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Sammanfattning
Syftet med denna studie var att beskriva engagemang i vardagliga aktiviteter för
personer med läkemedelsassisterande behandling vid opiatberoende. För att besvara
syftet valdes en empirisk kvalitativ design som är lämpligt för att fånga en persons egna
tankar, känslor, upplevelser, erfarenheter och åsikter och den värld den lever i med
personens egna ord. Data insamlades genom intervjuer med personer som har
läkemedelsassisterande behandling vid opiatberoende. Insamlad data bestod av sex
intervjuer som analyserades utifrån en latent kvalitativ innehållsanalys. Analys av data
resulterade i ett övergripande tema; Att leva i livet inte överleva livet och fyra
kategorier; En kamp att anpassa sig till något nytt och finna struktur i vardagen. Att
våga tro på sin förmåga. Att få professionellt stöd på vägen. Den sociala miljöns
betydelse för att kunna bryta med det gamla livet. Resultatet visade att engagemang i
vardagliga aktiviteter är en stor utmaning och en kamp som både beror på vilket stöd
personerna får av vård och socialtjänst i sin förändringsprocess, deras tilltro till sin egen
förmåga och hur det lyckas skapa en ny identitet samt hur den sociala miljön runt dem
ser ut. Slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat kan ge implikationer för att
personer som har läkemedelsassisterande behandling vid opiatberoende vill ha hjälp
med att bygga upp det nya livet utöver att de får mediciner. Det är en kamp att anpassa
sig och skapa en ny identitet och i det arbetet kan arbetsterapi spela en viktig roll.
Nyckelord: Occupational therapy, Opioid Replacement Therapy, Addiction,
Intervention.
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Abstract
The purpose of this study was to describe involvement in everyday activities for people
with opioid replacement therapy. To answer the purpose, an empirical qualitative design
was chosen that is appropriate for capturing a person's own thoughts, feelings,
experiences, experiences and opinions and the world in which he lives with the person's
own words. Data were collected through interviews with people who have opioid
replacement therapy. The collected data consisted of six interviews analyzed based on a
latent qualitative content analysis. Analysis of data resulted in an overall theme; Living
in life does not survive life and four categories; A struggle to adapt to something new
and find structure in everyday life. To dare to believe in his ability. To get professional
support along the way. The importance of the social environment for breaking old life.
The result showed that involvement in everyday activities is a major challenge and a
struggle that depends both on the support people receive from care and social services in
their change process, their confidence in their own ability and how to succeed in
creating a new identity and how the social environment around them look. Conclusions
that can be deduced from the results of the study can give implications for people who
have opioid replacement therapy to help build new life in addition to receiving
medication. It is a struggle to adapt and create a new identity and in that work,
occupational therapy can perform an important role.
Keywords: Occupational therapy, Opioid replacement therapy, Addiction, Intervention.

3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INLEDNING............................................................................................................................................... 5
BAKGRUND .............................................................................................................................................. 5
SYFTE ..................................................................................................................................................... 10
METOD .................................................................................................................................................. 11
Design ................................................................................................................................................ 11
Undersökningsgrupp ......................................................................................................................... 11
Datainsamling .................................................................................................................................... 12
Analys av data.................................................................................................................................... 12
ETISKA ÖVERVÄGANDEN ....................................................................................................................... 15
RESULTAT............................................................................................................................................... 16
Att leva i livet inte överleva livet ....................................................................................................... 16
En kamp att anpassa sig till något nytt och finna struktur i vardagen .............................................. 16
Att våga tro på sin förmåga ............................................................................................................... 18
Att få professionellt stöd på vägen ................................................................................................... 19
Den sociala miljöns betydelse för att kunna bryta med det gamla livet ........................................... 21
DISKUSSION ........................................................................................................................................... 22
Resultat diskussion ............................................................................................................................ 22
Metod diskussion .............................................................................................................................. 25
KONKLUSION ......................................................................................................................................... 27
TILLKÄNNAGIVANDE .............................................................................................................................. 28
REFERENSER .......................................................................................................................................... 29
BILAGOR

