen på en vuxenpsykiatrisk klinik i Västsverige om 

studien, vilken gav sitt godkännande. Kontakt togs sedan med berörda chefer inom 

psykiatrisk öppen- och slutenvård för att av dem få godkännande att kontakta 

sjuksköterskor som kunde vara behjälpliga i att få kontakt med patienter, vilket också 

beviljades. Genom e-post och telefonsamtal med några sjuksköterskor i psykiatrisk 

öppen- och slutenvård fick vi hjälp med att kontakta informanter. Sjuksköterskan 

tillfrågade patienten och informerade denne om studien, lämnade över material och fick 

medgivande om att vi kunde ringa till dem. Sjuksköterskan återkom till oss med 

telefonnummer till den berörda. Urvalet av patienter var fritt beträffande ålder, kön samt 

typ av beroende, dock ställdes krav på att informanten skulle ha en god verbal förmåga, 

ej täta återfall och inte för "skadade" av sin beroendeproblematik. När patienterna 

kontaktades bokade vi tid och plats för att kunna mötas. Förutom skriftlig information 

som gavs av sjuksköterskan gav vi nu även muntlig information, vi bad också patienten 

att inför intervjun tänka på ett möte de haft med en vårdare som de upplevt vårdande 

(bilaga 1). 

  

Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom livsvärldsintervjuer. Åtta av intervjuerna skedde på 

öppenvårdsmottagning eller slutenvårdsavdelning. En informant intervjuades i sitt hem. 

Intervjuerna utgick från fenomenet ett vårdande möte. De spelades in digitalt, och varje 

intervju startade med frågeställningen: Då vill jag att du beskriver för mig om ett möte 

du haft med en vårdpersonal som du upplevt vårdande och vad är det i mötet som är 

vårdande för dig? Under intervjun ställdes följdfrågor som, kan du utveckla mer, vad 

menas med, kan du beskriva mer, osv. för att få en så tydlig beskrivning av fenomenet 

som möjligt. Intervjuerna varade från 15 min upp till 60 minuter, och varje deltagare 

intervjuades en gång. 

  

Dataanalys 

Dataanalysen har gjorts utgående från reflekterande livsvärldsansats där syftet är att 

beskriva innebörder av fenomenet vårdande möten. Materialet har analyserats med 

avseende på att beskriva innebördsteman. Vi har analyserat vårt material utan att 

beskriva essens utifrån en modifierad livsvärldsteoretisk grund (Dahlberg et al. 2008). 

Först ska forskarna skapa en allmän förståelse av innebörderna i analysmaterialet. Detta 

ska inte påskyndas utan tid till att bekantgöra sig med materialet i sin helhet ska ges. 

Det ska läsas upprepande gånger och forskarna ska också ställa vad och hur frågor till 
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densamma. Materialet ska läsas med nyfikenhet, lyhördhet för att det obestämda inte 

ska bestämmas för snabbt. Därför är det mycket viktigt att inta det tyglande 

förhållningssättet. Dahlberg et al. (2008) beskriver att öppenhet för att upptäcka något 

nytt eller att se på ett nytt sätt eftersträvas, det för att tillåta sig att bli överraskad. 

Genom att ge tid till bekantgörandet blir risken mindre att påverkas av sin förförståelse 

och istället se texten med nya ögon. Dahlberg et al. (2008) menar också att reflektion 

medvetandegör fenomen som då blir möjliga att analysera. När innehållet i materialet 

kan återberättas i sin helhet med egna ord är det dags att påbörja nästa steg. Det innebär 

att få en djupare förståelse av det studerade fenomenet. Texten ska delas in i mindre 

delar, meningsbärande enheter, likheter och skillnader noteras. De meningsbärande 

enheter som hör samman sammanställs till kluster och detta kan ses som en arbetsfas 

där den djupare innebörden söks. Genom att ytterligare abstrahera meningarna i dessa 

kluster kan en ny helhet framträda och presenteras som innebördsteman (Dahlberg et al. 

2008).  

 

Intervjuerna transkriberades ord för ord och sedan läste författarna igenom samtliga 

intervjuer ett flertal gånger, tills att materialet kändes bekant och kunde återberättas. 

Författarna eftersträvade att läsa texterna med öppen hållning och nyfikenhet för att vara 

så nära fenomenet som möjligt. Frågor som vad och hur ställdes till texten för att 

försöka förstå och för att synliggöra hur informanterna uppfattade fenomenet. 

Författarna upptäckte också att förförståelsen var ständigt närvarande och vi försökte 

tygla den så gott det gick. Det gjordes genom att tillsammans reflektera över det vi såg, 

vi försökte att inte dra för snabba slutsatser. För att kunna göra det återgick vi hela tiden 

till vårt ursprungsmaterial för att få bekräftat för oss att vi inte tolkade in fenomen som 

kanske inte är synliga. Detta var något vi jobbade med under hela analysfasen. 

 

Under bekantgörande fasen av materialet skrev vi var och en för sig vid sidan av texten 

olika datanära ord, dessa ord representerade det innehåll och de innebörder som vi först 

kunnat se. När vi sedan träffades satt vi ner och förde en dialog över det var och en av 

oss hade kunnat se. Vi uppmärksammade att vi hade liknande uppfattningar/känslor 

inför materialet, vilket kändes bra. Vid nästa träff diskuterade och reflekterade vi över 

det bearbetade materialet och de datanära orden, vi försökte genom en öppen dialog 

författarna emellan urskilja de meningsbärande enheterna. För att få en överblick över 

de datanära orden vi kommit fram till skrevs de ner på ett papper. Genom dialog 

författarna emellan försökte vi se vilka som hade liknande betydelse och innebörd. 

