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Abstrakt

Globalt är alkohol och dess följdverkningar ett stort samhälls- och folkhälsoproblem. 
Att leva med alkoholberoende innebär förutom fysiska och psykiska komplikationer även ett 
upplevt lidande för den enskilde individen men också för närstående. Syftet med studien var 
att beskriva upplevelser hos personer med alkoholproblem i samband med 
abstinensbehandling på en beroendeenhet. Sex personer som var inneliggande för 
abstinensbehandling intervjuades. Intervjuarna analyserades med en kvalitativ tematisk
innehållsanalys. Resultatet sammanfattades i sex kategorier: Rädd för att tappa kontrollen, 
behov av stöd till motivation, måste kämpa för att få vård, ensam, isolerad och utelämnad, 
tacksam trots brister och vill bli sedd och bekräftad. Kategorierna innehöll en röd tråd av 
gemensamma upplevelser som tolkades till temat: Rädslan för konsekvenser och att inte bli 
sedd. Personerna upplevde en rädsla med olika dimensioner. En dimension handlade om de 
konsekvenser alkoholmissbruket gett dem, både på kort och lång sikt. Den andra dimensionen 
handlade om rädslan av att inte bli sedd utifrån de unika behov av stöd personerna hade. 
Resultatet visade på brist av närvaro och tid i mötet med vårdpersonalen. Genom att erbjuda 
mer tid och närvaro i mötet mellan vårdtagare och vårdgivare kan sjuksköterskan i dessa 
möten bli den hjälp och det stöd som personen behöver för att kunna bearbeta sin skam och 
rädsla, och på så sätt få en optimal abstinensbehandling och en nystart mot ett nyktert leverne.  

Nyckelord: Alkoholberoende, upplevelser, abstinens, rädsla, skam, omvårdnadsrelation,
innehållsanalys 
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Varje patients upplevelse av sin psykiska ohälsa är unik och kräver därför att sjuksköterskan 

ser och uppmärksammar den enskilde individens omvårdnadsbehov (Feely, Sines & Long,

2007). Det är genom individernas berättelser om sin livsvärld som vi kan få en ökad förståelse 

för varje individs upplevelse (Wallace & Appelton, 1995). Den individuella upplevelsen av 

välbefinnande och hälsa är ett centralt mål i sjuksköterskans utövande av omvårdnad, varav 

det främsta målet är att öka den enskilde individens möjligheter till att återfå kontrollen över 

sitt liv och genom detta främja hälsa. (Jormfeldt, Svedberg & Arvidsson, 2003).   

Att leva med psykisk ohälsa kan innebära ett stort lidande för den enskilde individen, men 

också för anhöriga. En vanlig orsak till psykisk ohälsa är överkonsumtion av alkohol. 

Befolkningsstudier visar att personer med alkoholproblem löper en betydande risk att utveckla

psykisk ohälsa, där de mest framträdande är ångest och depressionssjukdomar (SBU, 2004).

Globalt är alkoholen och dess följdverkningar ett stort samhällsproblem (SBU, 2001, s. 11).

En tydlig trend kan ses när det gäller dryckesmönstren internationellt där dryckesvanorna blir 

allt mer lika länderna emellan (CAN, 2008; Norström, 2001). I Sverige är det fortfarande 

vanligt att använda starksprit i berusningssyfte. Dock har det även här skett en successiv 

förändring av dryckesvanorna, där de kompletterats med ett kontinentalt drickande av öl och 

vin (CAN, 2008). Enligt beräkningar i Sverige dör cirka 4500 personer per år relaterat till 

alkoholen (Socialstyrelsen, 2005). Skillnaden mellan män och kvinnor som dör av

alkoholrelaterade skador har minskat under 2000-talet på grund av kvinnors ökande 

alkoholkonsumtion. Dock löper män fyra gånger så hög alkoholrelaterad dödlighet som

kvinnor (Socialstyrelsen, 2005; CAN, 2008).

Alkoholism utvecklas genom tre faser, som generellt kan beskrivas som riskbruk, missbruk 

och beroende. Övergången mellan dessa faser är många gånger oklar, men beror framförallt 

på mängden alkohol som konsumeras, hur ofta den upprepas och varaktighet över tid 

(American Psychiatric Association, 2002, s. 77-89). Ett alkoholberoende ger ofta svåra sociala 

och ekonomiska konsekvenser för individen och dess närstående. Social utslagning, våld, 

självmord, rattfylleri och kriminella handlingar är vanliga företeelser som uppkommer på 

grund av alkoholberoendet. Kroppslig sjukdom samt psykiska störningar är också vanligt 

förekommande, då alkoholen framförallt drabbar hjärnan och nervsystemet, men också 

påverkar hjärtat, blodkärlen, musklerna och levern ( SBU, 2001, s.11; Taylor, 2006 ).
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Personer med alkoholberoende upplever ofta ett stort lidande (Smith, 1998) där alkoholen 

hjälper dem att fly från sin själsliga smärta (Zakrzewski & Hector, 2004). Efterhand ger 

alkoholberoendet fysiska, psykiska och sociala konsekvenser med upplevelser av skuld, skam 

och stigmatisering. Detta leder till en negativ spiral där alkoholen blir lösningen på allt. 

Förtvivlan över att inte kunna hantera alkoholen och dess konsekvenser leder paradoxalt till 

en fortsatt och ökad alkoholkonsumtion (Smith, 1998).

Vid avgiftning av alkohol uppvisas i regel abstinenssymptom av olika art och grad när 

alkoholintaget upphör. De neurofysiologiska orsakerna som utlöser abstinensen är i dag till 

stora delar kända. Alkoholabstinensens kan kategoriseras i ospecifika och specifika symptom. 

I kategorin ospecifika symptom finns exempelvis ångest, nedstämdhet, oro, hög puls, förhöjt 

blodtryck, svettningar och darrningar. I kategorin specifika symptom återfinns exempelvis 

delirium tremens, krampanfall, abstinenshallucinos och alkoholbetingat psykotiskt syndrom 

(SBU, 2001 s.81). Upplevelsen av alkoholabstinens innebär förutom fysiska symptom även 

tankestörningar i form av negativa tankar om den egna livssituationen. För att bryta ältandet 

återupptas alkoholmissbruket. Detta blir en strategi för att kunna behålla förståndet (Smith, 

2004). 

Det är viktigt att uppmärksamma patientens abstinenssymptom då det kan leda till en ökad

motivation och nystart för patienten att göra en livsstilsförändring mot ett nyktert leverne 

(Saitz, 1998). Det är en utmaning för sjuksköterskan att hitta strategier och sätt att 

kommunicera med patienter som förnekar sitt alkoholberoende. Först när patienten själv 

förstår att denne har problem med alkoholen kan han eller hon göra någonting åt det, men för 

att nå dithän krävs ett gemensamt språk som kan förstås av både patient och personal.  

Sjuksköterskan har en viktig roll i motivationsarbetet att tillsammans med patienten hitta 

problemlösande strategier för att lösa de problem som kan uppstå istället för att dricka alkohol 

(Harrington-Dobinson & Blows, 2007).

Kunskapen om hur personer med alkoholproblem upplever abstinenssymptom är viktig för att 

kunna möta deras behov och ge relevant stöd under perioden de vistas på en beroendeenhet. 