4

INLEDNING
Författaren till denna studie verkar till vardags som Leg. Arbetsterapeut och jobbar bland
annat med personer som har/haft ett långvarigt och avancerat opiatmissbruk. Dessa personer
ska ofta helt eller delvis förändra sina liv, från ett liv där allt kretsat kring droger. Missbruket
är ett arbete som beskrivs pågå dygnet runt för dessa personer, en hel livsstil. Många personer
med avancerat missbruk har svårt att klara ett liv utan hjälp från vården. När det gäller
arbetsterapi vid missbruk är forskningen begränsad. De studier som finns visar dock på
indikationer att arbetsterapeutiska interventioner kan stödja personer att avsluta ett missbruk
samt uppnå hälsa och välbefinnande efter förändringen. Dock behövs mer forskning då det
saknas kunskap inom området när det gäller hur vardagslivet påverkas när personer lämnar ett
missbruk, samt hur stödjande insatser kan utformas för att stödja personerna i deras
förändringsarbete. De vanligaste områdena författaren till denna studie fångat upp, i det
kliniska arbetet, som målgruppen önskar förändring i är sömn, struktur/rutiner, sysselsättning
och fritidsaktiviteter samt socialt nätverk.

BAKGRUND
Inom arbetsterapi är människans aktiviteter i fokus och engagemang i meningsfulla aktiviteter
anses främja välbefinnande och hälsa både psykiskt och fysiskt (Barker- Schwartz, 2003;
Eklund & Gunnarsson, 2010; Kielhofner, 2008). Aktivitet beskrivs inom arbetsterapi som allt
en person gör och engagerar sig i, själva livet. För att möjliggöra aktivitet utgår
arbetsterapeuten från personens behov och önskemål i relation till deras aktiviteter samt vad
de upplever meningsfullt i sin vardag vilket beskrivs som en klientcentrerad praxis
(Kielhofner, 2008).

Model of Human Occupation (MoHO) (Kielhofner, 2008) är en klientcentrerad och
aktivitetsfokuserad förklaringsmodell för mänsklig aktivitet. MoHo stödjer arbetsterapeuten i
att resonera om människors aktivitetssituation och anpassning. Centralt i modellen är hur
människor motiveras till, organiserar och utför sina aktiviteter där mänsklig aktivitet beskrivs
som komplext och beroende av omgivningen där aktiviteten äger rum. Aktivitetsutförandet
beskrivs alltså som ett resultat av en interaktion mellan personen, aktiviteten och den
omgivande miljön (Kielhofner, 2008; Twinly, 2012). Vidare anses aktiviteter representera en
viktig del i vad det innebär att vara människa. Det finns ett behov av att utföra saker som
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människan värderar, känner sig kompetent att göra och som de finner tillfredsställelse i. Detta
kan reflekteras med de fakta att människor gärna engagerar sig i praktiska, produktiva och
lekfulla sysselsättningar. Genom detta engagemang skapas och utvecklas identiteten och
kompetensen hos en person. Motivet som människan har för att utföra aktiviteter kommer från
de behov som finns till att utföra saker och ting, att upptäcka, att få utöva sina förmågor och
att få erfara sig själv som en del av en helhet (Kielhofner, 2008; Kielhofner, 2004;
Christiansen & Baum, 2005).

Enligt Kielhofner (2008) består människan av tre relaterade komponenter, dessa påverkar hur
människan väljer, organiserar och utför sina aktiviteter. För att förstå dessa komponenter så
måste även miljön tas i beaktande vilken påverkar motivation, mönster och utförandet för den
person som är utföraren av en specifik aktivitet. Den första komponenten är viljekraften som
en person har, som är en uppsättning tankar och känslor om sig själv som aktör i sin egen
värld. Detta sker när personen väljer, upplever och tolkar det den utför, det är den processen
som avgör personens kommande val. Viljebestämda tankar och känslor innefattar personens
uppfattning av sin egen förmåga, värderingar och intressen. Denna process sker kontinuerligt,
vilket styr personens upplevelse av sig själv som aktör. Den andra komponenten är
vanebildning som är starkt sammankopplat med de val en person gör. Det kan definieras som
benägenhet att utföra inlärda beteendemönster som styrs av vanor och roller, vilka är
anpassade till det som utmärker personens tidsmässiga, fysiska och sociala vardagsmiljö.
Vanebildning är det som skapar personens vardagsliv. Den sista komponenten för att förstå
människan och dess val är utförandekapacitet, vilket är personens förmåga att göra saker.
Utförandekapacitet påverkas både av den fysiska, mentala och kognitiva förmågan hos
personen. Det som är utmärkande i MoHO är hur den objektiva utförandekapacitet, det
observerbara kompletteras med den subjektiva upplevelsen hos den som utför en aktivitet. Det
innebär att alla förmågor och begränsningar som går att observera upplevs av personen som
innehar dem (Kielhofner, 2008). Kielhofner, (2008) menar att arbetsterapeuten måste ta både
den objektiva, det observerbara och den subjektiva upplevelsen i beaktande när
utförandekapacitet bedöms och utvärderas.