Dessa fördes sedan samman under gemensamma teman på en whiteboardtavla. Från 

början framträdde fem olika teman. Genom diskussion och reflektion av dess betydelse 

såg vi att två av dessa områden faktiskt var variationer av de andra teman vi funnit, 

vilket innebar att vi slutligen kunde urskilja tre olika områden av fenomenet. När dessa 

hade utkristalliserat sig återgick författarna till materialet igen så förutsättningslöst som 

möjligt det för att se så att det vi kommit fram till inte handlade om vår förförståelse 

eller att vi hade tolkat materialet, eller för den delen missat något. Efter ytterligare 

diskussion och reflektion vad informanterna egentligen ville förmedla växte så 

småningom tre innebördsteman fram. Tonvikten i analysprocessen lades på att 

författarna skulle bearbeta materialet genom reflektion. Detta genom en rörelse mellan 

de innebördsteman som framträtt och materialet i sin helhet. Till slut framträdde en 

djupare förståelse och en ny helhet med tre innebördsteman skapades.           
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Förförståelse 

Författarna arbetar alla tre inom psykiatrisk vård. Två av oss arbetar på 

slutenvårdsavdelningar, på en missbruksavdelning och på en äldrepsykiatrisk avdelning. 

Den tredje författaren arbetar på en psykiatrisk akutmottagning. Vi har alla tre mött 

patienter med beroendeproblematik och psykisk sjukdom och har därför en förförståelse 

kring dessa patienter vilket vi är medvetna om. Under intervjuerna har därför författarna 

försökt inta en öppen hållning, för att därmed försöka tygla förförståelsen, för att inte 

”bestämma det obestämda för fort” (Dahlberg et al. 2010). Det gjordes genom att ställa 

en öppen fråga, samt att vi under intervjuns gång var följsamma i det informanten hade 

att berätta. Vi undvek vidare att ställa ledande frågor, samt bad även informanterna att 

fördjupa eller förtydliga sig. 

 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att med livsvärld som grund måste forskaren ha 

ett öppet och följsamt förhållningssätt, där patientens levda erfarenhet blir 

uppmärksammad. Allt en människa erfar och känner i sitt liv är den levda erfarenheten. 

För att komma åt fenomenet måste vi då som forskare inta en reflekterad hållning, vilket 

innebär att vara öppen och följsam mot fenomenet. Vidare skriver Dahlberg och 

Segesten (2010) att vara öppen är att möta informanten så fördomsfritt som möjligt. Vi 

måste sätta vår egen förförståelse åt sidan, vi tyglar den. Vi ska vara nyfikna och bli 

överraskade för det oförutsägbara och oväntade så att livsvärlden visar sig.  
 

Etiska överväganden 

Studier på avancerad nivå prövas normalt sett inte av Regionala etikprövningsnämnden, 

men dess regler har trots det följts, till exempel beträffande information och samtycke 

(bilaga 1). Däremot gjordes etiska övervägande gällandes vår egen relation med varje 

informant. I möjligaste mån försökte vi undvika att intervjua de informanter som vi 

någon gång vårdat, vilket inte gick att genomföra fullt ut. Motivet för detta val var att 

inte känna informanten för väl, då det kan vara ännu svårare att tygla sin förförståelse, 

samt för att informanten inte skulle känna sig obekväm då denne är i en 

beroendeställning vilket kan leda till att denne då inte vågar öppna sig. Kanske känner 

de att deras vård kommer påverkas även om det påtalats och skriftligt informerats att så 

inte kommer att ske. 

 

Deltagarna fick skriftlig information om studien (bilaga 1). Där gavs det upplysning om 

att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Innan 

intervjun startade, fick varje enskild informant skriva på en samtyckesblankett (bilaga 

2). Vidare informerades de om att material och inspelning kommer att förvaras där inga 

obehöriga har tillgång till detta. Medverkan är konfidentiell och ingenting kommer att 

redovisas som kan härledas till någon specifik informant. Deltagarnas kontaktperson på 

respektive öppenvårdsmottagning vidtalades om deltagaren behöver extra stöd under 

och efter intervjun. 
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RESULTAT 

Innebörden i det vårdande mötet beskrivs så som: ” Att bli sedd som en vanlig människa 

bortom beroendet”, ” Att våga och vilja möta sig själv ger kraft att växa” och ”En äkta 

närvaro som berör ger välbefinnande”. 

 

Att bli sedd som en vanlig människa bortom beroendet 

Beroendeproblematik kan innebära många förluster i en persons liv. Det kan medföra 

förlust av sin identitet, sin personlighet, förlust av arbete, familj och vänner. En del kan 

även känna en förlust av rätten att finnas till. Att då bli sedd som en vanlig människa 

bortom beroendeproblematiken av en vårdare i ett vårdande möte, kan ge energi till att 

kämpa för att återta det som förlorats.  

 

”…då blir jag mer motiverad eller jag blir påmind igen att ja visst ja, det är inte bara 

mig själv det handlar om utan det är morsan också, att jag måste försöka fortsätta 

kampen och vara drogfri och så.” 

 

Att bli sedd som en vanlig människa bortom beroendet beskrivs som att vårdaren är 

lyhörd, bekräftande, närvarande och lyssnande. Exempel gavs på det där vårdaren 

erbjöd hjälp utan att det efterfrågats, samt att vårdaren kunde ”se” vad som behövdes 

utan att det påtalats. Det beskrivs bland annat som när en mamma tar hand om sitt barn. 

Vårdaren insåg att det behövdes hjälp, hon behövde ta över situationen då den blev 

outhärdlig, när kraften att ta itu med situationen inte fanns. Det upplevdes avlastande 

och tryggt att få lämna över ansvaret till någon annan, vilket innebär att få vila ut i 

vårdarens trygga närvaro. Att få dela sitt lidande med någon annan. 

 

Att vårdaren är närvarande under mötet kopplas oftast samman med tid. När vårdaren 

tar sig tid att samtala upplevs vårdaren närvarande. Med närvaro menas att vårdaren ger 

sin fulla uppmärksamhet, tar del av stunden och intresserar sig utan att ha tankarna på 

annat. Det ger en upplevelse av att bli sedd och bekräftad oavsett sin 

beroendeproblematik eller sin psykiatriska diagnos, samt att ha ett värde som människa 

med åsikter värda att lyssna på. 

