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Sammanfattning 
Detta examensarbete utgörs av en brukarorienterad utvärdering med syfte att kartlägga 

patienters upplevelse av bemötande från beroende-verksamheten alConsulta. Examensarbetet 
har genomförts på uppdrag av verksamheten. Syftet är att jämföra resultatet med Priebe et al:s 
(2011) fem grundläggande riktlinjer för ett gott bemötande och en god kommunikation samt 
utreda om det finns någon annan viktig faktor utöver de riktlinjer som beskrivs av Priebe et al. 
(2011). Utvärderingen har skett i form av intervjuer med tidigare patienter hos alConsulta. 
Resultaten visar att Priebes et al:s (2011) riktlinjer uppfylls av alConsulta. Andra faktorer som 
ärlighet och erfarenhet visade sig också vara viktiga vid ett gott bemötande. Utifrån resultaten 
har förbättringsförslag tagits fram, som främst syftar till att skapa god kommunikation och till att 
anpassa varje behandling efter patientens önskemål och behov. 
 
 

Nyckelord: bemötande, missbruk och beroende, kommunikation 

 
  



 
 

Abstract 
This thesis consists of a user-oriented evaluation with the objective to identify patients´ 

experiences of treatment at the addicition treatment provider alConsulta. The evaluation was 
commissioned by alConsulta. The aim is to compare the results with Priebe et al:s (2011) five 
basic guidelines for good treatment and good communication and to investigate whether there 
are other important factors in addition to those described by Priebe et al. (2011). The 
evaluation is based on nine semi-structured interviews with former patients from alConsulta. 
The evaluation showed that Priebe et al:s (2011) guidelines are met by alConsulta. Other 
factors such as honesty and experience proved to be important for good treatment. Based on 
the results improvement proposals have been developed for activities, which primarily aims at 
ensuring good communication and customize each treatment to each patient's wishes and 
needs. 
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Inledning 

alConsulta som verksamhet 
alConsulta är ett konsultföretag som arbetar med alkohol- och beroendefrågor. Verksamheten 
startades 2003 av Åsa Tibblin som tidigare har arbetat som sjuksköterska, distriktssköterska och 
projektledare inom Norrbottens läns landsting (Företagspresentation, 2010). Tibblin är 
alConsultas ägare och utför allt arbete inom företaget. Tibblin har tidigare genomgått 
beroende-behandlingar och är idag nykter alkoholist. Detta ger henne en god förståelse för 
patientens problematik, något som enligt henne själv skapar ett stort förtroende hos patienten. 
Beroendet kallar Tibblin för ”möjlighetens sjukdom” och menar att det aldrig är för sent att bli 
botad och att det inte finns några obotliga fall (Egen erfarenhet av sjukdomen, 2010).  
 
Ett av alConsultas mål med verksamheten är att sprida kunskap om beroendesjukdomar för att 
skapa en attitydförändring till detta annars tabubelagda ämne. Genom att skapa 
attitydförändringar hoppas alConsulta att beroendet ska kunna förebyggas, upptäckas och 
behandlas i ett tidigare skede än det gör idag (Attitydförändringar, 2010). Förutom att arbeta 
med patienter ges föreläsningar om beroende, dess konsekvenser och hur det kan upptäckas 
och förebyggas i tid. Föreläsningarna skräddarsys efter kundens önskemål (Skräddarsydda 
föreläsningar, 2010). I alConsultas behandling används bland annat motivational interviewing 
(MI) och kognitiv beroendeterapi, som är en form av kognitiv beteendeterapi. 

 
Motivational interviewing (MI). Rollnick och Miller (1996, s. 835) definierar MI som: 

“a directive, client-centered counselling style för eliciting behavior change by helping clients 
explore and resolve ambivalence”. De menar att MI kan definieras mer som en terapeutisk stil 
än en teknik.  
 
Behandlingen inleds med motivationssamtal enligt metoden motivational interviewing (MI) 
(Motivation, 2010). Rollnick och Allison (1995) beskriver MI som en viktig del inom 
behandlingsområdet, speciellt vid beroendesjukdomar, därför att flertalet beroendesjukdomar 
kan härledas till motivationsbrist. MI handlar om att terapeuten ska ha en empatisk roll 
gentemot patienten, lyssna aktivt på vad han/hon har att säga och inte ifrågasätta patientens 
tankar, värderingar eller åsikter. Genom dessa förtroendeskapande tekniker och strategier får 
terapeuten en bättre bild av patientens problem, beroende, värderingar och mål samtidigt som 
terapeuten försöker hitta källor till motivation för patienten (Rollnick & Allison, 1995).  
 

Kognitiv beroendeterapi. AlConsulta arbetar med kognitiv beroendeterapi som är en 
form av kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT handlar om att lära patienten förstå relationen 
mellan tankar, känslor och beteenden och därmed ge patienten en möjlighet att förändra sitt 
tankemönster. KBT är en terapiform som lägger stort fokus på patienten, dess tankar och 
problemlösningsförmåga (Hofmann, 2012).  
 
Inom missbruks- och beroendevården har KBT till en början använts för att förhindra återfall i 
alkoholberoende, men har senare även anpassats för behandling av kokain-beroende. KBT vid 

http://www.alconsulta.se/
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beroende fokuserar på att identifiera och korrigera de felaktiga beteenden kring alkohol eller 
droger som är orsak, eller en del av orsaken, till beroendet.  
 
En viktig del inom KBT är att förutse sannolika problem som kan uppkomma och förbättra 
patientens självkontroll genom att låta patienten ta del av både de positiva och negativa 
konsekvenserna av ett fortsatt missbruk. De får hjälp att utveckla strategier för att känna igen 
drog- eller alkoholsug och identifiera situationer som medför ökad risk för återfall. Nuvarande 
forskning fokuserar på att skapa ännu effektivare behandlingmetoder genom att kombinera 
KBT med läkemedel för personer med ett beroende (National Institute on Drug Abuse, 1999). 
 

Nya lokaler. Sedan en tid bedriver alConsulta sin verksamhet i samma lokal som Inpuls, ett 
träningscenter i centrala Luleå. Tibblin berättade om tanken bakom lokalbytet i en 
marknadsföringsblogg: 

 
Ett mål i mitt arbete för attitydförändring är att min verksamhet delar lokal med de som 
bedriver friskvård, istället för sjukvård [sic]. Bara det förändrar inställning till sjukdomen. 
Att slippa bli förpassad till mörka källare, bakgårdar eller något annat hemligt ställe. Här 
kommer man in i en lokal som andas hälsa, friskvård och glädje! Bara det i sig höjer 
sjukdomens "status" vilket underlättar rehabiliteringen, säger Åsa och passar på att tacka 
tjejerna på Inpuls för deras positiva bemötande. (Elmgren, M., 2014, 29:e januari) 
 

Tibblin berättade att en hälsosam miljö bidrar till en ökad självkänsla och motivation för 
klienterna (Elmgren, M., 2014, 29:e januari). 