Som nämns ovan måste även miljön tas i beaktande när vi ska förstå människan och dess val.
Alla aktiviteter sker i en unik miljö där de är influerade av och får mening genom sin fysiska
och sociokulturella kontext. Överallt där en person vistas, de föremål den använder och de
människor den interagerar med påverkar möjligheter och drivkrafter till aktivitet. De miljöer
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en person vistas i kan alltså både verka stödjande och/eller hindrande i de aktiviteter personen
väljer att göra (Kielhofner, 2008).

Missbruk kan ses som en aktivitet i en persons liv som denne väljer att vara delaktig i
(Wasmuth et.al 2014; Clark et.al 2007; Helbig & McKay, 2003). Detta trots att den är av
destruktiv karaktär. Att förstå vilken betydelse vanor har och hur starkt det präglar en persons
liv gör det också lättare att förstå och se aktiviteten missbruk som en vana som fyller många
funktioner för personen (Clark et.al, 2007; Helbig & McKay, 2003). Missbruket blir en del av
personens sociala värderingar och beteende och ses vanligtvis inte som ett misslyckande av
personen. Det är inte ovanligt att missbruket innebär att personen engagerar sig i olika
kriminella handlingar för att finansiera sitt missbruk, det är alltså inte bara själva missbruket
som upptar personens engagemang utan även kriminella beteenden. För personer som ska
lämna ett missbruk finns det behov av hjälp och stöd för att fylla sin tid med andra aktiviteter
som ger tillfredställelse, goda relationer och nya roller som ger ökad känsla av kompetens och
självbestämmande (Helbig & McKay, 2003). Även Twinly (2012) beskriver vikten av att
förstå betydelsen av aktiviteter för en person trots att den är av destruktiv karaktär, även den
“mörka sidan” av aktivitetsengagemang måste förstås, vilket visar att aktivitet är komplext
och mångdimensionellt. Det vill säga aktivitet kan även vara av en, eller en kombination av:
anti-social,

kriminell,

avvikande,

våldsam,

störande,

skadlig,

improduktiv,

icke-

hälsobringande, icke-hälsofrämjande, beroendeframkallande och politiskt, socialt, religiöst
eller kulturellt extrem. Aktiviteter av denna karaktär kan för individen som utför dem
fortfarande vara någon kombination av följande: meningsfull, målmedveten, kreativ,
engagerande, avkopplande, trevlig, underhållande och som kan tillhandahålla en känsla av
välbefinnande och även vara ett arbete för personen som kan ge känsla av att vara en individs
betalda eller obetalda arbete. Genom att arbetsterapeuten tar reda på betydelsen av/och
bakomliggande faktorer till aktiviteter som personen engagerar sig i, gör det att det blir lättare
att förstå varför personen väljer det den gör (Twinly, 2012).
Utifrån att många personer med långvarigt missbruk av opiater inte klarar av att bryta en
sådan aktivitet på egen hand har något som heter läkemedelsassisterad behandling vid
opiatberoende utformats. Det är behandling med metadon eller andra läkemedel som utgör
narkotika och som godkänts för behandling av opiatberoende (Socialstyrelsen, 2015). Enligt
Socialstyrelsen (2015) ska läkemedlet ordineras tillsammans med psykosocial behandling. I
september 2013 fanns det 110 verksamheter som bedrev behandlingen och drygt 3700
7

patienter var inskrivna, varav 30 procent var kvinnor och medianåldern var 42 år.
Behandlingen erbjuds idag i alla landsting/regioner i Sverige. Vilken vård patienterna får
varierar mycket mellan landstingen/regionerna på grund av inkluderingskriterierna, vem som
är ansvarig läkare och hur samarbete med övrig hälso- och sjukvård och socialtjänst ser ut
(Socialstyrelsen, 2015).

Fortsättningsvis kommer författaren av denna studie att benämna läkemedelsassisterande
behandling vid opiatberoende som LABO vilket är en vedertagen benämning som används på
några mottagningar i Sverige.