 

”…..också att hon verkligen lyssnade på det man hade att säga, för att det är ganska 

ovanligt (skratt), för att…det…man får oftast inte så mycket tid till att, till att förklara 

sin situation för det finns ingen tid. Och att hon då var väldigt inlyssnande och faktiskt 

verkade bry sig om det man sa, och ville faktiskt hjälpa en…” 

 

 

Viss kritik som framkommer är att ha en bokad tid hos sin vårdare en gång i veckan. 

Det skapar känslan av ett måste att må dåligt på bestämda tider och att då tvingas öppna 

sig och prata om allt det jobbiga. Illabefinnandet finns inte där 24 timmar om dygnet, 

utan det går upp och ner. Kanske finns känslan just då att vara uppfylld av hopp och en 

tro att allt ska ordna sig. Några timmar senare kan allt ha ändrat sig och då är 

öppenvårdsmottagningen stängd och vårdaren onåbar. Det ger en känsla av känna sig 

ensam och övergiven i sitt illabefinnande. 
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”Ja liksom det kändes, ja det kan betyda mer än om vad ett bestämt möte klockan tolv 

på torsdag gör, till tretton nollnoll, för då ska jag må dåligt och gör jag inte det så skit 

ner dig// jag kan inte må dåligt på tider ”skratt” 

 

Det påpekas också att spontana, korta möten kan ge samma goda känsla av att bli sedd, 

och att det ibland kan ge mycket mer än vad ett möte med kontaktpersonen ger under 

kanske ett år av möten en gång i veckan. Ett kort möte, som då är spontant och 

rättframt, vilket betyder att fångas upp där och då. Det menas att ett ögonblicks närvaro 

av vårdaren inger samma hopp inför framtiden. 

 

”…som nu innan jag kom hit…så stod vi i hissen och då gjorde han så…poked mig i 

magen du vet…xxxx den där måste bort…förstår du…han är så jädra spontan…och 

ändå är han chef och överläkare där uppe…den där måste bort…aa han är en 

fantastisk människa…” 

 

Samtidigt framkommer en tvetydighet i innebörden av vad det gäller att bli sedd som 

människa bortom beroendeproblematiken. Tvetydigheten visar sig å ena sidan som att 

det finns en önskan om att vårdaren skall ha kunskap om den psykiska ohälsan och 

beroendeproblematiken och kunna bemöta utefter det. Det ger ett större förtroende för 

vårdaren samt en trygghet i att veta att vårdaren har goda kunskaper och kan ge 

konkreta råd och hjälp utefter det. Men å andra sidan finns det också en önskan att 

vårdaren ska kunna prata om andra vardagliga ting som inte har med 

beroendeproblematiken att göra. Det upplevs hjälpande och avlastande att ibland få 

tänka på något annat än enbart sin ohälsa, vilket gör att de då får vila från sitt lidande en 

stund. Det betyder att vissa stunder få känna sig helt vanlig, med helt vanliga 

vardagsproblem, en känsla av att vara som andra, i jämförelse mot att kämpa mot 

beroendet tjugofyra timmar om dygnet. 

 

”han pratade inte bara om sjukdom kontra åtgärd…utan han frågade liksom mer…aa 

vad gjorde du i helgen…förstår du…han pratade om annat….det kändes som en 

avlastning att prata med någon” 

 

Att personkemin är viktigt mellan parterna vid ett vårdande möte har också 

framkommit. Det påtalas att det inte alltid hjälper att vårdaren försöker göra sitt bästa 

om personkemin inte stämmer. Det beskrivs som att det ”klickar” mellan parterna och 

att de trivs ihop. Här nämns även humor som en viktig ingrediens, att ibland kunna 

skratta åt eländet. Det känns skönt att vårdaren ibland kan identifiera sig med 

beroendeproblematiken på ett annat, men liknande sätt, med exempelvis längtan efter 

sötsaker. Det innebär en upplevelse av öppenhet och känslighet dem emellan där tonen 

är förstående och accepterande. Vetskapen om att vårdaren har förståelse för och en 

acceptans i om det skulle uppstå ett återfall känns tryggt. Vårdaren skall då finnas där 

för att stötta och pusha samt ge ny energi till att återigen kämpa mot beroendet. 

  

Att våga och vilja möta sig själv ger kraft att växa 

 

En av innebörderna i ett vårdande möte så som det erfars är att upplevelsen av att våga 

möta sig själv ger kraft att växa, detta trots psykisk sjukdom och beroendeproblematik. 
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Att växa som människa innebär att få ökad självkänsla och självkännedom, det skapar 

kraft och motivering till att arbeta med sig själv som individ och med sin 

beroendeproblematik. En tro till sig själv skapar både känsla av trygghet och 

välbefinnande.  Det beskrivs att i mötet få möjlighet till att lära känna och möta sig själv 

skapar kraft, som ger förutsättningar till att växa. En del i det arbetet startar hos 

personen själv, finns inte viljan till att förändras och utvecklas minskar möjligheten till 

att växa. Det beskrivs som, genom att ha viljan ökar förmågan att våga se och att vara 

sig själv. 

 

Beroendeproblematiken har ofta skapat stora förluster. Upplevelsen av att delvis ha 

förlorat sin värdighet, kan skapa skam och skuldkänslor. Effekten det vårdande mötet 

ger skapar kraft att arbeta med de känslor och effekter som förlusterna skapar. Att 

stödjas och uppmuntras i att möta och se sig själv skapar både trygghet och självtillit. 

Det vårdande mötet skapar då kraft att möta, stå emot och härda ut när lidandet blir 

starkt. Det inger också kraft att orka möta framtiden.  