Omvårdnad under vistelsen på beroendeenheten bygger på ett samspel mellan personalen och 

personen med abstinenssymtom. Personalens förmåga att förstå varje persons unika situation 

har stor betydelse för omvårdnadsrelationen och förmågan att möta personernas unika behov. 

Det finns lite forskning gjord på området som beskriver personers upplevelser i samband med 
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alkoholabstinens (Smith 1998; Smith 2004). Studien bygger på en frågeställning om en ökad 

förståelse av hur personer upplever abstinensbehandlingen. Detta kan bidra till kunskap som 

kan minska lidandet och de medicinska risker som finns med abstinensbehandling.

Syfte

Syftet med studien var att beskriva upplevelser hos personer med alkoholproblem i samband 

med abstinensbehandling på en beroendeenhet.

Metod

Studien har genomförts som en intervjustudie med en kvalitativ ansats. Genom att använda en 

kvalitativ forskningsansats uppnås en helhetssyn för den unika individens olika dimensioner, 

och detta bidrar till en större förståelse för de upplevelser som framkommer (Polit & Beck, 

2008, s. 219-221).   

Kontext

Studien utfördes på en beroendeenhet i Norrland. På enheten fanns en mans- och kvinnosida 

med totalt tolv vårdplatser samt fyra tillnyktringsplatser (TNE). Två tredjedelar av 

vårdplatserna fanns på manssidan. När personerna kom till enheten togs de emot på TNE där 

de fick nyktra till. När de var nyktra hölls ett inskrivnings- och motivationssamtal med 

person, vårdpersonal och eventuellt en socialsekreterare. Motivationssamtal hölls

kontinuerligt under personens vistelse på beroendeenheten, då motivationen var en mycket 

viktigt faktor för att kunna bibehålla nykterhet. Med utgångspunkt i personens individuella 

behov anpassades behandlingen.

Personerna kom in via remisser som skrevs av läkare på vårdcentraler, jourcentraler, sjukhus, 

akutpsykiatri samt av privatpraktiserande läkare som hade avtal med landstinget. Enheten var

en lättvårdsavdelning vilket innebar att bara lättare psykiska och somatiska tillstånd kunde

behandlas där, samt att alla inneliggande personer vårdades enligt hälso- och sjukvårdslagen. 

Enheten var sjuksköterskebaserad och läkarkontakt togs vid behov. De flesta personer som 

kom på remiss till beroendeenheten sökte självmant på grund av att de insåg att de hade stora 

alkoholproblem och de behövde hjälp och stöd för att ta sig ur det. Några personer kom in 

efter påtryckningar ifrån socialförvaltningar eller kriminalvården och upplevde då ofta att de 

inte hade några drogrelaterade problem och fullföljde sällan abstinensbehandlingen. De flesta 
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personer som sökte vård på beroendeenheten hade sedan tidigare haft ett eller flera 

vårdtillfällen där. På vårdavdelningen etablerades kontakt med socialtjänsten om personen så 

önskade. Denna del av behandlingen var mycket viktig då det var socialtjänsten som 

beslutade i samråd med personen om eventuell vidare behandling. Målet för verksamheten var

att motivera inneliggande personer till bibehållen drogfrihet, samt att alla personer som skrevs

ut från enheten skulle ha någon form av eftervård via socialtjänsten eller landstinget.

Deltagare 

Författarna arbetade som sjuksköterskor på en beroendeenhet och tillfrågade tio personer som 

var inskrivna för abstinensbehandling genom ett ändamålsenligt urval, varav sex personer 

valde att delta, tre kvinnor och tre män. Fem av deltagarna var i 50-års åldern och en var i 20-

års åldern. Deltagarna hade olika social bakgrund vad beträffande uppväxt, utbildning, arbete 

och familj samt hur länge de varit beroende av alkohol. För att uppnå största variation är det 

viktigt att välja ut män och kvinnor i olika åldrar där olika perspektiv och erfarenheter kan ge 

variation i upplevelsen av det studerade fenomenet (Polit & Beck, 2008, s. 358). 

Inklusionskriterierna för att delta i studien var att personerna hade fyllt arton år, och 

huvuddrogen skulle vara alkohol. De skulle dessutom vara villiga att delta i studien och av 

författarna bedömas vara informationsrika. Det är inte antalet intervjuade eller intervjuernas 

längd som avgör trovärdighet och kvaliteten i materialet, utan dess innehåll (Kvale,1997, s. 

134; Polit & Beck, 2008, s. 358). Exklusionskriterierna var att personerna bedömdes vara i ett 

för dåligt fysiskt eller psykiskt skick för att kunna delta i studien.

Procedur

Innan studien påbörjades ansöktes och inhämtades ett godkännande från den etiska gruppen

vid Luleå tekniska universitet, samt ett godkännande av verksamhetschefen inom divisionen 

psykiatri (Bilaga 3). Efter godkännandet valde författarna ut de personer som kom att delta i 

studien. De informerades både muntligt och skriftligt för att de skulle kunna ge sitt 

informerade samtycke till att delta (Bilaga 1). Urvalet gjordes av författarna baserat på 

urvalskriterierna och personlig kännedom om personerna. Vårdtiden var mellan fem till åtta

dagar och förfrågan om deltagande gjordes efter några dagars vistelse på beroendeenheten när 

personen var nykter. Efter en första initial kontakt med förfrågan om ett deltagande erbjöds

personerna att i lugn och ro tänka över saken till dagen därpå och att läsa igenom 

informationsbrevet. Ny kontakt togs nästa dag då personen fick möjlighet att ställa frågor och 
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eventuellt bestämma sig för ett deltagande eller inte. Stor vikt lades på att informera om 

frivilligheten i deltagandet och att ett eventuellt deltagande inte skulle påverka deras 

möjlighet till behandling och omvårdnad.

Datainsamling

Datainsamlingen utfördes av författarna i lokaler utanför själva vårdavdelningen och 

genomfördes med semistrukturerade öppna intervjuer med stöd av en frågeguide (Bilaga 2). 

Fokus för intervjuerna var personernas upplevelser i samband med abstinensbehandlingen,

och viktiga områden som berördes var: abstinens, motivation, behandling och bemötande. En 

frågeguide ska fungera som ett stöd under intervjuerna för att intervjuaren ska vara säker på 

att täcka in viktiga områden som svarar mot syftet (Kvale, 1997, s. 121). Intervjuerna inleddes

med att författarna bad deltagarna att berätta om sina upplevelser under den aktuella 

abstinensbehandlingen. Uppföljande frågor som ”berätta mer om hur du kände dig vid det 

tillfället” användes. Varje intervju tog cirka 45 till 60 minuter och spelades in på band. Enligt 

Kvale ( 1997, s. 117) innebär en semistrukturerad intervju en viss frihet för intervjuaren att 

göra förändringar i frågornas ordningsföljd och form under intervjun. Detta för att på ett bättre 

sätt kunna följa upp intervjupersonens berättelse. Intervjuerna skrevs sedan ut ordagrant och 

avidentifieras samtidigt.