Socialstyrelsen (2015) lyfter att målgruppen som får LABO behandling bl.a. efterfrågar bättre
möjligheter till terapi och psykosocial behandling och fler psykosociala stöd och hjälpinsatser.
Socialstyrelsen (2015) menar att det är angeläget att fånga upp önskemål från de patienter
som varit länge i behandling för att få veta mer om vilken typ av hjälp och stöd dessa
patienter önskar. Det finns mycket forskning när det gäller själva medicinska behandlingen,
däremot är forskningen begränsad vad gäller vilka psykosociala behandlingar som har
betydelse för personer som får LABO samt vilka effekter dessa har. De få studier som
författaren till denna studie har återfunnit betonar att det finns ett behov av att systematiskt
beforska detta område, det finns indikationer på att behandlingen kan förbättras om den
kompletteras med ytterligare stöd förutom läkemedel. Contingency management, en typ av
beteendeanalys likt kognitiv beteende terapi och renodlat kognitiv beteende terapi är två
exempel på metoder som visat sig ha viss effekt på målgruppen. Mycket av den forskning
som finns är gjord i USA vilket innebär att det är forskning som baseras på deras struktur
inom vård, de innebär också att resultaten av den forskningen inte alltid är helt överförbar till
andra länder med en annan struktur inom vården (Drummond & Perryman, 2007). Drummond
& Perryman (2007) tar även upp i sin litteratursammanställning att det finns indikationer på
att psykologiska insatser riktade mot att specifikt identifiera problem som personen kan
uppleva och känna igen sig i, kan vara mer acceptabelt för personen än psykologiska insatser
som syftar till beroendeframkallande beteenden mer generellt. Ofta uppfattar denna målgrupp
sig inte ha "mentala hälsoproblem" och därmed menar Drummond & Perryman, (2007) att
den övergripande slutsatsen är att läkemedelsbehandlingen kan förbättras genom ett brett
utbud

av

psykosociala

insatser.

Socialstyrelsen

(2015)

lyfter

i

sin

rapport;

läkemedelsassisterande behandling vid opiatberoende, slutsatser och förslag, rekommendation
att hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda personer med opiatberoende
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läkemedelsassisterad behandling i kombination med kognitiv beteendeterapi (KBT),
återfallsprevention (ÅP) eller community reinforcement approach (CRA). Dessa har visat sig
ha god effekt på andelen som använder droger. KBT eller ÅP har en något bättre effekt än
CRA, vilket påverkar prioriteringen. Enligt Socialstyrelsens rekommendation kan hälso- och
sjukvården och socialtjänsten också erbjuda personer med opiatberoende läkemedelsassisterad
behandling i kombination med behandling med förstärkningsmetoder (contingency
management) eller psykodynamisk terapi. Avgörande för den svagare graden av
rekommendation är att dessa metoder kan ha något sämre effekt än KBT eller ÅP och CRA,
och att psykodynamisk terapi enbart har begränsat vetenskapligt stöd. Vidare lyfter
Socialstyrelsen i samma rapport att det finns riktlinjer för psykosociala stödinsatser till
personer med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika, som dessutom har svag
arbetsmarknadsanknytning. Dessa är att Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör, inom
ramen för sitt ansvar och i kontakt med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, erbjuda
dessa personer arbetslivsinriktad rehabilitering i form av Individual Placement and Support
(IPS) modellen. Under samma förutsättningar kan hälso- och sjukvården och socialtjänsten
erbjuda arbetslivsinriktad rehabilitering i form av arbetsförberedande träningsmodeller. Enligt
Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården och socialtjänsten också erbjuda
personellt boendestöd till personer med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika,
avgörande för rekommendationen är att åtgärden kan bidra till ökad boendestabilitet. Om
personer med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika dessutom är hemlösa
rekommenderas att det bör erbjudas boendeinsatser. Författaren till denna studie vill tillägga
att Socialstyrelsen (2015) i sina rekommendationer inte tar upp någonting om arbetsterapi och
vilka rehabiliterande insatser det skulle kunna handla om för målgruppen.