Att lyssna och kommunicera 
Att lyssna är en viktig del i en vårdares bemötande av en klient. Det finns sparsamt med 
publicerad information rörande vårdarens förmåga att lyssna på patienten, både inom den 
kliniska utbildningen och i praktiken. Detta trots att uppmärksamhet har riktats mot flertalet 
utbildningar samt betonat värdet av att lyssna på sina klienter (Jagosh, Boudreau, MacDonald, 
& Ingram, 2011). Jagosh et al. (2011) har redogjort för patienters åsikter gällande 
vårdares/läkares förmåga att lyssna. I artikeln framkom tre delteman. Ett bra lyssnande är 
gynnsamt för patienten av tre skäl: diagnoser och val av korrekt behandling underlättas, en 
terapeutisk effekt erhålls och relationen melan vårdare och klient stärks (Jagosh et al., 2011). 
 
Bensing, Deveugele, Moretti, Fletcher, van Vliet, van Bogaert och Rimondini (2011) menar 
att det är förståeligt att patienters delaktighet inom vården fortfarande handlar mer om vad som 
sägs än vad som görs. En orsak till detta kan vara att detta är ett nytt sätt att arbeta och anställda 
inom vården är helt enkelt inte vana med det. Trots det finns kunskap om hur en individ inom 
omsorgen ska bemöta patienter och i vissa fall handlar det bara om att bryta en vana, någonting 
som kan vara ganska svårt (Jagosh et al., 2011).  
 
Travelbee (1964) menar att det är lika viktigt med sympati som med empati. För att kunna vara 
sympatisk måste individen vara empatisk. Empati är ett förstadium till sympati. Empati hjälper 
individen att förstå andra individers känslor och beteende, medan sympati innebär en önskan 
och nästan ett behov av att hjälpa andra människor att lindra deras smärta. Sympatiska 



3 
 

människor hjälper inte andra för att det är deras ”jobb”, utan de hjälper andra människor av 
medkänsla och motivation, något som utgör fundamentala kännetecken hos sympati.  
 
Travelbee (1964) skriver att sjuksköterskor verkar ha byggt upp en mental blockering 
gentemot sympati. Orsaken skulle ligga i kurslitteraturen och föreläsningarna under 
sjuksköterskeutbildningen. Att inte visa sympati gentemot patienterna är en regel hos många 
sjuksköterskor. Inställningen är till viss del berättigad. Sympati kan både vara till fördel och 
nackdel för patienterna. Ska människan helt ta avstånd från sympati inom omvårdnadsyrket? 
Ingen patient har farit illa av vänlighet och sympati. Allt fler har däremot saknat den 
inställningen hos personalen när de har varit föremål för vård. 

Fem riktlinjer gällande vårdares bemötande av patient 
Priebe, Dimic, Wildgrube, Jankovic, Cushing och McCabe (2011) hävdar att en god 
patientrelation grundar sig i en lämplig och god kommunikation. Experimentiella studier har 
utförts för att undersöka om bra kommunikation kan övas upp och om typen av 
kommunikation påverkar behandlingen. Över 30 års studier inom allmänmedicin visar att en 
god kommunikation kan tränas upp och resultera i en positiv inverkan på patientens fysiska 
och psykiska hälsa (Priebe et al., 2011).  
 
Priebe et al. (2011) menar också att en god kommunikation är viktigt inom flertalet medicinska 
verksamheter, men särskilt viktigt inom psykiatrin. God kommunikation inom psykiatrin är 
viktigt vid diagnosticering och för att vårdare ska kunna ansvara för olika typer av terapi på ett 
effektivt sätt. Eftersom en psykisk sjukdom kan inverka på patientens förmåga att kommunicera 
ställs det större krav på vårdarens kommunikationsförmåga (Priebe et al., 2011). Priebe et al. 
(2011) formulerade fem grundläggande riktlinjer för en god kommunikation. 
 

Riktlinje 1. Patienternas bekymmer i fokus. Kommunikationen mellan vårdare och 
patient bör fokusera kring patientens bekymmer och frågor. Det vill säga vårdarens åsikter 
kommer i andra hand. Att fokusera på patientens bekymmer och tankar är överlappande med 
den terapeutiska formen av klient-centrerad terapi som är vanlig inom psykiatrin. Klient-
centrerad och patient-centrerad terapi är så beprövade arbetssätt att de har blivit självklara inom 
medicinsk verksamhet (Priebe et al., 2011).  
 

Riktlinje 2. Visad hänsyn och respekt. Patienten ska känna sig accepterad och värdefull 
som person och hans/hennes synsätt, oavsett vad det kan vara, ska kännas betydelsefull. 
Patienten ska känna sig respekterad oavsett om hans/hennes åsikter eller värderingar skiljer sig 
från vårdarens. Detta kallas oftast för ”positive regard”, men i senare studier kallas det för ”non-
possessive warmth”. Riktlinjen innefattar faktorer som värme, respekt, acceptans, öppenhet, 
stöd och empati. Respekt är ett allmänt krav inom medicinsk verksamhet, men dess funktion 
inom psykiatrin är mer uttalad för att uppnå de kliniska målen för kommunikation. Det kan 
handla om att minska patientens känslor av mindervärde och meningslöshet och öka den 
upplevda självkänslan. På detta sätt får patienten frihet att utforska sina känslor, tankar och 
synsätt, utan rädsla för att bli bedömd (Priebe et al., 2011). 
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Riktlinje 3. Lämplig medverkan i patientens beslutsfattande. Den består av en 
enighet om beslut som tillfredsställer både vårdare och patient. Patienten ska vara delaktig i de 
beslut som tas och inte känna att beslut tas utan patientens medverkan. Patientens deltagande i 
beslutsfattande har visat sig öka patientens tillfredsställelse, speciellt inom psykiatrin. Delat 
beslutsfattande (shared decision-making) har kommit att bli en populär metod inom både 
medicin och psykiatri. En studie gällande deprimerade personer inom primärvården visade att 
delat beslutsfattande resulterade i mer nöjda patienter (Priebe et al., 2011).  
 
Dock är delat beslutsfattande inte alltid den bästa lösningen, bland annat därför att olika 
patienter vill vara olika delaktiga i beslutsfattandet. En del patienter förväntar sig att vårdaren 
eller läkaren ska ta alla beslut, medan andra vill vara högst delaktiga i besluten. Som exempel 
finns beslutsfattande hos myndigheter som förväntas ta alla beslut. Inom partnerskap, där krav 
ställs på båda deltagarna tas besluten tillsammans (ex. vårdare-patient). I konsumentvärlden är 
det konsumenten som tar beslutet om den ska köpa en vara eller inte, där har verksamheten 
(säljaren) ingen del i beslutsfattande. Partnerskaps-beslutsfattande är önskvärt av de flesta 
patienter och leder i regel till bättre resultat (Priebe et al., 2011). 
 