Analysmetod

Den analysmetod som användes för att bearbeta datamaterialet var en kvalitativ tematisk 

innehållsanalys. Denna form av innehållsanalys ger möjlighet att både på ett manifest och 

latent sätt få en bättre förståelse för textens helhet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Datamaterialet skrevs ut ordagrant och lästes upprepade gånger för att erhålla en känsla av 

helhet samt djupare förståelse. Sedan togs meningsbärande textenheter ut som svarade mot 

syftet i vår studie. Därefter kondenserades de meningsbärande textenheterna från intervjuerna 

och kodades med siffror så att vi skulle kunna identifiera dess ursprung. Identifierade 

kondenserade textenheter formulerades som att-satser och grupperades stegvis till högre 

abstraktionsnivå för att bilda olika kategorier som jämfördes med varandra. Denna procedur 

upprepades i åtta steg där de kategorier som hade ett liknande innehåll sammanfördes så att 

antalet minskade. Denna procedur upprepades tills det slutligen kvarstod sex kategorier som 

inte längre kunde sammanföras. Dessa sex kategorier innehåll en röd tråd som slutligen 

bildade ett huvudtema. Trovärdigheten säkerställdes genom att kontinuerligt gå tillbaka till 



8

ursprunglig data (jfr Graneheim & Lundman, 2004). De sex kategorier som framkom efter 

innehållsanalysen av datamaterialet utgjorde resultatet och redovisades i brödtext och 

illustrerades med citat.

Etiska överväganden

Det kan alltid finnas en viss risk att ett deltagande i en studie kan vara belastande för 

personens hälsa. Intervjuerna utfördes därför mellan dag fem till åtta under 

abstinensbehandlingsperioden, i så nära anslutning till utskrivning som möjligt. Innan en 

eventuell intervju genomfördes gick författarna igenom deltagarnas fysiska och psykiska 

status, tillsammans med arbetskollegor. Om det bedömdes att det fanns någon risk för 

personens hälsa exkluderas personen från studien. Intervjuerna utfördes på inneliggande 

personer då risken för återfall var stor efter utskrivning från vårdavdelningen. Dessutom åkte

många personer vidare till olika behandlingshem runt om i Sverige för ytterligare vård, vilket 

avsevärt hade försvårat våra möjligheter till studiens genomförande.

En risk med studien var författarnas dubbla roller, både som vårdpersonal och forskare. Vår 

dubbla roll kunde ha inneburit en svårighet för deltagarna att skilja på vad som var en del av 

vården och vad ett deltagande i studien innebar. Vi var väl medveten om denna risk och

hanterade detta väl genom att vara noggrann vid informationen till deltagarna om detta 

problem, betona frivilligheten i deltagandet och gav dem möjlighet att i lugn och ro överväga 

sitt deltagande. Genom detta förfaringssätt kunde vi hantera och minimera risken för upplevt

obehag eller skada. I processen att söka ett informerat samtycke informerade vi både muntligt 

och skriftligt, och strävade efter att tydliggöra skillnaderna mellan vår yrkes- och forskarroll 

för att uppnå en trygg och välfungerade relation. En viktig del av informationen var att 

förtydliga att ett eventuellt deltagande i studien inte skulle påverka deras möjlighet att få en 

god vård.

Resultatet av studien kommer att publiceras på Luleå tekniska universitets hemsida när 

studien är godkänd, och deltagarna var informerade om hur de kunde ta del av resultatet.

Endast författarna och handledaren har haft tillgång till de inspelade intervjuerna och dessa 

band har förvarats i ett låst utrymme som bara författarna har haft tillgång till. Banden 

kommer att förstöras så fort som studien är publicerad.
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Resultat

Analysen resulterade i ett tema och sex kategorier (Tabell 1) som presenteras nedan och 

illustreras med citat från intervjuerna.

Tabell 1. Översikt över kategorier (n=6) och  tema (n=1)

Kategorier                                                                  Tema

Rädd för att tappa kontrollen                                      Rädslan för konsekvenser 

Behov av stöd till motivation                                      och att inte bli sedd

Måste kämpa för att få vård

Ensam, isolerad och utelämnad

Tacksam trots brister

Vill bli sedd och bekräftad                                                                              

Rädd för att tappa kontrollen 

Deltagarna upplevde en ökad rädsla och skräck för de konsekvenser som deras 

alkoholberoende gett dem både fysiskt och psykiskt. En rädsla som handlade om att tappa 

kontrollen över sitt liv både på kort och lång sikt. På kort sikt fanns en rädsla att tappa 

kontrollen och under abstinensbehandlingen glida in i ett skrämmande förvirringstillstånd, och 

på lång sikt innebar det faktum att de vistades på beroendeenheten att de tappat kontrollen 

över alkoholen. Rädslan för att hamna i ett förvirringstillstånd var stark och byggde på 

tidigare erfarenheter. De beskrev bland annat psykotiska upplevelser med syn och 

hörselhallucinationer, tillfälliga förvirringstillstånd, där de tappade kontrollen över vad som 

hände med dem. Tillstånd som var förenade med stark ångest var bland annat hjärtklappning, 

svettningar, skakningar och dålig balans och ett upplevt hot mot hela deras existens. Detta hot 

var så starkt att de var rädda att förlora sitt förstånd eller att dö.

”Abstinens… det är något som förvärras allt eftersom åren går…. Dödsångest med 
hjärtklappning… svettningar, oro… jävulskt ångest… även om jag vet att jag inte har gjort 
någon människa något… total förvirring… koncentrationssvårigheter och sömnsvårigheter… 
allt detta kan man uppleva tills man tuppar utav”

”Det känns som att jag har sovit…så vaknar jag och det är folk i rummet och de kommer in 
genom väggarna så det är ingen ide att låsa dörren…och det är helt verkligt och dom är för 
det mästa osynliga…Jag ser dom i ögonvrån men när jag tittar på dom…gör dom sig osynliga 
och jag blir ju jätterädd…det här är ju verkligheten för mig”
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När deltagarna behövde söka vård för sitt alkoholberoende vid återkommande tillfällen 

innebar detta en insikt av att de inte längre kunde styra sin alkoholkonsumtion. Insikten var 

förknippad med en upplevelse av att de inte längre hade kontrollen över sitt liv utan att det var 

alkoholen som styrde. Trots denna insikt närde de samtidigt hela tiden en förhoppning om att 

kunna dricka normalt fast de egentligen visste att det var en orealistisk tanke. Detta gjorde att 

deltagarna upplevde valet mellan att sluta dricka eller fortsätta dricka alkohol som en ständig 

dragkamp mellan att återta kontrollen i sitt liv eller att successivt förlora den. När deltagarna 

inte klarade utav att återta kontrollen, beskrev de en upplevelse av att bli allt mer nedbrutna

och likgiltiga då kraften till förändring försvagades i takt med att de inte orkade stå emot och 

fortsatte dricka alkohol.

”Sen så har jag fortfarande här i bakhuvudet en utopi om at kunna dricka socialt… Jag vill ju 
kunna dricka lite grand”

”Jag ser ju själv att jag har förlorat så mycket… ett bra arbete som jag har supit bort… jag 
kan inte skylla på någon annan… Jag tycker att jag har tappat mina intressen… Jag tycker 
mer och mer att jag har blivit likgiltig”

Behov av stöd till motivation 

Deltagarna beskrev ett stort behov av stöd och hjälp när de var inne i sitt aktiva missbruk för 

att klara utav att bryta och för att kunna söka adekvat vård för sina problem. De upplevde att 

det sociala nätverket spelade en stor roll där både närståendes engagemang men också 

socialtjänstens insatser hade stor betydelse för att deltagarna tillslut orkade söka vård. 