När det gäller forskning inom arbetsterapi och missbruksvård så är den begränsad och vi vet
därför lite om betydelsen av arbetsterapeutiska interventioner för denna grupp. Wasmuth,
Pritchard & Kaneshiro (2016) visar i sin studie att arbetsterapeuter kan ha en avgörande roll
inom missbruksrehabilitering, exempelvis genom aktivitetsbaserade interventioner. Vilket
handlar om interventioner i alla aktiviteter som en person vill och måste utföra och där
aktiviteterna definieras som de verksamheter en person bedriver för att strukturera tid och
skapa mening i sitt liv.
Arbetsterapeutiska interventioner innefattar de processer och metoder som arbetsterapeuter
använder för att stödja personer att uppnå önskat aktivitetsutförande i aktiviteter som är av
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värde för dem. Detta kan innefatta aktiviteter i det dagliga livet, utbildning, arbete och fritid
men även socialt deltagande (Boyt Schell, Blesedell Crepeau & Cohn, 2003). Dessa
interventioner möjliggör för personen att få framgångsrika upplevelser och därigenom skapa
motivation för att sikta mot högre mål (Hume & Joice, 2002). För att arbetsterapeutiska
interventioner ska uppnå önskad effekt krävs att valet av tidpunkt för utförandet av
interventionen är passande, med andra ord vid den tidpunkt personen har möjlighet att klara
av den. Om interventionen sätts in för tidigt finns risken att personen misslyckas, samtidigt
som risken är att personen gett upp om interventionen kommer för sent. Arbetsterapeuten gör
i samråd med personen en bedömning och analys av personens förmåga i förhållande till
svårighetsnivån i aktiviteten (FSA, 2005).

Utifrån ovanstående litteraturgenomgång framkommer det att arbetsterapi kan ha en
betydelsefull roll inom missbruksvården. Dock är kunskapen begränsad vad det gäller hur
målgruppen ska få vardagen att fungera och vilka psykosociala insatser som är mest effektiva
samt hur de bör utformas. Den “mörka sidan” av aktivitet och dess innebörd måste
synliggöras och förstås då den beskrivs av Twinly (2012) kunna vara meningsfull,
målmedveten, kreativ, engagerande, avkopplande, trevlig, underhållande och som kan
tillhandahålla en känsla av välbefinnande. Detta tillsammans motiverar denna studie och
vikten av att kvalitativt studera personer med LABO och deras erfarenheter av engagemang i
vardagliga aktiviteter. Ett led i det arbetet är att författaren till denna studie har förhoppning
att ta fram kunskap om engagemang i vardagliga aktiviteter för målgruppen och på så sätt
kunna bidra med kunskap och förståelse som kan vara av betydelse för fortsatt forskning,
utformning av vårdprogram för målgruppen samt indikationer på hur arbetsterapeutiska
interventioner skulle kunna bidra i vården och rehabiliteringen av personer med LABO.

SYFTE
Syftet med studien är att beskriva engagemang i vardagliga aktiviteter för personer med
läkemedelsassisterande behandling vid opiatberoende.
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METOD
Design
För att besvara studiens syfte valde författaren att använda sig av en empirisk kvalitativ
design. Vilket enligt Kvale (2014) är lämpligt för att fånga en persons egna tankar, känslor,
upplevelser, erfarenheter och åsikter och den värld den lever i med personens egna ord.

Undersökningsgrupp
Undersökningsgruppen utgörs av personer som ges LABO behandling vid en verksamhet i
Sverige, där skriftligt samtycke från verksamhetschef har inhämtats för godkännande av
genomförandet av studien enligt bilaga 4. Informanterna i denna studie är rekryterad från en
LABO mottagning där kontext består i att de träffar läkare, sjuksköterskor och skötare vid
mottagningen. Vården omfattar framför allt kortare möten då medicindelning sker. Möjlighet
finns att boka tider om personerna skulle vilja prata lite längre med någon personal.
Inklusionskriterier för deltagande i studien, :i personer över 18 år, :ii har en pågående LABO
behandling, :iii varit i behandling i minst 3 månader. Exklusionskriterier var om författaren är
eller varit behandlande arbetsterapeut. Besluten om kriterier baserade författaren på att
patienter som varit med LABO programmet i minst tre månader utan återfall får sin första
”take away”, vilket innebär att personen får med en dos medicin hem och inte behöver
komma följande dag. Författaren uppskattade att de personer som varit med i minst tre
månader har lättare att besvara syftet då de har en vardag utan droger att kunna relatera till
och därmed eventuellt hunnit reflektera vad som är stödjande respektive hindrande för
engagemang i vardagliga aktiviteter. Även Socialstyrelsen (2015) lyfter att fokus bör ligga i
att fånga personer med längre erfarenhet av LABO behandling för att om möjligt kunna
beskriva vad denna målgrupp önskar för stöd och hjälpinsatser utöver läkemedel för att få ett
tillfredsställande liv. Utifrån inklusionskriterierna vill författaren förtydliga att om ett återfall
skulle inträffat från det att personen anmält intresse för deltagande till dess att intervjun ägt
rum exkluderas inte personen, eftersom författaren bedömde att deras erfarenhet av den
drogfria perioden på minst tre månader inte går förlorad eller förändras pga. det.
Undersökningsgruppen valdes ut utifrån de angivna kriterierna av sjuksköterskor som arbetar
på LABO mottagningen, vilka har god kännedom om alla som är i behandling och kan avgöra
vilka personer som kan tänkas ha erfarenhet nog av behandlingen. Förfrågan och skriftlig
information om studien gavs enligt bilaga 1 till möjliga deltagare av sjuksköterska när
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personerna besökte LABO mottagningen. Av den skriftliga informationen framgick syftet
med studien, vad deltagande innebar samt information om konfidentialitet. De som var
intresserade och ville få mer information skulle skicka sina kontaktuppgifter till författaren i
medföljande svarskuvert. I annat fall kryssade de tillfrågade i en ruta att de ej önskade delta
utan att lämna ut sitt namn vilket också framgick av informationen. I de fall där de valde ja
kontaktade författaren dem och upprepade informationen muntligen, samt inhämtade skriftligt
samtycke innan intervjuerna påbörjades. Deskriptiv data samlades in på samtyckesblankett
bilaga 2 och redovisas nedan i detta stycke i form av kön och ålder, samt bortfall/de som
tackar nej till deltagande. Tio personer tillfrågades, två av dem tackade nej, en uteblev från
alla intervjutiderna och en gick inte att få tag på. Totalt kom sex personer att ingå i studien, en
kvinna och fem män i åldrarna 25-43 år.