Riktlinje 4. Genuinitet och personlig touch. Vårdare bör visa upp en varm, öppen och 
genuin personlighet gentemot patienten och tala till han/henne som en viktig individ med 
samma värde som alla andra. Inom psykiatrin har ”personlig touch” visat sig värdefullt och har 
bidragit till att öka patienternas tillit till vårdaren. Patienten känner sig speciell istället för ”en av 
alla patienter”. Genuinitet och en varm personlighet har föreslagits som en hjälpfull faktor 
inom medicinsk kommunikation och då främst inom den klient-centrerade terapin (Priebe et 
al., 2011). 
 

Riktlinje 5. Implementering av psykologisk modell. Terapi i anslutning till en god 
relation mellan vårdare och patient har visat sig öka möjligheten till terapeutisk förbättring för 
patienten, oberoende av vilken terapiform som används (Priebe et al., 2011). Det finns flera 
terapeutiska modeller och de kanske vanligaste är den klient-centrerade terapin, 
lösningsfokuserad terapi samt KBT. Evidens finns för att god relation mellan vårdare och 
patient i kombination med en behandlingsmetod ger förbättrad behandlingseffekt (Priebe et al., 
2011). 

Syfte och frågeställning 
alConsulta önskade att få sin verksamhet utvärderad för att undersöka eventuella 
förbättringsområden, som på sikt kan bidra till en förbättrad verksamhet med fokus på 
patienterna. 
 
Syftet med utvärderingen är således att kartlägga patienternas upplevelse av bemötande vid 
kontakten med alConsulta. Utifrån resultatet har förbättringsförslag tagits fram för 
verksamheten. Syftet är även att jämföra resultaten med de fem faktorer som Priebe et al. 
(2011) tagit fram gällande bemötande och kommunikation mellan vårdare/terapeut och 
patient. 
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• Upplever patienterna att alConsultas bemötande lever upp till riktlinjerna enligt Priebe 
et al. (2011)? 

• Finns det ytterligare någon faktor i samband med bemötandet som bör 
uppmärksammas? 

• Vad har patienterna för åsikter gällande alConsultas nya lokal? 

Metod 

Intervjupersoner 
Intervjupersonerna bestod av nuvarande och tidigare patienter som har behandlats eller på 
annat sätt varit i längre kontakt med alConsulta. De intervjuade patienterna har en tidigare 
missbruks- och/eller beroendeproblematik i form av medberoende eller beroende av alkohol 
och droger. Ett medberoende är ett sjukdomsliknande tillstånd som oftast drabbar en 
närstående till en person med beroendeproblematik. Detta innebär att den närstående inte 
förmår sig att bearbeta denna företeelse, utan istället anpassar sig till den närstående med 
berendeproblematiken. Detta innebär i regel att personen med ett medberoende inte tar 
hänsyn till sig själv och sina egna behov utan istället fokuserar på att hjälpa personen med 
beroendeproblematiken (Harkness, 2003). Åldrarna på de intervjuade varierade mellan 30-60 
år med en medelålder på cirka 50 år. Åtta av de nio intervjupersonerna hade avslutat sin 
behandling på alConsulta och en av dem gick vid intervjutillfället fortfarande på behandling. 
Intervjupersonerna bestod av fem män och fyra kvinnor.  

Material 
En halvstrukturerad intervjuguide skapades (Howitt, 2010) med stöd av Priebe et al. (2011) 
beskrivna fem riktlinjer för en bra kommunikation (Bilaga 1). Verksamhetens arbetssätt har 
beaktats vid utformningen av frågorna. Innehållet i intervjuguiden berörde patienternas 
värderingar gällande bemötande från alConsulta. Stöd har även sökts i relevant litteratur, 
forskningsartiklar samt genom intervju med alConsultas chef för att bidra med information till 
konstrueringen av intervjuguiden.  

Procedur 
Intervjupersonerna i utredningen rekryterades av alConsulta som hade kontaktuppgifter till 
dem. Att delge författaren kontaktuppgifter skulle ha brutit patientsekretessen, varför 
rekryteringen av nödvändighet var tvunget att ske genom alConsulta. Detta antogs även bidra 
till att bygga upp ett förtroende innan intervjuerna genomfördes. 
 
En pilotintervju genomfördes varefter mindre ändringar i intervjuguiden gjordes. En av 
intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte och de övriga åtta genomfördes via telefon. Vid 
intervjuerna fick intervjupersonerna information om de etiska riktlinjerna inklusive 
möjligheten att inte svara på vissa frågor eller avbryta intervjun utan konsekvenser. Intervjun 
genomfördes i alConsultas lokaler, eftersom det är en trygg plats för intervjupersonerna samt 
ger möjlighet till ett mer privat samtal till skillnad från till exempel ett café med många gäster. 
Alla intervjupersonerna tillfrågades om inspelningsdosa fick användas vid intervjun och de 
garanterades även anonymitet i form av att ingen annan än intervjuledaren kommer att ha 
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tillgång till materialet samt att materialet raderas direkt efter transkribering. Utöver 
inspelningsdosa förde intervjuledaren anteckningar för att säkerställa materialet ifall att 
inspelningsdosan skulle sluta fungera. 

Databehandling 
Ortografisk transkriberingsmetod har genomförts i nära anslutning till intervjutillfällena. 
Tolkningen av det insamlade materialet från intervjuerna har sedan gjorts med hjälp av tematisk 
analys, enligt Howitt (2010). Utifrån materialet plockades nyckelord ut som bildade teman och 
som tillsammans gav en överblick över resultatet. Intervjupersonerna har i rapporten blivit 
tilldelade fiktiva namn för att inte bli igenkända. 

Avgränsning 
Utvärderingen har endast fokuserat på patienter som har varit i kontakt med eller blivit 
behandlade av alConsulta under minst en sexmånadersperiod. Intervjuerna har skett med 
patienter som har eller har haft missbruk och/eller beroende av alkohol och/eller droger samt 
medberoende. Patienter med dubbeldiagnos, psykisk sjukdom tillsammans med missbruk av 
alkohol eller andra substanser, har inte varit föremål för intervjuer.  