Deltagarna upplevde att alkoholmissbruket hade skadat relationen till sina barn och kände en 

stor skuld och skam över vad de utsatt sina barn för. I sitt förvirrade och dåliga tillstånd som 

de befann sig i, betydde vetskapen om att barnen önskade en nykter förälder som en 

motiverande faktor och ett stöd för att orka söka hjälp. 

”Jag har ju inte alltid supit… så tog det hårt i mitt hjärta att min son sa för en vecka sen… 
mamma… du som bakade… var intresserad av hemmet… blommor… att göra någonting… nu 
sitter du bara och super… du måste ju göra någonting...”

Deltagarna upplevde svårigheter att finna motivation till att bibehålla nykterhet när de inte 

fick något stöd på grund av att närstående också var beroende av alkohol. De upplevde också 

att det sociala nätverket tunnades ut med åren i takt med ett tilltagande alkoholmissbruk, 

vilket ledde till en fysisk ensamhet där alkoholen fick ersätta den mänskliga kontakten. För att 

bryta sin isolering och få någon mänsklig kontakt och stöd i sin tillvaro, sökte sig deltagarna 
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ut till andra missbrukare. Detta bidrog till att de tappade motivationen till att sluta dricka 

alkohol. 

”Jag sitter ju bara där hemma och…ja och…med min ölburk i stort sätt…och glor ut genom 
fönstret…ensam…lyssnar på radion…tillslut känner jag…att jag måste ut…då blir det 
att…att jag umgås med missbrukarna i stan…för att få sällskap…för att ta mig ut 
någonstans…för att slippa vara ensam hemma”

Måste kämpa för vård 

Deltagarna upplevde att de fick argumentera och kämpa för att få vård, speciellt om de var 

berusade. Kampen bestod delvis inom dem själva och berörde den egna rädslan för sin 

abstinens, men också en rädsla över att inte få någon vård, då de hela tiden upplevde att de 

fick kämpa mot ett sjukvårdssystem som var omständligt, tidsödande och kränkande. 

Deltagarna upplevde sig nedprioriterade och kränkta när de var tvungna att sitta timme in och 

timme ut på olika vårdinrättningar med sin svåra abstinens för att få en remiss in till rätt 

vårdinstans. Deltagarna beskrev också att när de var i för dåligt fysiskt och psykiskt skick för 

att klara utav denna väntan, stannade de hellre hemma och fortsatte dricka alkohol än att söka 

den vård de var i stort behov av. 

”Jamen du har ju promille” sa den här kvinnliga läkaren ”vi kan inte ta in dig här” jo men 
sa jag… det kommer jag ihåg att… att ni måste ta in mig här för jag är så psykiskt dålig jag 
håller ju på att bryta ihop och jag lovade då att om ni tar in mig på ett rum så kommer jag att 
ligga på rummet och inte gå utanför dörrarna och jag kommer inte att skämma ut mig och 
inte bråka”

”Suck…Snälla…Snälla…kan jag få komma in någon gång…för då vill man ju bara iväg…jag 
vet ju det…dom ska ju bara ta status…blodtryck…puls och de…och skriva sina papper och 
blåsa…Sen är det bara vänta på sjuktransporten…det kan ju ta sin runda tid det också…Då 
är det inte roligt…så nog har det hänt att jag stannat hemma…i stället för att åka hit”

Ensam, isolerad och utelämnad 

Deltagarna upplevde de första en till två dagarna av vården som extremt jobbigt när de fick 

ligga och nyktra till ensamma och isolerade i en separerad lokal från själva vårdavdelningen. 

Deltagarna upplevde sig helt utelämnade i det förvirrade tillstånd de befann sig i. De var 

ensamma med sina rädslor för att få svåra abstinenskomplikationer, och brottades med sina 

ständigt malande tankar över alla upplevda misslyckanden. Denna ensamhetskänsla 

förstärktes av att de kände sig bortglömda och övergivna av personalen som de bara hade 

vaga minnesbilder av att ha sett. Denna avsaknad av mänsklig kontakt upplevdes som att 

personalen inte tog deras oro och rädsla på allvar genom att se deras behov av närhet och den 
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trygghet det skulle ha skänkt dem. Något som också förstärkte deltagarnas upplevelse av 

ensamhet, isolering och att vara helt utelämnad, var bristen på någon slags förströelse för att 

lättare kunna skingra sina malande tankar. Deltagarna upplevde i sin ensamhet en stark rädsla 

för att förlora sitt förstånd och kände ett desperat behov av att, om än för ett litet tag, kunna 

slippa känna efter hur dåligt de mådde. 

”Det här går inte jag måste försöka komma mig härifrån man…man har en sån jävulskt, 
jävulskt ångest och man ligger på rummet och kallsvettas och hjärtat bultar det kommer in 
nån ibland och tar blodtrycket och blupp så är dom borta”

”Bara det att få en radio…hjälper mig från att bli knäpp i huvudet…ligga och må så dåligt 
och bara ligga och stirra i taket…då kan man ju verkligen känna efter hur dåligt man 
mår…Om man åtminstone har en radio med lite prat…och lite…distraktion…så att 
man…klarar utav det bättre…och att man frågar och att man kommer in med en tidning eller 
någonting…Det kan ju röra sig om ganska många timmar ibland…som man är på 
tillnyktring”

Deltagarna beskrev också tidigare upplevelser av tillnyktringen som så oerhört svår att de 

valde att nyktra till själv hemma och i stället söka vård när de var nyktra för att få komma 

direkt in på vårdavdelningen och slippa nyktra till på vårdinrättningen. Deltagarna beskrev 

också ett flertal avbrutna vårdtillfällen när de inte orkade med den upplevda ensamheten och 

isoleringen som vistelsen innebar.

”Det hänt att jag har farit hem… Ja gjorde ju det, men kom tillbaka när jag blåste noll”

Tacksam trots brister 

Trots deltagarnas upplevda brister av den vård de erhållit upplevde de att de fått en bra och 

adekvat abstinensbehandling. Deltagarna utryckte tacksamhet och ödmjukhet inför att denna 

vård fanns tillgänglig för dem, speciellt när de erfarenhetsmässigt jämförde med den 

beroendevård som fanns tillgänglig i andra kommuner och landsting.

”jag har ju varit på xxx, och det går inte att jämföra på samma dag… det var en fruktansvärd 
upplevelse”

”Men annars tycker jag det är ett fantastiskt ställe, och jag är glad att det finns… och jag har 
fått jättemycket hjälp… verkligen”

Deltagarna upplevde stora brister i vårdens innehåll där de ansåg att personalen inte 

individualiserade vården på ett tillfredställande sätt. Deltagarna efterlyste mer information, 

delaktighet i sin planering och framförallt mer tid tillsammans med personalen för att bland 



13

annat kunna bearbeta sina tankar om skuld och skam. Deltagarna upplevde också att 

personalen inte i tillräcklig omfattning ifrågasatte deras motiv och framtidsplaner när de ville 

avsluta sin behandling i förtid.