Datainsamling
Data samlades in genom narrativa intervjuer ett förfarande som enligt Kvale (2014) lockar
fram intervjupersonens egen historia. Intervjuaren utgick från öppna frågor utifrån en
intervjuguide med frågeområden se, bilaga 3. Under intervjuerna ställdes även följdfrågor för
att få svar på syftet samt locka fram berättelsen genom att använda fraser som ”berätta mer”
”utveckla det där med…” osv. Detta förhållningssätt är i enlighet med hur Kvale (2014)
beskriver narrativ intervju. Intervjuerna har skett genom personliga möten och spelats in via
ljudfil så att intervjuaren helt kunde fokusera på samtalet och ställa frågor och följdfrågor som
ledde till att syftet besvarades. Anteckningar har förts som stöd för samtalet under
intervjuerna. Av informationen som utgick till de presumtiva deltagarna framgick att
intervjuerna skulle transkriberas av en läkarsekreterare, vilket inte blev gjort enligt plan.
Intervjuerna transkriberades till störst del själv av författaren, endast en tredjedel av en av
intervjuerna transkriberades av en läkarsekreterare med sekretess. Författaren har genomfört
intervjuerna på den enhet där denne är yrkesverksam och varje intervju tog ca.60-90 minuter.
Analys av data
Vid analys av data har en latent kvalitativ innehållsanalys gjorts i enlighet med hur
Graneheim och Lundman (2004) beskriver tillvägagångssättet för denna typ av analys.
Författarens val av analysmetod gjordes utifrån syftet att beskriva engagemang i vardagliga
aktiviteter för personer med läkemedelsassisterande behandling vid opiatberoende. Till en
början inleddes analysen med en manifest innehållsanalys av data. Författaren läste alla
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intervjuer flera gånger för att få en uppfattning av textens helhet, sedan togs meningsbärande
enheter ut som svarade mot studiens syfte. De meningsbärande enheterna kondenserades
sedan, vilket innebär att onödiga ord tas bort samtidigt som textens innebörd bibehålls.
Därefter extraherades de kondenserade textenheterna ytterligare och bildade en kod. Flertalet
olika koder framkom så som; Isolerar sig, önskan om förståelse, bygga upp det vanliga livet,
bryta med gamla vanor, det är en utmaning att skapa det nya livet m.f. Dessa koder
grupperades utifrån likheter och skillnader vilket resulterade i sex preliminära kategorier.
Därefter gjordes den latenta mer tolkande analysen av data, då frågor ställdes till texten under
de grupperade koderna. Dessa frågor utgick från studiens syfte att beskriva engagemang i
vardagliga aktiviteter se tabell I. Det fortsatta analysarbetet resulterade i fyra kategorier under
vilka det slutgiltiga resultatet av analysen presenteras.
Under hela analysen gick författaren ständigt tillbaka till ursprunglig data, för att försäkra sig
om att inga misstolkningar skulle ske eller att den faktiska meningen eller sammanhanget
skulle gå förlorat. När resultatet skrevs fram i de fyra kategorierna växte det övergripande
temat fram som en ytterligare högre nivå och beskrivning som binder samman alla fyra
kategorier och dess innebörd. Författaren var i sin tolkning noggrann genom att hela tiden gå
tillbaka till original data för att inte förlora innebörden i intervjuerna samt att inga
överlappningar mellan kategorierna skulle ske vilket är i enlighet med det som Graneheim och
Lundman (2004) beskriver som viktiga delar i analysprocessen.
Tabell I: Exempel på analys av data
Meningsbärande enhet
för det mesta brukar jag bara
fara direkt hem för att jag
bruka som inte,,,, jag vill inte
träffa gamla vänner å så dära
Mmm… utan ja det beror på
ibland känner jag att det bara
hade varit kul att gå runt och
kolla lite så då tar jag en tur på
stan annars går jag bara direkt
hem ¨då brukar jag nästan
bara stänga in mig, i stort sätt
jag sätter mig å spelar musik,
brukar skriva mycket låtar,
skriver mycket musik eller så
sätter jag mig vid datorn å
håller på där Mmm… sätter på
någon film, tar men nån serie
läser böcker, ljudböcker