Resultat 
Under intervjuerna framkom en värme och tillit gentemot alConsultas terapeut. 
Intervjupersonerna visade ett stort förtroende för alConsulta. En del av dem hade tidigare gått i 
behandling inom andra verksamheter, men valde själv att byta till alConsulta, medan andra inte 
hade någon tidigare erfarenhet av behandling annat än hos alConsulta. De som hade bytt till 
alConsulta värdesatte terapeutens empati och medmänskliga sätt att arbeta med sina patienter, 
något som flertalet av intervjupersonerna hade saknat under andra behandlingar, där de hade 
känt sig mer som en börda för samhället och inte blivit tagna på allvar. Alla deltagare i 
intervjuerna hade en positiv syn på alConsulta och dess sätt att arbeta. Ingen negativ kritik mot 
alConsultas sätt att arbeta med sina patienter framkom. 
 
Hedvig som hade varit patient hos alConsulta valde alConsulta, efter att tidigare ha behandlats 
inom en annan verksamhet. När hon blev tillfrågad om varför hon valde alConsulta svarade 
hon att hon uppskattade terapeutens personlighet och upplevde att hon kunde öppna sig på ett 
helt annat sätt och att samtalen blev mer personliga och kändes tryggare. Den tidigare 
verksamheten Hedvig behandlades inom byggde till stor del på gruppsamtal, något som hon 
berättade inte passade henne: ”Att öppna upp sig känslomässigt för en hel grupp passar inte 
alla.” Därför blev alConsulta hennes val i sin behandling. En annan kvinna, Hanna, valde också 
alConsulta efter försök att få hjälp, vilket hon upplevde att hon inte fick. Hanna led vid 
behandlingen av ett medberoende och upplevde att terapeuten på alConsulta var den första 
som tog hennes problem på allvar, medan andra verksamheter hade viftat bort henne och inte 
tagit problematiken på allvar. Hanna är idag tacksam gentemot alConsulta och menar att den 
hjälp hon fick under sin behandling är anledningen till att hon idag mår så bra. 
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Professionalitet 
alConsultas professionalitet nämndes i nästan varje intervju. Intervjupersonerna betonade de 
professionella bemötandet och känslan av att bli behandlad som en vanlig människa av 
terapeuten. Terapeutens förmåga att få sina patienter att slappna av, känna förtroende och 
öppna upp sig är egenskaper som Tore, en man som tidigare hade gått i behandling hos 
alConsulta, minns mest av allt. Han berättade att terapeutens lugna och trygga personlighet och 
förmåga att förstå, lyssna och respektera gjorde att han kunde öppna upp sig helt, inte lämna 
någonting osagt och som han sade ”jag kände att när jag väl var där, så var det lika bra att köra 
hela racet”. Intervjupersonerna fick utifrån sina egna erfarenheter berätta vad som var viktigt i 
ett bemötande för dem. Många av de egenskaperna som togs upp kunde direkt kopplas till de 
egenskaper som beskrivs i teorin av Priebe et al. (2011).  
 
Hundra-procentig ärlighet menade intervjupersonerna var viktigt vid ett bemötande. Trots att 
patienterna är i en svår situation i livet är det viktigt som terapeut att vara ärlig, även om det 
innebär att den ärligheten svider. En av deltagarna, Simon, berättade att detta var något 
alConsulta var väldigt duktig på. För hans egen del blev terapeutens ärlighet en vändpunkt för 
honom. Han menade att terapeuten hade ett ärligt, men samtidigt mjukt sätt att berätta 
sanningen, vilket skapade insikt hos Simon istället för avsmak och en känsla av att bli överkörd. 
Balansgången med att vara både ärlig och empatisk var någonting terapeuten är duktig på, 
berättade Simon. Förmåga till lyhördhet och att behandla sina patienter som en vanlig person 
var också en viktig del i ett bra bemötande för intervjupersonerna. Känslan att bli lyssnad på 
och tagen på allvar redan från början är många gånger det som gör att en patient fastnar för sin 
terapeut, menade majoriteten av dem. På samma sätt faller även respekt in i bemötandet som 
för alla intervjupersoner var en självklarhet.  
 
En handfull av intervjupersonerna menade också att det är viktigt att inte känna sig bedömd för 
att ett bemötande ska upplevas positivt. Att patienten träffar sin terapeut på lika villkor och att 
terapeuten lyssnar på patientens egen historia och inte har förutfattade meningar, något en av 
intervjupersonerna berättade kan skapa väldigt dålig stämning och låg självkänsla hos patienten. 
Förutom de tidigare nämnda egenskaperna ansåg intervjupersonerna att det är viktigt med både 
personlig lämplighet och kunskap för ett gott bemötande. En terapeut ska vara lämplig som just 
terapeut. De måste ha ett genuint intresse av sitt arbete och visa empati och förståelse gentemot 
sina patienter, något som intervjupersonerna betonade att alConsultas terapeut är väldigt duktig 
på.  
 
De menade även att kunskap är viktigt. En terapeut ska veta vad han/hon talar om, patienten 
ska inte behöva lära terapeuten. I samband med intervjupersonernas beskrivningar av dessa 
egenskaper berättade de att det är egenskaper som terapeuten besitter i hög grad och för många 
är hennes profesionella arbetssätt anledningen till att de har fullföljt sin behandling hos henne 
och idag är antingen friska eller på god väg att bli friska.   

Skammen 
Under intervjutillfällena togs frågor upp gällande det lokalbyte alConsulta nyligen har gjort. 
Åtta av de nio intervjupersonerna genomgick sin behandling i alConsultas gamla lokal, medan 
en av männen vid intervjutillfället gick i behandling i den nya lokalen. Alla intervjupersoner 
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kände till de nya lokalerna. Intervjupersonerna fick berätta vilka för- och nackdelar de ansåg 
föreligga i och med den nya lokalen, som ligger i en mer öppen miljö än den gamla. Åsikterna 
gick isär och en handfull menade att lokalbytet var positivt, medan andra kunde se vissa 
riskfaktorer med att ha lokalen på en plats som är mycket mer öppen för allmänheten än den 
tidigare.  
 
Återkommande för alla intervjupersoner var skammen. De beskrev skammen som följer med att 
ha ett beroende och att de i början kände sig sårbara, ensamma och utelämnade. Majoriteten av 
intervjupersonerna betonade skammen som en stor del i betydelsen av lokalbytet. Att känna 
skam skulle för en del innebära att lokalbytet inte är positivt, men eftersom de allra flesta av 
intervjupersonerna idag har tillfrisknat eller är på god väg att bli frisk och även har insett att ett 
beroende inte är något att skämmas för ser de inga problem med lokalbytet. En av dem 
berättade att en fördel med en allmän miljö som den alConsulta finns i är att ingen som är där 
vet varför du är där. 
  