”Nu vill jag hem…i det läget bör någon sätta stopp och säga så här…vad tänker du göra nu 
då?...är din första tanke att åka på bolaget?...eller är din första tanke att åka ut på stan och 
köpa Xanor för ett antal kronor?...eller…tala om nu exakt vad har du tänkt att göra?...i 
ganska hårda ordalag”

Deltagarna upplevde även stora brister i form av någon individuellt anpassad aktivitet 

beroende på fysiskt och psykiskt skick och önskade mer personal för att detta skulle kunna 

genomföras. De efterlyste ökad möjlighet till att få komma ut från avdelningen för att bryta 

sin upplevda passivitet och tristess. Genom denna aktivitet kunde de få nya intryck och lättare 

bryta sina ältande tankar och därmed finna ny kraft och motivation till att orka fortsätta sin 

abstinensbehandling. 

”att få komma ut och…se…annat folk…och…bara att vara ute på isen…Det lyfte då mig…för 
jag har då aldrig gått ner på isen…så det tycket jag var positivt…det man orkar…och 
kanske…ja…en korvbit med sig och sitta och grilla…och…Gubbarna satt ute på isen och 
pimplade…det var länge sedan jag pimplade…tänkte jag…(skratt)…och dom som åkte 
skidor…Det var länge sedan jag åkte skidor…jag har ju skidor hemma…Så det tyckte jag var 
positivt”

Deltagarna upplevde sig också nedprioriterade och oviktiga när de inte fick möjlighet att 

träffa en läkare under vårdtillfället för att få information, fråga om eller diskutera sin 

behandling med. När inte denna möjlighet gavs kände deltagarna att de inte fick den vård de 

hade rätt att erhålla.

”Jag tror inte jag ljuger om jag säger att jag har varit här minst tjugo gånger… under den 
tiden har jag träffat en läkare en eller två gånger… läkaren har ju mycket naturligtvis… men 
där kan jag känna mig lite bortglömd”

Vill bli sedd och bekräftad 

Deltagarna beskrev en önskan om att personalen skulle ha varit mer närvarande och sett och 

bekräftat deras behov. Deltagarna upplevde i stället att personalen distanserade sig från dem 

genom att för det mesta sitta inne på sjuksköterskeexpeditionen framför sina datorer och när 

personalen var ute på avdelningen upplevdes de ofta stressade och hade sällan tid att sitta ned 

tillsammans med dem i den utsträckning som de hade behov av.
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”jag kan inte förstå att man har så hemskt mycket att göra på kontoret all personal… Jag 
fattar inte hur dom kan sitta där i timmar… Alltså… är det så mycket att göra… det är nästan 
ingen som sitter ute med oss”

Deltagarna beskrev en önskan om att personalen skulle ha tagit sig mer tid till att vara 

tillsammans med dem och i samband med detta uppvisat en större lyhördhet över de signaler 

de uppvisade angående sitt dåliga mående, samt att personalen då självmant skulle ha initierat 

och stimulerat dem till att våga sätta ord på sina tankar och känslor. När personalen levde upp 

till dessa önskningar upplevde deltagarna sig betydelsefulla och stärkta i sitt mående. 

”Har man mått dåligt länge… så betyder den här uppmärksamheten väldigt mycket… att man 
får uppmärksamhet… Det blir ju ganska långsamt. det är ju teven, och böcker… om man nu 
orkar koncentrera sig på det… det gör inte jag tyvärr… Det är trevligt om någon byter några 
ord med en”

De gånger som deltagarna tillslut själva tog initiativet till att söka upp personalen för att få 

hjälp, upplevde de sig avvisade när personalen sa att de inte hade tid och att de fick 

återkomma senare. Detta resulterade i att deltagarna upplevde sig kränkta, åsidosatta och i 

vägen för personalen istället för att få hjälp av dem. Det förstärkte deltagarnas upplevelse av 

att inte bli sedd som en människa utan som enbart missbrukare. Känslan av att vara mindre 

värd som människa stärktes ytterligare när deltagarna upplevde att personalen följde 

avdelningens regler och rutiner på ett oflexibelt sätt, och inte såg till den enskilde individens 

behov. 

”man knackar på rutan… och så är det någon som frågar…vad vill du?... Vad vill du?... och 
så törs man inte fråga något mer… Det är total maktlöshet… Knackar på där och så… jaha, 
jaha… så slår man igen dörren och man går och sätter sig i soffan och tankarna snurrar i 
hjärnan”

”Jag känner mig väldigt, väldigt dålig som människa. Jag känner mig inte värd ett jävla 
skvatt är jag värd utan jag är missbrukare och du har ingen funktion att fylla i samhället över 
huvud taget”

Tema

Rädslan för konsekvenser och att inte bli sedd

I en övergripande tolkning av de sex kategorierna beskrev deltagarna en rädsla med olika 

dimensioner. En dimension handlade om rädslan för de konsekvenser alkoholmissbruket gett 

dem, både på kort och lång sikt. Den andra dimensionen handlade om rädslan av att inte bli 

sedd utifrån de unika behov av stöd som deltagarna upplevde.
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Rädslan på kort sikt handlade om att tappa kontrollen över sitt liv och i sin abstinens glida in i 

ett allt mer förvirrat och psykotiskt tillstånd där tid och rum suddades ut. Detta tillstånd 

förknippades med stark ångest och oro, och ökade i samband med ensamhet och isolering. 

Denna växelverkan mellan rädslan och upplevelsen av att känna sig utelämnad verkade 

förstärka deltagarnas abstinenssymptom. Rädslan på lång sikt var förknippad med att inte 

kunna sluta dricka alkohol trots upprepade försök. Denna rädsla ökade i takt med att familj 

och anhöriga vände dem ryggen och de tillslut bara hade andra missbrukare kvar som enda 

sociala nätverk. Rädslan på lång sikt var också förknippad med fysiska och psykiska 

komplikationer som successivt ökade och innebar en stark rädsla för att dö av sitt missbruk.

Rädslan av att inte bli sedd var stark och byggde på tidigare erfarenheter från vården. På kort 

sikt innebar detta att när deltagarna inte fick den närhet och närvaro av vårdpersonalen de 

behövt för att kunna bearbeta sina destruktiva tankar, rädslor och tillkortakommanden kände 

de sig oviktiga och nedprioriterade. På lång sikt innebar detta att deltagarna inte orkade söka 

den vård de var i stort behov av då de kände sig kränkta och stämplade som enbart 

alkoholister och inte som den unika människa de ville bli sedda som. I förlängningen verkade 

detta innebära att deltagarna kände sig allt mer stigmatiserade vilket spädde på deras redan 

dåliga självblid och bidrog till att de fortsatte att dricka alkohol efter vårdtidens slut.