  

Och någonstans stärkte han mig i att våga, våga möta fredagen med att, jag vet inte han 

gav mig, han visste, jag vet inte hur jag ska säga han gav mig något slags hmm ja hur 

ska man säga en sporre till att se det som en utmaning av livet…” 

 

Att tillsammans med vårdaren i mötet reflektera över livssituationen, sin önskan och 

vilja, skapar kraft att möta sig själv och att fortsätta utvecklas som människor. Det 

beskrivs att spegling av situationen tillsammans med vårdaren är betydelsefullt då det 

hjälper till att skapa kraft och mod. Med speglingen menas att livssituationen ska 

belysas så konkret och tydligt som möjligt och den ska både belysa styrkor och 

svagheter. Under speglingen är det viktigt att vårdaren ger nya infallsvinklar, tankar och 

idéer. Det leder till att tillvaron ses med nya ögon, livet ses på ett annat sätt. Genom att 

belysa problemen på ett annat sätt skapar det också en känsla av lättnad, samtidigt som 

det också kan ge en mer positiv framtidsbild. Det beskrivs också att det ger nya insikter 

när vårdaren är som ett bollblank och om det vid samma tillfälle reflekteras över olika 

scenarier. När det vårdande mötet kännetecknas av det så skapas möjlighet till 

självreflektion, vilket blir ett stöd i att ta ett litet steg i rätt riktning.  

 

”…utan att man liksom, tror du att det skulle kunna vara så här kanske, har du tänkt på 

det här, så man kanske kan få nya tankar själv och kan reflektera och…eh…på så sätt ta 

något litet steg i rätt riktning.” 

 

Upplevelsen av att få kraft och att våga möta sig själv skapas när vårdaren i mötet ger 

relevant kunskap, om beroende, sjukdom och över de effekter som levernet för med sig. 

Det ger insikt, skapar förståelse och klarsynthet för sammanhanget. Insikten skapar kraft 

att möta framtiden. Det ökar även motivationen att arbeta med beroendeproblematiken 

och ger kraft att förändra och förbättra sitt liv. I det vårdande mötet känns det tryggt om 

vårdaren är tydlig, rak och ärlig. Det uppges vara lättare att ta till sig och förstå 

information om vårdaren är konkret i mötet. Det skapar bättre förutsättningar för att 

reflektera över det som sagts, och det ger då nya idéer och insikter som sedan används 

för att växa och utvecklas.  
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”… för jag har högt blodtryck och då var vi inne på att jag, jag hade haft återfall i 

amfetaminmissbruk också också säger han bara de att du ska veta det att du varje gång 

du tar amfetamin så leker du, du kan få en stroke och i och med att du har såpass högt 

blodtryck, trots att du äter blodtrycksmediciner, så om du tar amfetamin så leker du 

med livet och det var ju en ny, en infallsvinkel som jag inte hade haft innan så det 

gjorde ett stort intryck på mig, så att det fastnade någonstans där i bakhuvudet så att 

jag har som tänkt på efter, när jag väl har blivit erbjuden amfetamin eller har blivit 

erbjuden något att köpa så har jag, nej jag vill inte bli en grönsak eller så, liggande i en 

stroke ja.” 

 

När vårdaren i mötet visar en äkthet och verkligen bryr sig om vad som händer så 

skapar det kraft att våga växa. Finns vårdaren faktiskt där och är följsam i 

hälsoprocessen och för måendet samt bemöter utifrån det, upplevs det lättare att våga 

möta sig själv och växa som människa. Med äkthet menas att vårdaren visar ett genuint 

intresse, en äkta vilja att hjälpa, och samtidigt stöttar i fortsatt utveckling. Det skapar 

trygghet och förtroende för vårdaren. 

 

Ett sätt som lyfts fram är att vårdaren visar tillit. Känslan av att inte bli litad på när man 

har beroendeproblematik finns ofta. Med tillit menas att bli tagen på allvar och samtidig 

litad på. Visar vårdaren tillit genom att till exempel ge mer ansvar, blir det en sporre till 

att vara ärlig och uppriktig tillbaka. Det kan handla om att slippa lämna urinprov en dag, 

något som kanske gjorts dagligen i flera veckor. Att vårdaren då visar tillit ger extra 

vilja och motivation att vara ärlig i mötet. 

 

”…vi hoppade över det att jag lämnade, hon sa bara att du kan lämna på fredag och så 

så att det var en sån där grej jag kände att ohoj, det var ju annorlunda och så, så att 

med det menar jag ju inte att det att hon misskötte sitt jobb eller så så att det, så att det 

ja, nä jag satte en ära i det att vara eh ärlig.” 

 

En äkta närvaro som berör ger välbefinnande 

Något som upplevs som en äkta närvaro som berör och ger välbefinnande beskrivs som 

att vårdaren i det vårdande mötet är äkta, nära, närvarande, engagerad, blir berörd, 

förstående, medkännande, och empatisk. Det skapar känslor av trygghet och 

välbefinnande. Det skapar också känslan av att vara värdefull, ha ett värde och vara 

viktig, speciell och omtyckt. Att möta denna vårdare, som beskrivs som en eldsjäl, är att 

möta en vårdare som berör och blir berörd samt gör det där lilla extra och jobbar med 

hjärtat. Att beröra och bli berörd visar sig både fysiskt och själsligt. Genom 

kroppskontakt och ”osynliga kramar” tar sig vårdaren an och omhuldar vilket ger kraft 

att vila i lidandet. Den själsliga beröringen innebär både att vårdaren förmedlar en 

känsla av att bry sig om, lyssnar på och omhuldar, samtidigt som även vårdaren visar att 

denne själv blivit berörd av mötet. Det upplevs som att vårdaren är närvarande, 

förstående, medkännande och empatisk. Vidare uppges känslan av att vara värdefull och 

viktig i ett möte med en vårdare som berör, vilket minskar känslorna av att bara vara ett 

problem och en börda. Den fysiska beröringen beskrivs bland annat som en klapp på 

axeln, massage av benen vid kramp eller att vårdaren tröstar genom att hålla i handen. 