En av kvinnorna, Hedvig, var under behandlingen bosatt i en annan stad och åkte till 
alConsulta i Luleå för att ha sina möten med terapeuten. Hedvig kände sig likgiltig till 
lokalbytet, men beskrev samtidigt att om hon hade varit bosatt i Luleå hade hon nog känt 
annorlunda. Hennes hemstad var något mindre än Luleå och hon berättade om rädslan att stöta 
på någon hon känner, vilket hon aldrig riskerade i Luleå och som också var en del av 
anledningarna till att hon valde att genomgå behandling på annan ort.  
 
Simon beskrev lokalbytet som någonting positivt, som han själv inte skulle ha några problem 
med och han berättade även:  
 

Den som befinner sig i den situationen, en alkoholist, den ska sträva efter att inte 
hymla med att man är alkoholist. Och om du har kommit så pass långt så att du inte 
gör det, då är ju den miljön alldeles perfekt. Men om du känner att: mina problem de 
tillhör bara mig och Tibblin och ingen annan, då kan det vara ett problem.  
 

En av intervjupersonerna menade att miljön är positiv, speciellt när en patient mår dåligt och 
befinner sig i en utsatt livssituation. ”Att mötas av många människor skapar en annan 
sinnesstämmning”, berättade Martina, som tidigare gått på behandling hos alConsulta. 
Samtidigt berättade Tore: ”Jag bryr mig inte vad andra tänker och tycker utan jag går min egen 
väg. Det viktigast är att man inte ska tänka så mycket på vad andra tänker och tycker”. 

Egen erfarenhet 
Någonting som intervjupersonerna uppskattade mer än någonting annat var terapeutens egen 
erfarenhet av en beroendesjukdom. Detta visade sig för en del av deltagarna vara avgörande i 
deras kontakt med alConsulta. En av dem, Tore, besvarade frågan om han anser att terapeutens 
egen erfarenhet var en fördel eller nackdel i det yrke hon utövar enligt följande:  
 

Bara till fördel. Annars hade jag inte haft tillit till henne, så är det bara. Och hon 
förstår hur utsatt man är och att det är ett beroende som hon själv varit drabbad av 
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och när man hör hennes historia  så vet man ju att det finns ju hopp. Hade det inte 
varit för hennes egen erfarenhet hade jag inte lyssnat på henne på samma sätt.  

 
För en av intervjupersonerna, Hanna, framkom en annan viktig faktor, som gjorde att hon 
valde alConsulta. Hanna hade tidigare levt med en medberoendesjukdom, någonting som hon 
upplevde att den allmänna vården inte tog på allvar. De mende att hon bara skulle strunta i den 
missbrukande personen som fanns i hennes liv och gå vidare, någonting som inte var lika lätt 
som det lät, berättade Hanna. Hon fann sin tröst hos alConsultas terapeut, som med sin egen 
erfarenhet hade förståelse för Hannas medberoende och som hjälpte henne att bli frisk när 
andra vårdenheter bara viftade bort henne.  
 
En av de andra kvinnorna, Martina, berättade om varför hon ansåg det vara en fördel med egen 
erfarenhet av en beroendesjukdom. Hon menade att en individ, som aldrig har levt med ett 
missbruk heller inte kan förstå vilka känslor som uppstår. Även om de har läst sig till sitt yrke 
kan de aldrig få hundra-procentig insyn i hur det är att leva med ett beroende. 
Intervjupersonerna betonade att det inte är bra att alConsultas terapeut har haft en 
beroendesjukdom, men att det har gett henne en väldigt djup förståelse för den enskilda 
individen oavsett beroendesjukdom.  
 
Terapeutens djupa förståelse för de skador och känslor som följer ett beroende visade sig bli 
extra betydelsefullt för en av hennes patienter, Albin, som berättade om ett återfall han hade 
under sin behandling hos alConsulta. Återfallet pågick under en månad, vilket gjorde att han 
uteblev från alla möten med terapeuten. Albin berättade om den rädsla han kände inför sitt 
möte med terapeuten efter återfallet. Han var rädd att terapeuten skulle döma honom och 
ifrågasätta hur han kunde tillåta sig att få ett återfall. Det visade sig att rädslan var obefogad. 
Albin berättade: 
 

Jag var ju rädd att fara dit, rädd för att bli dömd. ”varför gjorde du det?”, men så var 
det ju inte. Det är inte riktigt så hon jobbar. Vi pratade inte bara konsekvenser och 
dåligheter utan det var mer att ”nu är det gjort”. Gjort är gjort. Nu är det bara gå en 
väg så att säga.  

Flexibilitet 
Ytterligare ett tema som framkom under intervjuerna var terapeutens flexibilitet. Alla 
intervjupersoner uppskattade terapeutens sätt att arbeta som mer än bara en terapeut. För nästan 
alla intervjupersoner grundade sig deras problematik i mer än bara beroendesjukdomen, 
nämligen traumatiska händelser, ändrade levnadsvanor och så vidare. Detta innebar att många 
av intervjupersonerna hade ett behov av att prata om andra saker än bara beroendesjukdomen.  
 
Hedvig berättade att hon kände så stor tillit till terapeuten att hon kunde öppna sig för henne 
även om andra saker, som inte direkt berörde beroendesjukdomen. Majoriteten av 
intervjupersonerna trodde att detta är en av anledningarna till terapeutens framgång med sina 
patienter. Terapeuten ser mer än bara beroendesjukdomen och tillåter sina patienter att prata 
om allting som berör dem, även om det inte berör beroendesjukdomar. De flesta av 
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intervjupersonerna hade trots sin avslutade behandling fortsatt kontakt med terapeuten och för 
många har hon blivit mer som en vän. Hedvig berättade:  
 

Man blir hjälpt av Åsa. Sen blev det så, i alla fall för mig, att man blir ju kompisar. Jag 
vet när jag slutade gå hos Åsa, då grät jag. Jag ville inte sluta vara med henne, och 
tappa kontakten. För hon är ju så underbar att umgås med över huvud taget. Det var 
hemskt att sluta. Det är något speciellt med Åsa. I alla fall för mig.  

 
alConsulta arbetade med hög tillgänglighet, vilket innebar att terapeuten fanns tillgänglig för 
sina patienter nästan dygnet runt, trots att det inte fanns något krav på det. Intervjupersonerna 
menade att detta visade hur passande terapeuten var för sitt arbete och att hon arbetade för att 
hjälpa sina patienter, kanske i större utsträckning än andra verksamheter. Intervjupersonerna 
definierade terapeutens mångsidighet med hennes höga tillgänglighet, förmåga att skapa en god 
relation och även arbeta med problematik som inte berörde beroendesjukdomen, men som 
indirekt har en påverkan på den. De menade att hon såg helheten istället för delarna och 
arbetade därefter.  
 
alConsultas terapibehandling, som bestod av kognitiv beroendeterapi hade enligt 
intervjupersonerna, visat sig vara en viktig faktor för deras tillfrisknande. Simon berättade att 
han uppskattade terapiformen trots att han inte riktigt visste hur terapeuten bar sig åt. ”Hon 
lirkade med mig och jag vet inte riktigt hur hon bar sig åt, men hon fick mig att inse vad jag 
behövde förändra utan att jag själv riktigt förstod det”. Martina som hade haft ett medberoende 
berättade att de verktyg och tips hon fick av terapeuten under sin behandlingstid har visat sig 
användbart även efter behandlingstiden.  