Diskussion

Resultatet visade att deltagarna upplevde en stark rädsla och skräck över de konsekvenser som 

alkoholberoendet hade gett dem. Rädslan över att förlora verklighetsuppfattningen och glida 

in i ett psykotiskt tillstånd byggde på tidigare erfarenheter och var så starkt att det kunde 

upplevas som ett hot mot hela deras existens. Upplevelsen av konfusionstillstånd beskrivs 

innehålla flera dramatiska osammanhängande händelser där gränsen mellan verklighet och 

dröm suddas ut. Tillståndet kommer till uttryck genom upplevelser av starka emotionella 

känslor som är förknippat med panik, skräck, skam och ett stort lidande (Sörensen & 

Wikblad, 2007). Konfusionstillståndet kan upplevas så känslomässigt starkt hos vissa 

personer att de vill fly från känslorna eftersom det upplevs som ett hot mot hela deras existens 

(Fagerberg & Jönhagen, 2002). Personer som gått igenom ett konfusionstillstånd kan utveckla 

en stark och djup rädsla för att på nytt tappa verklighetsuppfattningen (Fagerberg & Jönhagen, 

2002).  
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Resultatet visade att rädslan inte enbart bestod av de fysiska och psykiska komplikationer som 

deltagarna hade upplevt. Rädslan var minst lika starkt kopplad till att inte bli sedd som 

människa utifrån sina unika behov. Deltagarnas rädsla för att bli stämplad som missbrukare 

var något som de erfarenhetsmässigt tidigare hade upplevt i samband med att de sökt eller fått 

vård, vilket bidrog till att de upplevde sig avvisade och kränkta. Detta ledde till att deltagarna 

ibland inte sökte vård eller avbröt den i förtid och fortsatte att dricka alkohol. Upplevelsen av

skam är nära länkat med upplevelsen av stigmatisering, att ha dålig karaktär och vara svag 

som hjälpsökande. Upplevelsen av skam ökar i takt med försämrad självkänsla, ensamhet och 

isolering och upplevt avståndstagande från omgivningen (Smith, 1998).  Även andra grupper i 

samhället har likartade upplever från sjukvården (Rintamaki, Scott, Kosenko & Jensen, 2007).

Patienter med HIV upplever att de skambeläggs och stigmatiseras av vårdpersonal när de 

subtilt och icke kommunikativt visar avståndstagande. Denna upplevelse gäller också när 

vårdpersonal anklagar dem för att ha bristande moral och att det är självförvållat att de har fått 

HIV. Skammen och stigmatiseringen ökar även när vårdpersonalen avvisar deras behov av 

närhet, tröst och behandling (Rintamaki, Scott, Kosenko & Jensen, 2007).

Resultatet visade att deltagarna upplevde de första ett till två dygnen av vården som mycket 

skrämmande. I deras förvirrade tillstånd och starka rädsla för att utveckla allvarliga 

abstinenssymptom var den upplevda frånvaron av vårdpersonalen mycket stor. Deltagarna 

beskrev en önskan om att personalen hade tagit sig mer tid och funnits tillgängliga i betydligt 

större omfattning än de gjorde. Tiden som patienten erbjuds och ges skickar signaler om hur 

värdefull han eller hon är (Graham, Denoual & Cairns, 2005) samt hur allvarligt sjukvården 

ser på individens problem och sjukdom (Gibson, 1994).  Compton (2002) beskriver vikten av 

att vårda patienter med alkoholabstinens på ett värdigt, tryggt och respektfullt sätt. Genom att 

ta tillvara på vad patienten har för önskningar och behov minimeras risken för att utveckla 

svåra abstinenskomplikationer. Där framförallt vikten av att vara närvarande och sitta ner 

tillsammans med patienten och hålla dennes hand kan vara en lugnande 

omvårdnadsintervention (Compton, 2002).

Deltagarna beskrev att de generellt sätt hade blivit väl omhändertagna och fått en korrekt 

abstinensbehandling, men saknade situationer där personalen skulle ha sett deras behov av 

samtal av mer existentiell karaktär om deras upplevda skam och rädslor. Fagerström och 

Eriksson (1998) menar att patientens behov måste ses utifrån dennes egen upplevelse av sitt 

lidande. När sjuksköterskan kan se individens unika behov kan hon också skänka tröst, hopp 
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och möjlighet till fortsatt utveckling (Fagerström och Eriksson, 1998). Det är viktigt att arbeta 

med patienters skam och skuldkänslor och genom detta skänka nytt hopp, samt att se på 

patienten som en jämlike för att på så sätt minska stigmatiseringen (Schröder, Ahlström & 

Larsson, 2006). Dessa delar i omvårdnaden är också viktiga för att patienterna ska uppleva en 

god kvalitet i vården (Schröder, Ahlström & Larsson, 2006).

Som vi tidigare har skrivit upplevde deltagarna en stark rädsla för att tappa kontrollen över sitt 

liv och glida in i ett psykotiskt tillstånd. Rädslan grundade sig på tidigare erfarenheter och var 

så stark att den kunde upplevas som ett hot mot hela deras existens. Ett möjligt sätt att bättre 

förstå upplevelsen hos deltagarna i studien, gjordes jämförelser med personer som genomgått 

ett konfusionstillstånd och deras starka upplevelser av rädsla, skräck och stora lidande som 

var förknippat med detta tillstånd (Fagerberg & Jönhagen, 2002; Sörensen & Wikblad, 2007).

Utifrån ovanstående kan fler aspekter adderas till diskussionen genom att göra jämförelser 

med hur personer som genomgått en psykos kan ha upplevt det. 

Att ha gått igenom en psykos och förlorat kontrollen och verklighetsuppfattningen över sitt liv 

upplevs mycket genant, skuld och skamfyllt, vilket leder till en ökad känsla av att inte duga 

till och klara utav kraven på sig själv och från sin omgivning. Denna negativa spiral av 

destruktivt tankemönster ökar en redan dålig självbild och förstärker personernas upplevelse 

av sårbarhet och lidande (Koivisto, Janhonen & Vaisanen, 2003). Personer med 

alkoholproblem upplever sitt missbruk som ett långt lidande (Smith, 1998; Wiklund, 2008). 

De beskriver en ökad rädsla och skräck i takt med att alkoholberoendet fördjupas med åren, 

inte bara som ett psykologiskt fenomen, utan som ett hot mot hela deras existens (Smith, 

1998). Wiklund (2008) beskriver en paradoxal växelverkan mellan personers upplevelser av 

lidande och deras alkoholberoende. Det upplevda lidandet ökar i takt med att personerna

fortsätter att använda alkohol men samtidigt använder de alkoholen för att mildra sitt lidande.

Det som var intressant med denna jämförelse var att svåra abstinenssymptom rimligtvis 

kunde, i förlängningen, öka deltagarnas destruktiva tankemönster, dåliga självbild och kunde 

öka deras upplevelser av lidande som de då försökte lindra med ännu mer alkohol. Denna 

negativa spiral skulle kunna brytas om vårdpersonalen vågade vara mer närvarande och se 

varje individs unika behov under hela vårdtillfället. En närvarande sjuksköterska som ger tid 

och visar omtanke skänker patienten en ökad kraft och energi att orka fortsätta kämpa mot 

sjukdomens lidanden (Hörberg, Brunt & Axelsson, 2004) och när patientens individuella 

behov sätts i centrum främjas hälsoprocesser, hopp och framtidstro (Robinson, Callister, 

Berry & Dearing, 2008). När relationen utgår från ett möte på lika villkor där patientens 
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delaktighet tas tillvara, ger det patienten möjligheten att våga öppna sig och ger 

sjuksköterskan tillträde till dennes livsvärld (Hörberg, Brunt & Axelsson, 2004). Om 

sjuksköterskan inte ser patienten som en samarbetspartner på lika villkor upplever patienterna 

att de blir negligerade genom att inte få stöd eller respons för sina behov, vilket ökar deras 

upplevelse av lidande (Hörberg, Brunt & Axelsson, 2004).