Kondensering
Jag vill inte träffa
gamla vänner,
stänger in mig
hemma

Kod
Isolerar sig

Ser bara ser på
tv/film, håller på
med musik, lyssnar
ljudbok, det är
medvetet val

Isolerar sig
i aktiviteter
hemma
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Kategori
Att ha ett
fungerande
socialt nätverk

Tema
Att
leva i
livet
inte
överleva
livet

lyssnar jag väldigt mycket på,
å… kanske spela nå dataspel
eller nå sånt. Sen… blir det
middag mellan 5-7.
Asså jag hade väll mest
önskat folk stöttade upp en
istället för liksom, typ straffade
en typ när man tagit återfall å
det… då har dom ju bara
kasta ut en, å sagt ja ja men
vill du inte ha hjälp så….
Behöver du inte ha hjälp
Mmm… Ja, ibland känns det
bättre när man var under 18
då blev man ju typ påtvingad
hjälp, för ibland behöver man
ju det till en början,,, å det är
väll det som är lite dåligt, för
ibland hinner det gå jävligt
långt… innan, innan man som
får hjälp…
För mig så är det det som är
en vanligt liv i stort sätt att ha
ett bra umgänge, att kunna gå
ut och träna å göra saker man
vill och kanske göra något
man verkligen vill göra som
plugga eller jobba eller
någonting sånt,,,, att man inte
bara lever i ett mörkt mörkt hål
Mmm… det är ett vanligt liv för
mig Mmm…det är ett vanligt
liv för dig Mmm.. Inte vara
styrd av någonting Näe…
Berätta hur ditt liv förändrades
när du bröt och fick komma in i
LABO? Huvudsakligen…. Det
är en jävla process
fortfarande, det är ju
huvudsaklingen är ju att jag
umgås inte med nån i stort sett
och jag börjar få tillbaka
kontakten med min familj
Mmm… Vi börjar prata igen…
jag har börjat prata med mina
föräldrar, det har kommit
tillbaka lite tillit, asså jag har
börjat tänka att jag vill göra
saker igen.. allting handlar inte
bara om en sak nu… utan nu
börjar det handla om andra
saker…

Vädjan om
förståelse när man
inte lyckas följa
planen, att få hjälp
och stöd att ta reda
på vad det beror på

Önskan
om
förståelse

Att få
strukturerade
och
samordnade
vårdinsatser

Att
leva i
livet
inte
överleva
livet

Viljan av att bygga
upp det vanliga livet
handlar om att
känna frihet och
kunna göra det
man verkligen vill
göra, att inte vara
styrd

Bygga upp
det vanliga
livet

Att skapa nya
vanor, rutiner
och roller

Att
leva i
livet
inte
överleva
livet

Det handlar om att
bryta med allt du
gjort alla dina vanor
och börja om

Nu har viljan att
börja göra andra
saker kommit, men
det är inte lätt de
nya livet står inte
bara där och väntar
på en
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Bryta med
gamla
vanor