Det känns en äkta närvaro av vårdaren som tillåter sig att komma nära och beröra och 

bli berörd.   



 13 

”Jag tror han tog tag i mig, ja……...åh……..och liksom i mitt mående när jag liksom 

tryckte undan allting, så var det som att han gav mig en kram, inte fysiskt men han gav 

mig en kram, för att liksom få mig till att känn…. De…..det är inte farligt att känna.” 

Det framkommer upplevelser av att en del vårdare inte bryr sig om sitt arbete utan 

endast finns där för att få ut sin lön varje månad, men att det även finns vissa vårdare 

som brinner för sitt arbete. Att en vårdare brinner för sitt arbete beskrivs som att 

vårdaren i mötet visar engagemang genom att vara intresserad, nyfiken och positivt 

inställd, på ett sätt som nästan gränsar till en vänrelation.    

” känner att de jobbar med hjärtat liksom, de är väldigt engagerade. Men det finns 

några stycken som bara är där för att jobba och det känner men rätt fort. Dom vill bara 

jobba sitt pass och sedan gå därifrån, de skiter fullständigt i patienterna” 

Det upplevs som ett bekräftande om vårdaren i mötet visar ett äkta intresse. Vårdaren 

bekräftar och uppmuntrar i kampen om att må bättre och att bli av med beroendet. Här 

görs återigen kopplingen till en mamma som tar hand om sitt barn, att mamman vill det 

bästa för sitt barn. Om ett återfall uppstår finns vårdaren kvar och fortsätter uppmuntra 

och ”pusha”. Det skapar en känsla av trygghet i mötet, att vårdaren förmedlar att de 

verkligen vill hjälpa och göra det bästa. Det upplevs då som att vårdaren är äkta och 

genuint intresserad, vilket kan ge en känsla av att vara speciell, värdefull och omtyckt. 

Innebörden i känslan av att ha ett värde och vara värd ett bättre liv stärks i mötet med en 

eldsjäl. Det erfars bland annat när vårdaren brinner för sitt arbete, arbetar med hjärtat 

och ger det där ”lilla extra” som kanske inte behövs för att ändå vara professionell. Det 

kan vara att vårdaren gör någonting som den egentligen inte behöver göra, utan gör det 

för att hon/han verkligen vill, eller att vårdaren ringer med jämna mellanrum för att höra 

om allt är bra. 

”Vissa är eldsjälar.. hur bra som helst.. det är nästan så att man känner sig friskare 

bara man pratar med dem..” 

Det beskrivs att det märks väldigt tydligt om en vårdare tycker om och brinner för sitt 

jobb. Att under flertalet år ha lidit av beroendeproblematik och varit kopplad till vården 

har gett förmågan att läsa av vårdaren samtidigt som det också leder till att det är 

oerhört svårt att lita på någon. Det upplevs därför väldigt viktigt att träffa vårdare som 

verkligen visar att de vill, och tror sig kunna hjälpa. Dessa vårdare blir därför viktiga 

personer i deras liv, då de ofta tidigare har möts med misstro och setts som ”hopplösa 

fall”. 

Att i flera år ha lidit av beroendeproblematik och psykisk sjukdom och flertalet gånger 

sökt hjälp kan upplevas kränkande, att i mötet uppfattas ”som någonting katten släpat 

in”. Att alla kan ha en dålig dag, eller till och med, som det beskrivs, en dålig vecka 

verkar inte ses som något problem, men om vissa vårdare alltid har en dålig dag skapar 

det negativa upplevelser. Det kan visa sig genom att det byggs upp ett skydd emotionellt 

och kanske också skapas ett aggressivt, otrevligt och destruktivt beteende mot vårdaren. 

Det kan leda till att vårdaren ibland feltolkar situationen och avfärdar den, genom att tro 

att patienten inte vill ha hjälp och därför avfärdar denne.  Det är inte mycket som 

behövs för att känna sig kränkt, då den skyddande garden kanske hållits uppe i många 
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år, för att inte helt gå under i känslan av att vara värdelös och oviktigt. Att då träffa på 

en vårdare som är lite av en eldsjäl och som verkligen brinner för sitt arbete kan 

förändra allt, även om det behövs lång tid för att bygga upp självkänslan och 

självförtroendet igen.  

”Hm..ja..men det känns att hon är väldigt engagerad i sitt jobb, hon bryr sig , hon .. ja.. 

det är svårt att beskriva men hon är engagerad och bryr sig och jobbar med hjärtat 

också. Man känner det. Och som missbrukare är man väldigt så där.. man läser av en 

människa ganska fort. Så. Men jag kan känna det att… hon jobbar här för att hon bryr 

sig om sina patienter.” 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Livsvärldsperspektivet som ansats användes för vår studie, då vi ansåg att 

livsvärldsperspektivet var lämpligt då syftet var att beskriva fenomenet vårdande möte 

och hur det erfars av personer med psykisk sjukdom och beroendeproblematik. 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att vårdandet måste beröra patientens värld, för att 

förstå hur hälsa, sjukdom, lidande och vårdande erfars av patienten i dennes livsvärld. 

Därför ansåg vi att det var det mest naturliga att utgå från livsvärldsperspektivet i vår 

studie, för att på så vis nå djupare kunskap och förståelse hur ett vårdande möte erfars 

av patienten.  

 

Arbetet med att hitta informanter gick långsamt, bland annat för att en av 

kontaktpersonerna som tillfrågats att hjälpa till, var sjuk. Hade vi inte varit så försiktiga 

i rekryteringen av informanter, utan kontaktat betydligt fler kontaktpersoner, hade det 

kanske gått fortare att hitta informanter, samt att vi kanske hade fått några fler. Det hade 

även varit fördelaktigt att ha haft fler informanter då några utav dem vi intervjuade inte 

var tillräckligt förberedda och hade svårt att uttrycka sina levda erfarenheter. Någon 

intervju var också ganska kort, därför uppstod tveksamheter till om alla intervjuer gick 

att använda. Kvale & Brinkman (2009) har beskrivit att kvalitén på en intervju inte har 

med längden att göra utan att även en mycket kort intervju kan vara rik på mening, samt 

beröra intervjuns syfte. Ofta kan det i en lång intervju också förekomma mycket ”tomt” 

prat. Därför kom vi efter diskussion sinsemellan och med handledaren, fram till att de 

av våra intervjuer som var korta innehöll tillräckligt med innebörd, och därmed kunde 

användas.  