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva inneliggande personers upplevelser av 

abstinensbehandling på en beroendeenhet. För att uppnå detta användes en kvalitativ ansats 

för att fånga personernas unika upplevelse av fenomenet. Enligt Polit och Beck (2008, s. 17) 

tar en kvalitativ ansats nästan alltid sin utgångspunkt från individens upplevelse av ett 

specifikt fenomen som vill undersökas.

Kvaliteten i vår studie kan diskuteras utifrån begreppet trovärdighet. Resultatet i en studie 

skall vara så trovärdigt som möjligt. För att denna trovärdighet ska kunna uppnås måste 

resultatet bedömas utifrån vald procedur (Graneheim & Lundman, 2004) 

Tio personer tillfrågades om ett deltagande i studien varav sex stycken valde att delta.  Fem av 

sex deltagare var i 50 års åldern och bara en deltagare var i 20 års åldern. Vi tillfrågade ett 

flertal yngre män och kvinnor att delta men de tackade nej. Författarna ansåg att en svaghet 

med trovärdigheten i studien kunde vara att vi inte fick den variation i ålder som vi önskade 

från början då gruppen åldersmässigt blev mer homogen än den ursprungligt var tänkt att bli. 

Möjligtvis tappades genom detta en del aspekter och nyanser i vår studie som yngre personer 

kunnat bidra med och på så sätt ökat variationen av upplevelsen. Trots en mer åldersmässigt 

homogen grupp stärktes trovärdigheten i vår studie genom att vi fick en jämn könsfördelning 

där tre män och tre kvinnor deltog samt att alla kom från varierande bakgrund. För att uppnå 

trovärdighet är det viktigt att alla intervjuade har upplevt det fenomen som ska studeras, och 

att välja ut män och kvinnor i olika åldrar med olika bakgrund och erfarenheter för att uppnå 

största möjliga variation av upplevelsen (Polit & Beck, 2008, s. 358). 

Datainsamlingen skedde med semistrukturerade intervjuer med frågeguide. Enlig Polit och 

Beck (2008, s. 394) finns det nackdelar och risker med att använda en frågeguide då 

intervjuerna kan bli för styrande och ytliga. Detta undvek författarna genom att vi först gjorde 

en provintervju för att utvärdera intervjuguiden som vi använde oss utav, samt för att säkra att 
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vi täckte in de frågeområden som svarade mot vårt syfte. Provintervjun gicks även igenom av

vår handledare och bedömdes hålla så god kvalitet att den kunna användes i studien. Inför 

varje intervju förberedde vi oss mycket nogsamt genom att gå igenom frågeguiden, teknisk 

apparatur samt rummet där intervjun skulle genomföras. Dessa förberedelser gjordes för att 

undvika störande moment under intervjun samt att minimera risken för att bli styrande.

Intervjuarens kunnande, empatiska förmåga och känslighet är avgörande för hur god kvalitet 

som intervjun får (Kvale, 1997, s. 101). Dessa förberedelser hjälpte oss att få en god kvalitet 

där syftet med studien bevarades. Totalt utfördes sex intervjuer vilket vi ansåg vara tillräckligt 

för att uppnå en mättnad av information. Det är inte antalet intervjuer eller dess längd som 

avgör kvaliteten och trovärdigheten i materialet, utan dess innehåll (Kvale, 1997, s. 134; Polit 

& Beck, 2008, s. 358).

Det insamlade datamaterialet har bearbetats och analyserats med kvalitativ tematisk 

innehållsanalys. Denna form av analysmetod ger möjlighet att på ett objektivt och strukturerat 

sätt analysera nedskriven, verbal eller visuell data för att beskriva specifika fenomen (Downe-

Wamboldt, 1992). Denna analysmetod ger också en ökad kunskap och förståelse för det 

studerade fenomenet (Downe-Wamboldt, 1992; Graneheim & Lundman, 2004). Författarna 

har under hela analysarbetet kontinuerligt gått tillbaka till ursprunglig data för att säkerställa 

studiens trovärdighet. Studiens trovärdighet har också stärkts genom att författarna har 

diskuterat materialet med sin handledare, samt att arbetet har genomlysts vid ett flertal

seminarier där andra kursdeltagare har tagit del av arbetet. Under analysarbetet är det viktigt 

att hela tiden gå tillbaka till ursprungsmaterialet för att säkerställa trovärdigheten i studien

(Downe-Wamboldt, 1992; Granheim & Lundman, 2004).

För att kunna överföra resultatet är det viktigt att ge en klar och tydlig bild av den kontext 

som fenomenet studerats i, av deltagarna och dataanalysprocessen. Resultatet skall även vara 

rikt och ge en varierad presentation tillsammans med citat som styrker presentationen, vilket

stärker trovärdigheten och överförbarheten i arbetet (Granheim & Lundman, 2004). Vi anser 

at vi genom vår presentation av ovanstående punkter stärkt denna studies trovärdighet. Även  

innehållet i de sex utförda intervjuerna överensstämde väl med varandra och hade ett liknande 

innehåll i de upplevelser, känslor och tankar som framkom. Dock anser vi oss inte att kunna 

generalisera resultatet från denna studie i ett bredare lager av populationen. Det finns inget 

utrymme for en universell överföring av ett resultat, och det är bara den mest troliga 

tolkningen som kan vara överförbar (Granheim & Lundman, 2004). Därför handlar 
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trovärdigheten i kvalitativ forskning om att hitta argument för den mest troliga sanningen. 

Trovärdigheten ökar om läsaren själv kan se och upptäcka alternativa tolkningar av resultatet 

(Granheim & Lundman, 2004). Däremot kan vår studie vara en hjälp i att öka vårdpersonalens 

förståelse för de upplevelser som kan framkomma hos personer med ett alkoholberoende i 

samband med abstinensbehandling.

Slutsatser

Studien visar att när personer med alkoholberoende söker vård drivs de av en stark rädsla för 

att tappa kontrollen över sitt liv när konsekvenserna av beroendet blivit påtagliga. Rädslan 

finns med under hela vårdtiden och berör abstinenssymptom, men även rädslan för att inte bli 

sedd som människa och bli stämplad som alkoholist. Personerna har med sig attityder om sig 

själva och en tro om vad omgivningen tänker, tycker och tror om dem. Dessa fördomar har 

ofta upplevts och bekräftats av annan vårdpersonal de träffat innan de blivit inlagda för 

abstinensbehandling.  När de väl är inlagda ökar abstinensen och då kommer samtidigt en 

ökad ångest, skam och skuldkänslor över alla misslyckanden och känslan av att vara en dålig 

människa. I detta läge kan ett upplevt väntande eller avståndstagande från personalens sida tas 

som en inteckning för och påspädning av ovanstående känslor.  

När dessa personer kommer in med detta bagage av känslighet och tecknar in det mesta som 

en bekräftelse på stigmatisering, borde rimligtvis den bästa omvårdnadsinterventionen vara att 

kunna erbjuda dem mer tid. Genom att erbjuda mer tid och närvaro i dessa möten, samt möta 

dem utifrån den situation de befinner sig i, kan sjuksköterskan bli den hjälp och det stöd som 

de behöver för att kunna bearbeta sin skam och rädslor och på så sätt få en optimal 

abstinensbehandling och en nystart mot ett nyktert leverne.