Humor 
Terapeutens lättsamma personlighet och känsla för humor visade sig positivt för hennes tidigare 
patienter. Intervjupersonerna fick ge sina egna åsikter gällande terapeutens förmåga att skämta 
om allt från vardagliga saker till beroendeproblematiken. Ingen av intervjupersonerna beskrev 
att de känt sig illa till mods av den sortens humor, utan de flesta beskrev den som uppfriskande.  
 
En av intervjupersonerna beskrev ”Att kunna skämta om problematiken tror jag är ett av 
stegen mot tillfrisknande. När man överkommit skammen och sedan känner att man kan 
skämta med andra om det”.  
 
Intervjupersonerna berättade att skämt gällande problematiken inte är passande för alla, men de 
uppfattade att terapeuten var en duktig människokännare som visste när det är passande och 
inte och upplevde att hennes humor har gjort både behandlingen och rehabiliteringen lättare. 

Förslag på förbättringsåtgärder 
Under examensarbetets genomförande framkom ingen tydlig kritik gentemot terapeuten eller 
verksamheten i sin helhet. En del förslag från intervjupersonerna har beaktats under 
framtagningen av förbättringsåtgärderna. Värt att notera är att en verksamhet som alConsultas 
bygger mycket på individuellt anpassad behandling. Detsamma gäller förbättringsförslagen. Det 
som en intervjuperson ansåg borde finnas kan en annan anse vara överflödigt. Därför bör fokus 
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läggas på kommunikation med den enskilde patienten för att hitta ett tillfredsställande 
behandlingssätt för den enskilda individen.  
 

Erbjuda längre och fler behandlingstider. Under intervjuerna framkom olika önskemål 
gällande behandlingstillfällenas längd och intensitet. En av intervjupersonerna tyckte att ett 
besök i veckan på 40-60 minuter räckte och gav tid att smälta vad som hade sagts till nästa 
besökstid. En annan önskade dock både längre besökstid och förslagsvis två besök i veckan. 
Hon motiverade detta med att det kan vara bra, speciellt till en början, eftersom självkänslan är 
i botten. Hon berättade att hon mådde väldigt dåligt i början och önskade att hon hade haft 
längre eller fler besök. Om detta önskemål någonsin framfördes till alConsulta framgick inte.  
 
Det första förbättringsförslaget utgörs av att alConsulta ska utreda vid första kontakt med en 
patient om det finns önskemål om tätare besök eller längre sessioner. På så sätt skapas en 
trygghet för patienten och patienten får själv avgöra om han/hon anser att det behövs fler eller 
längre besök än vad genomsnittspatienten behöver. Genom detta skapas möjlighet för patienten 
att utöka sin behandling och patienten behöver inte själv känna skam eller oro inför att fråga 
terapeuten, eftersom terapeuten själv tar det steget redan från början. 
 

Gruppsessioner. Åsikterna gick isär när det handlade om gruppsessioner. Några av 
intervjupersonerna hade bytt från annan verksamhet till alConsulta för att de inte gillade 
gruppsessioner. Samtidigt framkom i intervjuerna att några önskade att det skulle finnas 
möjlighet att träffas i grupp. Motiveringen till detta var att det skulle ge en känsla av 
samhörighet, att inte vara ensam. Det kan därför ligga i alConsultas intresse att undersöka om 
det finns önskemål om sådana aktiviteter. Det ger möjlighet att varva privata samtal med 
gruppsessioner för de patienter som är intresserade av det.  
 
Ett beroende är för många patienter en skam, som de inte gärna delar med sig av. Att träffa 
andra i samma situation under lugna förhållanden kan bidra till att öka självkänslan samt att inse 
att det finns andra i samma situation som stöd kan sökas hos. Detta förutsatt att det finns ett 
uttalat önskemål om gruppsessioner hos patienterna inom alConsultas verksamhet. 
 

Alternativa ingångar. Att ha en beroendesjukdom medförde en känsla av skam för många 
av intervjupersonerna, inte minst i början. Under intervjuerna var de flesta av 
intervjupersonerna positiva till alConsultas lokalbyte, men flera av dem poängterade också att 
de hade haft svårt att gå in i en så öppen lokal med flertalet människor i omlopp, speciellt i 
början av sin behandling. De uppskattade att den gamla lokalen var anonymare, men trodde 
samtidigt att öppenheten i den nya lokalen kunde fungera terapeutiskt också, i alla fall när den 
jobbiga perioden och skammen i början var över. Det kan därför finnas skäl att se över 
möjligheterna att ordna en alternativ ingång i samband med besök hos alConsulta. Genom att 
patienterna får möjlighet att välja en privat ingång minskar risken att de avbryter sin behandling 
eller undviker att uppsöka hjälp på grund av att de inte vill gå in i lokalen och bli sedd av 
andra. För de patienter som upplevde den allmänna ingången som jobbig, vore en mer privat 
ingång ett sätt att skapa trygghet och anonymitet för dem.  
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Diskussion 
De flesta är förmodligen överens om att ett gott bemötande från vårdpersonal, oavsett kontext, 
bidrar till en bättre stämning och i en del fall till ett ökat förtroende för den vårdpersonal 
patienten är i kontakt med, oavsett om det är en läkare, sjuksköterska, psykolog, sjukgymnast 
m.fl.  
 
För intervjupersonerna har bemötandet visat sig vara en viktig del i deras behandling. En del av 
dem hade blivit sämre bemötta av andra verksamheter och sedan valt att vända sig till 
alConsulta. Priebe et al. (2011) har beskrivit en modell av faktorer, som är viktiga inom 
bemötande. Varje faktor har kunnat identifierats inom alConsultas verksamhet om än i en mer 
fördjupad version.  
 
Priebe et al:s (2011) riktlinjer avser omvårdnad i allmänhet och är översiktligt beskriven. 
Modellen bygger till stor del på logik och det skulle vara önskvärt att se en specialiserad modell 
för just beroendeproblematik, även om den är en del av omvårdnaden, där andra viktiga 
faktorer och egenskaper framkom än de som finns beskrivna av Priebe et al. (2011). Faktorer 
som är viktiga inom beroendevården är inte lika viktiga inom annan omvårdnadsverksamhet, 
vilket framkommit under arbetets gång. 
 