 

Vi har varit tre författare till denna studie vilket vi tycker har varit en fördel då det har 

gett oss ett bredare perspektiv på den psykiatriska beroendevården. Eftersom vi har 

olika erfarenheter har det lett till berikande reflektiva diskussioner, särskilt kring vår 

egen förförståelse. Det har varit svårt att bortse från vår förförståelse eftersom två av oss 

träffar dessa patienter med jämna mellanrum, samtidigt som vi på grund av det faktiskt 

har en större inblick i informantens situation och historia än vad som är nödvändigt i en 

intervjusituation. Det beror på att dessa patienter ofta återkommer till den psykiatriska 

vården samt att det är en liten klinik. Att vi känner till flera utav informanterna gjorde 

att det blev svårt att hålla isär rollen sjusköterska/forskare, särskilt ur informantens 
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perspektiv, då de under intervjuns gång utryckte exempelvis att du vet vad jag menar 

eller du vet hur det är. Det blev då naturligt för oss att svara ja, vilket framkom under 

transkriberingen då vi såg att vi emellanåt intagit en vårdande roll, trots våra 

ansträngningar att tygla oss. Vårt mål i sökandet efter informanter var att vi inte tidigare 

skulle haft en vårdrelation med denne. Det blev till slut omöjligt då det var svårt att hitta 

informanter och vi hade en tidsgräns. Den enda nackdel vi kan se är att intervjuerna 

möjligen har blivit något ”spretiga” för att följdfrågor ställts olika. Hade en och samma 

person intervjuat alla informanter hade intervjuerna möjligen sett annorlunda ut.  

 

 

Resultatdiskussion 

Vi har i vår studie av vårdande möte inom psykiatrisk vård hos patienter med 

beroendeproblematik kommit fram till att vårdarna har väldigt stor betydelse för hur 

mötet upplevs av patienten. Det har framkommit att vårdarens egenskaper och dennes 

engagemang är framträdande. Våra tankar går då till Erikssons (1995) beskrivning om 

vårdandet. Enligt henne är att vårda ursprungligen ett naturligt beteende för 

mänskligheten. Vidare beskrivs att alla människor är naturliga vårdare och att omsorgen 

föds i samma stund som barnet. Kärleken finns med från början och hänger då samman 

med omsorg och förmåga till vårdande. Den naturliga vården har i dagens samhälle 

många gånger fått ersättas med professionell vård. Det är den professionella vården som 

vi utgår från i vår undersökning och där framkommer det att patienterna har höga krav 

på sina vårdare. En vårdare måste idag nästan vara en supermänniska som ska vara 

kunnig och påläst, men samtidigt vara empatisk, lyhörd och följsam. Vårdaren skall 

brinna för sitt jobb och vara engagerad i patienten, nästan som hur en mor bryr sig om 

sitt barn. Bowlby (1998) beskriver i sin anknytningsteori om hur barnet behöver en 

trygg bas att återvända till när det blir kaos i livet. Där ska föräldrarna utgöra den trygga 

basen där barnet kan få fysisk och känslomässig näring eller bli tröstad och lugnad om 

det är ledset eller oroligt. Vår studie visar att en vårdare kan ha liknande betydelse för 

en patient. Vårdaren ska finnas till hands och vara beredd att rycka in och ta över om så 

krävs, samtidigt som vårdaren även ska uppmuntra och bistå patienten med hjälp när det 

krisar. Detta får oss att tänka på hur sjuksköterskeyrket tidigare setts som ett kall och 

något som vi fötts till att utöva. Är det verkligen så som Eriksson (1995) menar, att 

vården och omsorgen är ett ursprungligt beteende för alla människor, eller är det så att 

endast vissa föds med den egenskapen? Då deltagarna i undersökningen menar att det 

endast finns vissa som uppvisar dessa egenskaper är det lätt att tro att det är så, men om 

vi utgår från Eriksson (1995) borde vissa vårdares ointresse av att vårda bero på andra 

yttre eller inre faktorer, såsom stress, otillräckligt med personal eller personliga 

problem. 

 

I vår resultatdel ”En äkta närvaro som berör ger välbefinnande”, beskriver patienterna 

vikten av att bli berörd, både själsligt och fysiskt. De pratar om hur de kände sig viktiga 

och värdefulla genom att vårdaren dels berörde dem fysiskt genom bland annat kramar 

och massage, och dels själsligt genom att vårdaren exempelvis var närvarande, 

medkännande och empatisk. Vårt resultat bekräftas av Ozolins (2011) studie som 

beskriver just detta. Samtidigt får vi vara medvetna om att vi arbetar med psykiskt sjuka 

människor och att det gäller att kunna läsa av dessa. I vissa sammanhang är det bra att 

vara försiktig med att beröra någon fysiskt, som exempelvis en akut sjuk paranoid 
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psykotisk patient. Dock ska vi alltid eftersträva att beröra själsligt, då vi tror att 

patienten oftast alltid minns möten med vårdare oavsett hur sjuk denne är. 