Förslag på vidare forskning

Framtida forskningsfrågor inom ämnet är att fortsätta studera vad personer med 

alkoholberoende upplever i samband med sin abstinensbehandling, och då exempelvis 

undersöka vilka strategier de själva har för att hantera sin rädslor, förutom alkoholen. För att 

bättre få en förståelse för båda sidor, sjuksköterska och patient, skulle även vidare forskning

behöva utföras med fokus på hur sjuksköterskor upplever det att vårda patienter med 

alkoholberoende i abstinensfasen. Detta för att få en bättre förståelse för hur vården skulle 

kunna utvecklas och förbättras runt denna ovanstående studerade grupp.  
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Bilaga 1

Förfrågan om deltagande i ett forskningsprojekt

Att leva med alkoholproblem kan innebära ett stort lidande för den enskilda individen och 

dennes anhöriga samt ge fysiska och psykiska komplikationer. Trots den vetskapen finns det 

förhållandevis liten kunskap om hur individer upplever olika problem i samband med 

abstinensbehandling. Syftet med vår studie är att beskriva upplevelser hos inneliggande 

personer med alkoholproblem i samband med abstinensbehandling. Vi som genomför studien 

arbetar som sjuksköterskor på beroendeenheten och vi önskar få ta del av de upplevelser som 

du har haft i samband med detta vårdtillfälle. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst 

avbrytas utan att du behöver ange någon orsak eller att det på något vis kommer att påverka 

nuvarande eller eventuell framtida vård. Om du önskar medverka kommer du att intervjuas 

under cirka 30-60 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in på band och sedan skrivas ut i 

text. Rapportering av studien kommer att göras på sådant sätt att inga utomstående personer 

kan känna igen att det handlar om dig. Endast författarna och handledaren har tillgång till 

datamaterialet. All data kommer att förstöras så fort som studien är godkänd och publicerad. 

Denna studie ingår som ett examensarbete i en specialistutbildning inom psykiatrisk 

omvårdnad på D-nivå. Den färdiga studien kommer att är publiceras på Luleå Tekniska 

universitets hemsida på Internet: http://epubl.ltu.se

Vid eventuella frågor är du hjärtligt välkommen att kontakta någon av oss på följande 

telefonnummer.

Med vänlig hälsning:

Författare:
Elisabeth Rodal
Leg. Sjuksköterska
Missbruks- och 
beroendeenheten
Smedjegatan 3
972 33 Luleå
0920-71411
rodeli-1@student.ltu.se

Författare:
Tomas Handersten
Leg. Sjuksköterska
Missbruks- och 
beroendeenheten
Smedjegatan 3
972 33 Luleå
0920-71411
hantom-0@student.ltu.se

Handledare:
Stefan Sävenstedt
Universitetslektor
Luleå Tekniska Universitet
Institutionen för 
Hälsovetenskap
971 87 Luleå
0920-491000
stefan.savenstedt@ltu.se

http://epubl.ltu.se
mailto:1@student.ltu.se
mailto:0@student.ltu.se
mailto:savenstedt@ltu.se
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Bilaga 2

Frågeguide

Abstinens

- Beskriv hur du mår det första dygnet efter att du slutat dricka alkohol?

-Hur känns det i kroppen när du slutat dricka alkohol? 

- Beskriv vilka tankar och känslor du har i samband med detta?

- Beskriv hur du mår idag jämfört med vad du upplevde första dygnet?

-Beskriv vad du är mest nöjd med under vårdtiden?

-Beskriv vad du er minst nöjd med under vårdtiden?

Motivation

-Beskriv varför du är här (vad var det som fick dig att komma hit)?

- Vad var det som ledde fram till att du vågade ta det steget?

- Hur har detta påverkats under din vårdtid?

- Beskriv den enskilt viktigaste insatsen som stärkt din motivation?

- Beskriv den enskilt viktigaste insatsen som försämrat din motivation?

Behandling

- Berätta hur du upplever vården/behandlingen du får här på beroendeenheten?

- Beskriv den viktigaste orsaken till att uppnå motivation?

- Beskriv den störste orsaken till att du tappar motivationen?

- Berätta om någonting som du har saknat under vårdtillfället ?

- Hur upplever du att behandlingen i stort har motiverat dig?

Bemötande

- Beskriv hur du blivit bemött av vårdpersonalen?

- Finns det skillnad i bemötande mellan personalen? (I så fall vad?). 

- Hur upplever du personalens förståelse för din situation?

- Beskriv hur personalen bemötte dig utifrån dina behov?

- Beskriv din delaktighet i din behandling?

- Har du fått det stöd du behövt för att känna trygghet och tillit? (I så fall vad?) - Beskriv hur 

du vill att beroendevården skulle kunna förbättras? (Har du något/några förslag på hur vi 

skulle kunna förbättra beroendevården?) 
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Bilaga 3 

Informationsbrev till verksamhetschefen

Division vuxenpsykiatrin

Verksamhetschef Veronica Olmenius

Att leva med alkoholproblem kan innebära ett stort lidande för den enskilda individen och 

dennes anhöriga samt ge fysiska och psykiska komplikationer. Trots den vetskapen finns det 

förhållandevis liten kunskap om hur individer upplever olika problem i samband med 

abstinensbehandling. Syftet med vår studie är att beskriva upplevelser hos inneliggande 

personer med alkoholproblem i samband med abstinensbehandling. Vår förhoppning är att 

denna studie kan bidra till att utveckla och förbättra den framtida omvårdnaden runt denna 

grupp av personer.

Vi arbetar som sjuksköterskor och läser en specialistutbildning inom psykiatrisk vård. Vi 

vänder oss till dig som verksamhetschef med frågan om att få genomföra denna 

intervjustudie. Studien kommer att genomföras på vår arbetsplats (Beroendeenheten i Luleå) 

under våren 2009. Sex inneliggande personer kommer att tillfrågas om deltagande i studien. 

Dessa personer kommer att informeras både muntligt och skriftlig, där stor vikt kommer att 

läggas på frivilligheten i ett eventuellt deltagande. Allt datamaterial kommer att avidentifieras 

och förstöras så fort som studien är godkänd och publicerad. Resultatet av studien presenteras 

som en D-uppsats för magisterexamen i omvårdnad och kommer att publiceras på Luleå 

Tekniska universitets hemsida: http://epubl.ltu.se under länken examensarbete. 

Vid eventuella frågor är du hjärtligt välkommen att kontakta någon av oss på följande 

telefonnummer.

Med vänlig hälsning:

Författare:
Elisabeth Rodal
Leg. Sjuksköterska
Missbruks- och 
beroendeenheten
Smedjegatan 3
972 33 Luleå
0920-71411
rodeli-1@student.ltu.se

Författare:
Tomas Handersten
Leg. Sjuksköterska
Missbruks- och 
beroendeenheten
Smedjegatan 3
972 33 Luleå
0920-71411
hantom-0@student.ltu.se

Handledare:
Stefan Sävenstedt
Universitetslektor
Luleå Tekniska Universitet
Institutionen för 
Hälsovetenskap
971 87 Luleå
0920-491000
stefan.savenstedt@ltu.se

http://epubl.ltu.se
mailto:1@student.ltu.se
mailto:0@student.ltu.se
mailto:savenstedt@ltu.se
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