Priebes et al:s (2011) första riktlinje är att patienternas bekymmer ska ligga i fokus och 
terapeutens egna åsikter ska komma i andra hand. Detta upplevs som en självklar riktlinje inom 
de flesta omvårdnadsverksamheter och kanske främst inom beroendevården, som berör ett 
problem med syfte till tillfrisknande. alConsultas tidigare patienter, intervjupersonerna,  var 
mycket nöjda med den behandling och det bemötande de hade fått motta. alConsulta lägger 
ner ett stort arbete på sina patienter för att hjälpa dem till en hälsosammare livsstil, utan ett 
beroende.  
 
Under intervjun med terapeuten, som gjordes i syfte att ge en överblick av verksamheten samt 
inför framtagningen av intervjufrågorna framkom ett stort intresse, inte bara för hennes 
nuvarande patienter, utan även för dem som hade avslutat sin behandling sedan en tid tillbaka. 
Terapeuten lade stort fokus på sina patienters bekymmer, vilket kan anses som en självklarhet 
för att hjälpa dem till ett nyktert och hälsosamt leverne.  
 
Den andra riktlinjen berörde terapeutens förmåga att visa hänsyn och respekt gentemot 
patienten. Ingen av intervjupersonerna kände sig åsidosatt eller dåligt bemött av terapeuten, 
utan talade bara gott om henne. En av anledningarna till detta kan vara terapeutens egen 
erfarenhet av beroendesjukdom. Detta innebär att hon har varit i samma situation som sina 
patienter och vet hur hon själv blev bemött, eller hade velat bli bemött, och applicerar den 
erfarenheten på sina patienter.  
 
Tredje riktlinjen handlar om en lämplig medverkan i beslutsfattande, något som går att 
identifiera inom alConsultas verksamhet. I intervjuerna berättade alla intervjupersoner att de 
hade känt sig delaktiga i de beslut och mål som sattes upp. I de fall där intervjupersonerna hade 
önskat var även anhöriga delaktiga.  
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Fjärde riktlinjen handlar om genuinitet och personlig touch, en faktor som bedöms vara 
uppfylld. Terapeutens värme, förståelse och humor visade sig vara mycket uppskattad under 
intervjuerna och det faktum att några av intervjupersonerna beskrev terapeuten som en god 
vän i efterhand är ett tecken på att terapeuten skapar en personlig relation till varje patient.  
 
Den femte och sista riktlinjen är implementeringen av en psykologisk modell, som också var 
uppfyllt. I sin behandling använde terapeuten både motivational interviewing (MI) samt 
kognitiv beroendeterapi, som utgör en av byggstenarna inom behandlingen och tillfrisknandet. 
Speciellt MI är att anse som en viktig del inom behandlingen, eftersom uppbyggnaden av 
motivation kan anses centralt för att en patient ska kunna genomgå fortsatt behandling och 
även för att undvika återfall. Motivation till att genomgå behandling och sedan undvika återfall 
kan tänkas utgöra en kärnpunkt i rehabiliteringen. 
 
Sammanfattningsvis, utifrån intervjuerna, kan slutsatser dras att Priebe et al:s (2011) riktlinjer 
uppfylls inom alConsultas verksamhet. Modellen med de fem riktlinjerna är väldigt allmän och 
tar upp sådana punkter, som kan anses självklara för att en omvårdnadsverksamhet över huvud 
taget ska fungera bra och ha återkommande patienter. En verksamhet som inte arbetar med 
respekt eller har patientens bekymmer i fokus är knappast att anse som en omvårdnads-
verksamhet. Därför kan modellen användas som en bas av alla omvårdnadsverksamheter och 
uppfyllande av riktlinjerna bör utgöra ett minimum när det gäller arbetssätt.  
 
Andra faktorer utöver de modellen beskriver visades även vara viktiga för intervjupersonerna. 
Ärlighet hos terapeuten var en av egenskaperna som deltagarna värderade högt. De ansåg även 
att känslan av att bli tagen på allvar utgör en viktig del inom bemötandet. En patient kan mötas 
med hänsyn och problematiken kan ligga i fokus, men terapeuten kan fortfarande ge en känsla 
av att inte ta sin patient på allvar eller ge en känsla av att vara patienten överordnad. Det är 
därför viktigt att patienten får känna sig meningsfull och minst lika betydelsefull, som vilken 
individ som helst.  
 
Intervjupersonerna betonade vikten av terapeutens egen erfarenhet av en beroendesjukdom. 
Detta skapade förtroende för henne som terapeut. Några av intervjupersonerna menade att de 
inte hade lyssnat om det inte hade varit för hennes egen erfarenhet och kanske inte ens hade 
fortsatt sin behandling där.  
 
Att kräva att alla beroendeterapeuter ska ha erfarenhet av en beroendesjukdom är långsökt, 
men det betonar vikten av att skapa tillit hos sina patienter och ge patienten en känsla av att 
inte bli dömd eller vara mindre värd samt att som terapeut även uppvisa kompetens inom 
området. Det är därför viktigt att poängtera att Priebes et al. (2011) modell inte bör ses som en 
karta över vad som ska finnas inom en omvårdnadsverksamhet, utan snarare ses som ett 
minimum med viktiga faktorer som samtidigt öppnar upp för förbättring.  
 
Inom omvårdnadsyrken anser författaren att en modell kan vara svår att skapa för att visa hur 
saker och ting bör gå till. Att arbeta med människor handlar inte om att följa ett schema eller 
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läsa en bok, utan det handlar om individuell anpassning efter varje enskild individ. Det som en 
patient tycker är ett bra bemötande anser en annan vara dåligt bemötande. Det är därför viktigt 
att poängtera individualiteten i arbeten som berör olika individers välbefinnande och hälsa. Det 
handlar om att ha en god kommunikation, lyssna och hitta en behandling som följer de etiska 
riktlinjerna och samtidigt skapar trygghet och bästa möjliga förutsättningar för patienterna. 
Detta kan innebära att olika patienter blir bemötta och behandlade på olika sätt på grund av 
vad de själva önskar. 
 
Delade åsikter framkom gällande alConsultas nya lokal. En av intervjupersonerna menade att 
den öppna miljön kunde fungera terapeutiskt, andra menade att lokalbytet hade liten till ingen 
betydelse alls och några andra kände sig osäkra på lokalbytet och menade att de nog hade 
tvekat att gå på behandling, där de måste gå in i en öppen och allmän miljö med många 
människor i rörelse.  
 