 

Att bli sedd som en vanlig människa bortom beroendet beskrivs av våra informanter 

bland annat som vikten av att bekräftas, att ges tid att prata, att ses som en unik individ 

och att bli tagen på allvar. Bekräftelsen för dem innebär också att få en kram eller en 

klapp på axeln. Vidare styrks vårt resultat i Schröder, Ahlström och Wilde Larssons 

(2005) studie, om hur patienten upplever god kvalitativ psykiatrisk vård. De har bland 

annat fått fram att patienter vill möta kompetent och hängiven personal. De vill 

bekräftas, ses på som vem som helst och få hjälp med att reducera känslor av skam samt 

bli förstådda, något som även vi kommit fram till. Det beskrivs på ett liknande sätt som 

i vårt resultat att personalen ska ha empati, självinsikt, social förmåga och även humor 

och attityd.  

 

Hörberg (2008) beskriver att god vård inom det rättpsykiatriska vårdandet består av små 

öar. Om patienterna kommer i kontakt med några av dessa små öar så känner de sig 

delaktiga i den mellanmänskliga gemenskapen med vårdarna. Öarna av god vård skapar 

för patienterna mening i tillvaron, då detta ger möjlighet att känna värme och närhet i en 

relation till en annan människa. Så som vi ser det kan dessa öar av god vård likställas 

men de korta spontana mötena som beskrivs i innebörden att blir sedd som en vanlig 

människa bortom beroendet. Det innebär bland annat att fångas upp där och då och i 

mötet med vårdaren, att få känna sig som en ”vanlig” människa genom att få prata om 

vardagliga ting och inte bara om sina problem. Även Rhensfeldt (2010) talar om vikten 

av att bli sedd som människa främjar upplevelsen av hälsa. Patienter inom psykiatrisk 

kontext kämpar ofta hårt för att må och fungera som en vanlig människa. Våra deltagare 

i undersökningen kämpar oftast 24 timmar om dygnet med sitt beroende och sin 

psykiska ohälsa. Att någon gång bli sedd för den människa de är bortom beroendet och 

sin psykiska ohälsa gör att de vissa stunder kan känna sig vanliga utan att behöva tänka 

på sina problem. En vårdare som då kan prata om något annat i mötet, kan ge dem korta 

stunder av att må bra och att de är som vilken annan människa som helst. Detta stödjer 

patienten i att utvecklas i sin hälsoprocess. Rhensfeldt (2010) menar att vårdaren här 

kan möta patienten i sitt sökande efter mening, och att patienten på så vis kan få sin 

värdighet som människa bekräftad. 

 

Hörberg (2008) menar att i de vårdsituationer då god vård beskrivs av patienterna har 

vårdaren visat tydliga inslag av att försöka möta denna i dennes livsvärld och inte bara 

utgått från vad vårdaren tror att patienten har behov av. Det Hörberg (2008) har kommit 

fram till visar sig även i vårt resultat, men vi ser även att patienter kan uppleva det 

vårdande att vårdaren agerar utan att hjälp efterfrågats med andra ord, det vill säga att 

vårdaren då har kunnat läsa av behoven utan att de uttryckts. Hörberg (2008) skriver 

vidare att patienterna beskriver att det goda vårdandet är ”mycket mer mänskligt”. 

Vårdarna tar sig tid och lyssnar på dem och vardagsnära relationer är mycket viktiga då 

patienten slipper fokusera på allt det allvarliga som finns i deras liv. Patienterna känner 

sig människovärdiga genom att få vara i ett generöst sammanhang med en vårdande 

vårdare.   

 

Kunskap och tillit i ett vårdande möte är något som framkommit tydligt i innebörden att 

våga och vilja möta sig själv ger kraft att växa. Här menar informanterna att vårdaren 
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ska ha kunskap om beroende och psykisk sjukdom samt den problematik som 

medföljer, men också att det finns en tillit mellan vårdare och patient. Olausson & 

Siljegovic (2008) beskriver att patienter på en låst missbruksavdelning upplevde att 

vårdare i allmänhet har bristande kunskaper när det gällde vård till missbruk. De 

berättar att de upplevde en stor skillnad på vårdare som är speciellt tränade och hade 

erfarenheter av missbruksvård. Tre fjärdedelar beskrev att de har utnyttjat och 

manipulerat vårdare som inte hade tillräckligt med kunskap. Ökade kunskaper kunde 

medföra bättre gränssättning och patienterna kunde då hamna rätt inom sjukvården som 

kunde ge experthjälp. Det var viktigt att vårdarna tog sig tid att lyssna, förstod var 

svårigheterna fanns för att kunna ge en sorts lösning på problemet. Våra informanter 

beskriver det som att få bolla och spegla sin tillvaro med vårdaren då det kan bli till en 

hjälp att växa och utvecklas. Patienterna i Olausson & Siljegovic (2008) beskriver också 

att vårdarna skulle sätta en slags press, ge dem drivkraft att sluta missbruka och 

samtidigt kunna se mer värde i sig själva, än att långsamt begå självmord genom att 

fortsätta missbruket. Detta är dock något som våra informanter inte har påtalat. Vidare 

skriver Olausson & Siljegovic (2008) om hur patienterna såg på sjuksköterskans 

stödjande funktion. Attityd och personlighet påverkade relationen. Patienterna önskade 

att sjuksköterskan skulle vara trevlig, äkta, snäll och omvårdande. När patienterna kände 

sig trygga och bekväma kände de en motivation till att må bättre och förmågan att ta 

emot den hjälp som erbjöds, vilket även vårt resultat tyder på. 

 

Det vore intressant att veta om det vårdande mötet ses på liknande vis hos patienter med 

annan psykiatrisk problematik, eller varför inte i annan kontext inom sjukvården. Vi tror 

att vårt resultat är överförbart även till dessa områden. Vi föreställer oss att patienter 

som lider av exempelvis hjärtproblematik upplever vårdande möte på liknande sätt som 

våra informanter har beskrivit. Då det finns lite forskning kring hur patienter upplever 

vårdande möte inom sjukvården vore det intressant med ytterligare forskning. Det för 

att få en bättre förståelse och en bättre vård för patienterna kring all typ av vård. 