Detta rör sig om individuella olikheter och är en av faktorerna som visar på vikten av att 
anpassa behandling och bemötande till individen. Fokus har lagts på den skam som patienterna 
känner för sitt beroende när de börjar sin behandling, något som alConsulta har som mål att 
minska genom att bland annat förse allmänheten med kunskap samt lära ut att en 
beroendesjukdom inte innebär ett mindre värde som människa. Genom att ge allmänheten 
information om beroendesjukdomar hoppas terapeuten att fler människor med 
beroendeproblematik vågar söka hjälp och behandling. 
 
Rörande lokalen menade ett flertal att de skulle uppleva ett obehag och känna sig iakttagna 
genom att gå in till alConsulta, så länge skammen finns där. De skulle således inte ha problem 
att besöka lokalen idag, men när de tänkte tillbaka till början på sin behandling upplevde de en 
viss tveksamhet. Under arbetets gång har miljön visat sig ha en stor betydelse inom 
beroendevården, åtminstone till en början. Detta är viktigt att ha i åtanke och använda som 
komplement till Priebe et al:s (2011) riktlinjer i arbetet med beroendesjukdomar. En trygg och 
anonym miljö visade sig vara av stor betydelse för de patienter som ännu känner skam över sin 
sjukdom. Skam är en känsla som inte går att arbeta bort över en natt, utan kräver ett stort 
arbete både för terapeut och patient. 

Metoddiskussion 
Vissa problem uppstod under arbetets gång. Bland annat ett bortfall. Önskvärt hade varit tio 
genomförda intervjuer. Intervjuerna skulle genomföras på kort tid och en del av deltagarna 
hade inte möjlighet under den tidsperioden vilket inneburit en viss förskjutning i 
arbetsschemat.  
 
En annan del av problematiken gick att finna redan i ämnet. Att inför en helt främmande 
person prata om en beroendesjukdom och det som finns runt omkring en sådan sjukdom är 
ingen självklarhet för alla, utan kräver stort mod. Att vissa individer inte vill ställa upp på en 
sådan intervju, trots anonymitet var förväntat och har minskat antalet möjliga deltagare. Att 
alConsulta är en verksamhet, som inte behandlar så många patienter har också begränsat arbetet 
och antalet potentiella intervjudeltagare. 
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Validitet och reliabilitet 
Validiteten hade varit bättre om urvalet hade skett slumpmässigt. Ett slumpmässigt urval från en 
utomstående skulle inte tagit hänsyn till patientens nuvarande hälsa eller tidigare 
behandlingsframgång, vilket kan antas ha påverkat urvalet då det skett av verksamheten. Risken 
finns att ett sådant subjektivt urval fokuserar mot det resultat som är mest önskvärt.  Att få en 
intervju med en deltagare som halkat tillbaka i ett beroende är svårt och de som har tillfrisknat 
kan antas ha en större benägenhet att ställa upp på intervju. Såväl validitet som reliabilitet hade 
varit högre om intervjuerna hade genomförts under intervjupersonernas behandling på 
alConsulta, eftersom det finns en risk att de kan ha glömt detaljer och upplevelser som de hade 
då. Deras tillfrisknande och goda förutsättningar efter behandlingen kan ha påverkat deras 
minnesbilder. Reliabiliteten skulle ha varit mer acceptabel om studien hade gjorts med fler 
patienter samt om intervjupersonerna hade valts ut av en utomstående person utan insyn i 
verksamheten. 
 
Resultatet från intervjuerna kan anses ha acceptabel validitet, då frågorna har ställts med 
ledning av alConsultas arbetssätt och Priebe et al:s (2011)s riktlinjer. Bra svar har erhållits under 
intervjuerna och har kunnat följas upp med följdfrågor för att ge djupare och bredare svar på 
frågorna. Frågorna har skapats med hänsyn till både behandlingstid på alConsulta, hur 
intervjupersonerna upplevde det då, samt deras nuvarande åsikter. Detta har inneburit svar som 
har krävt eftertanke och minnen från tiden innan de tillfrisknade såväl som svar som fokuserar 
på hur de känner idag. Svaren har kunnat kopplas till den teori och modell som har använts i 
examensarbetet. Intervjuledaren har undvikit påverkan på intervjupersonerna genom att hålla 
sig till relevanta frågor, undvika ledande frågor samt gett utrymme för intervjupersonerna att 
berätta om deras upplevelse från sin behandlingstid från alConsulta. I och med detta kan 
intervjuledarens medverkan vid intervjuerna inte antas ha påverkat resultatet i någon större 
utsträckning. 

Forskningsetiska överväganden 
Intervjupersonerna garanterades anonymitet i form av att deras namn har blivit utbytta och 
ingen övrig personlig information om dem har insamlats. De informerades om att deras 
deltagande var frivilligt och att de när som helst under intervjun kunde avbryta den enligt Lag 
om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). Författaren har inte fått 
någon personlig information om deltagarna förutom sådant som de själva har berättat. 

Framtida forskning 
Inför vidare forskning vore det önskvärt att utveckla en mer preciserad modell än den som 
finns beskriven av Priebe et al. (2011) och använda de punkter som finns beskrivna, men 
fördjupa dem samt anpassa dem för beroendevården och det resultat som framkom. För detta 
skulle det behöva genomföras ett liknande arbete, men mer omfattande och för olika 
beroendeverksamheter för att ge en bredare bild av patienters och tidigare patienters syn på 
sådan verksamhet och vad som de anser är viktigt eller kan förbättras.  
 
Gällande förbättringsförslagen bör det ligga i verksamhetens intresse att utreda om de 
nuvarande patienternas åsikter överensstämmer med de åsikter som intervjupersonerna givit 
och som legat till grund för förbättringsförslagen. 
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Intervjumall 

• Man/kvinna? 

• Ålder? 

• Vad är orsaken till din kontakt med alConsulta? 

• Har du deltagit i behandlingsprogram tidigare inom annan verksamhet? (var det bättre 

eller sämre?) 

• Hur viktigt anser du att det är med ett gott bemötande? (vad är viktigt gällande 

bemötande för dig?) 

• Vad anser du om Alconsultas lokalbyte? (fördelar/nackdelar) 

• Upplever du att alConsulta lyssnat på vad du har att säga? (fokus främst på första besök) 

• Beskriv en situation när programmet uppfyllde dina behov. 

• Beskriv en situation när du anser att programmet inte uppfyllde dina behov. 

• Upplever du att du fick vara delaktig i de beslut som togs? (behandling, mål osv) 

• Hur upplever du att din relation är/varit med terapeuten? (vad var bra/dåligt? Varför?) 

• Upplever du att du blivit bemött med respekt? 

• Upplever du att du blivit bemött med förståelse? 

• Har du blivit behandlad med kognitiv beroendeterapi? (Har det hjälpt dig?) 

• Är det någonting du saknat under din behandling hos alConsulta? 

• Finns det någonting du skulle förbättra inom verksamheten? 

• Hur upplever du Tibblins humor? (positivt/negativt?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