 

Slutsats  

Det vi har kommit fram till under forskningsperioden är att vårdaren har en större 

betydelse i patientens hälsoprocess än vad vi tidigare förstått. Patienten måste givetvis 

själv ha en vilja till förändring av sitt liv och sitt välbefinnande, men det är i samspelet 

med vårdaren som patienten får kraft att orka kämpa vidare. Vårdaren är en trygghet 

där patienten kan återvända gång på gång för att få bekräftelse i sina upplevelser och 

tankar samt styrka för fortsatt kamp. Vårdarens möte med patienten har visat sig ha stor 

betydelse för att patienten ska våga blottlägga sig. Visar vårdaren en negativ attityd och 

ett ointresse för patienten och dennes problem finns risken att patienten sluter sig, 

vilket kan medföra ett större lidande och ett sämre mående. Genom att vårdaren visar 

ett äkta intresse för patienten som människa, kan det få patienten att växa i sin tro till 

att allt kan bli bättre. Resultatet visar på betydelsen av att vårdandet utgår från ett 

existentiellt perspektiv där patienten ses som en unik människa och inte enbart som 

bärare av en diagnos. Att inta ett existentiellt perspektiv är troligen gynnsamt för att 

stödja och stärka patientens hälsa och välbefinnande.  
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En annan slutsats är att självreflektion har stor påverkan på patientens kamp för ett 

bättre välbefinnande. Patienterna i studien vittnar om hur vårdaren är viktig i arbetet 

med att reflektera över sitt liv, genom att finnas där som ett ”bollplank” där patienterna 

kan bolla tankar och idéer fram och tillbaka för att hitta orsaker till sitt illabefinnande, 

samt förändringar som kan göras i livet för att må bättre.  

 

Kliniska implikationer 

Studien har i första hand stor betydelse för patienterna som har rätt att möta en vårdare 

som är engagerad i dem och deras mående. Det är det som vårdaren är utbildad till och 

har betalt för. För vårdaren visar studien att hennes eller hans arbete är viktigt och 

ovärderligt för patienterna. De vårdare som möter patienter med beroendeproblematik 

samt psykisk sjukdom bör reflektera över sin egen förförståelse kring dessa patienter för 

att kunna se människan bortom diagnoserna. För att kunna göra det måste vårdaren se 

till hela människan och dennes livsvärld för att få förståelse för patientens mående. För 

vårdaren är det därför viktigt att få handledning där dessa reflektioner kan diskuteras, 

vilket så inte alltid är fallet. Studiens resultat kan även användas i interna 

personalutbildningar för att få vårdarna att reflektera över sin egen betydelse för 

vårdandet av dessa patienter. 
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Bilaga 1  

Studie avseende: Innebörden av ett vårdande möte såsom det upplevs av personer 

med beroendeproblematik.  

Vi är tre sjuksköterskor som just nu studerar till specialistsjuksköterskor i psykiatrisk 

vård, vid Institutionen för vårdvetenskap på Högskolan i Borås. Inom ramen för vår 

utbildning ingår att skriva en magisteruppsats omfattande 15 högskolepoäng.  

Vår studie syftar till att beskriva innebörden av ett vårdande möte såsom det upplevs av 

personer med beroendeproblematik. 

Verksamhetschefen på Vuxenpsykiatriska kliniken i Borås har godkänt datainsamling 

vid sin klinik 

För att kunna genomföra denna studie behöver vi intervjua 9-12 personer och vi önskar 

att Du vill vara en av dem. Intervjun är individuell och beräknas ta 30-60 minuter och 

kan ske på din öppenvårdsmottagning eller annan lämplig plats. Deltagandet är frivilligt 

och du kan när som helst avbryta din medverkan. Din vård kommer inte att påverkas 

oavsett om du väljer att delta eller inte. 

Intervjun spelas in på band vilka kommer att skrivas ut och analyseras. Banden och de 

utskrivna intervjuerna kommer att låsas in i ett skåp, där de sedan förvaras. Dina 

personuppgifter är sekretesskyddade och behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 

dem.  När resultatet av studien presenteras kommer det inte framgå vem som sagt vad. 

Vi hoppas att Du vill vara med! Patienternas upplevelser och erfarenheter är viktiga för 

oss som vårdpersonal för att vi ska kunna förbättra vården! 

Inför intervjun är det bra om du tänker på ett eller flera möten som du har haft med en 

vårdpersonal, som har varit vårdande och som fick dig att må väl.   

Har du några frågor så är du välkommen att höra av dig 

 

Leg sjuksköterska   Handledare   

Anna Birgenius   Lina Palmér 

anna.birgenius@vgregion.se   Doktorand 

033-6162760    Högskolan i Borås 

    Instutitionen för vårdvetenskap 

Leg sjuksköterska   lina.palmer@hb.se 

Emelie Eriksson   070-3 669653 
emelie.eriksson@vgregion.se 
033-6162720 

 

Leg sjuksköterska 

Malin Löfdahl 
malin.lofdahl@vgregion.se 
033-6165040   
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Bilaga 2 

 

Samtyckesblankett 
 
 

Härmed lämnar jag mitt samtycke till att delta och bli intervjuad i studien med syfte att 

beskriva innebörden av ett vårdande möte så som det erfars av patienten med 

beroendeproblematik. 

 

Jag har fått både muntlig och skriftlig information och har förstått innebörden av att 

delta. Jag har fått skriftlig information genom ett patientinformationsblad och fått 

tillfälle att ställa frågor och fått dem besvarade. Jag är medveten om att mitt deltagande 

är helt frivilligt och att jag när som helst kan avbryta utan att detta får konsekvenser för 

min fortsatta behandling inom sjukvården. Jag är också medveten om att min intervju 

spelas in på band som bevaras och att inga obehöriga har tillgång till band och data.  

 

 

____________________________________________________________

____             
Forskare    Datum 

 

 

______________________________________________________________________

_____ 

Namnförtydligande 

 

 

 

_________________________________________________________-

__________________ 

Deltagare i studien    Datum  

 

 

 

Namnförtydligande 

 

 

 