Det är en
utmaning
att skapa
det nya
livet

ETISKA ÖVERVÄGANDEN
En etisk ansökan har godkänts via etikgrupp på institutionen för hälsovetenskap vid Luleå
tekniska universitet enligt nedanstående överväganden. Författaren till denna studie valde att
göra ett bekvämlighetsurval vilket innebar att informanterna rekryterades inom den
verksamhet där författaren själv är yrkesverksam och därmed lättillgängliga att nå. Det är ett
urval som beskrivs passa av Bryman (2011) när resultatet inte är slutgiltigt. Han menar att
begränsade studier kan fungera som en språngbräda för vidare forskning, något som var
lämpligt för denna studie. Då det fanns en risk att informanter som har författaren som
behandlande arbetsterapeut är i beroendeställning togs beslut att inga informanter kommer att
rekryteras som är eller varit patient till författaren. Författaren har löpande under intervjuerna
varit medveten om och visat empati genom ögonkontakt, kroppsspråk, summeringar av vad
informanterna berättat och reflektioner i form av verbal bekräftelse “det var jobbigt för dig
eller du upplever det som en kamp”, detta har varit viktigt då det alltid skapar känslor när
samtal förs om jobbiga perioder i livet. Detta är etiska överväganden som även Kvale (2014)
lyfter som viktiga etiska ställningstagande vid intervjuer. Rekrytering skedde genom att
sjuksköterskor på LABO enheten informerade och delade ut informationsbrev till dem de
ansåg vara lämpliga att eventuellt ingå i studien utifrån inklusions och exklusionskriterierna.
Av informationen framgick att de tillfrågade kunde svara ja och lämna kontaktuppgifter, eller
tacka nej och då framgick det att de ej behövde lämna ut sitt namn och de kunde förbli
anonyma för författaren se bilaga 1.

Insamlad data har behandlats konfidentiellt och förvarats i ett låst skåp som ingen annan än
författaren har tillträde till, samt planeras att förstöras efter det att studien är avslutad. Den
läkarsekreterare som varit inblandade i processen har tystnadsplikt. Varje informant fick en
kod som användes vid inspelningen vilket innebar att sekreteraren som skulle transkribera
intervjun varken fick ta del av namn eller personuppgifter från informanten. Resultatet
presenteras på gruppnivå, vilket innebär att ingen enskild person kommer att kunna kännas
igen av någon annan än möjligen den enskilde individen som exempelvis själv kan känna igen
sitt eget citat som används. Resultatet kan komma att fungera som språngbräda för vidare
arbetsterapeutisk forskning inom området och bidra till förståelse för hur personer med LABO
uppfattar sitt engagemang i vardagliga aktiviteter och tydliggöra vilka möjligheter och
utmaningar de ställs inför i sin vardag. En förhoppning författaren har är också att resultatet
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kan komma att generera ny kunskap som kan användas när arbetsterapiprogram för
målgruppen ska utformas.

RESULTAT
Analys av data resulterade i ett övergripande tema och fyra kategorier. Det övergripande
temat är: Att leva i livet inte överleva livet, de fyra kategorierna är följande: En kamp att
anpassa sig till något nytt och finna struktur i vardagen. Att våga tro på sin förmåga. Att få
professionellt stöd på vägen. Den sociala miljöns betydelse för att kunna bryta med det gamla
livet.

Att leva i livet inte överleva livet
Detta övergripande tema speglar betydelsen av att patienter med läkemedelsassisterande
behandling genomgår stora förändringar i sin vardag, en helt ny vardag som ska fyllas med
något, men hur och med vad är inte en självklarhet. För att bygga upp ett nytt liv krävs en
nyorientering och stöd i uppbyggnaden av en ny identitet för personen som går igenom
förändringen och är något som informanterna kämpar för. Resultatet speglar att det behövs
strukturerade och samordnade vårdinsatser, för att bygga upp det nya livet. Samt för att stötta
i uppbyggnad av tilltron till sin förmåga att engagera sig i nya aktiviteter och sociala
sammanhang som kan skapa mening och bidra till hälsa och välbefinnande. Detta arbete tar
lång tid och handlar om att skapa nya vanor, roller och rutiner. Det handlar om att få det nya
livet att kännas meningsfullt och att det fylls med något som är värt att leva för och som gör
att informanterna orkar kämpa.
Detta citat speglar känslan av utanförskap
“När jag väl slutade kändes det som att jag var ständigt utstirrad å att jag inte
var en av dom andra”
Detta citat speglar behovet av strukturerat stöd
“efter behandling fick jag komma hem, bostadslös och slagga i trappuppgångar
och så där, då är det inte lätt att bara stå på medicin, det säger sig själv.
Mediciner löser inte allt”

En kamp att anpassa sig till något nytt och finna struktur i vardagen
Det handlar om att bryta upp från alla sina vanor och börja om på nytt utan att ha några
tidigare erfarenheter att luta sig mot. Informanterna beskriver att det är svårt att skapa ett nytt
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liv när det gamla livet är djupt rotat i en. Det saknas också till viss del en känsla av vad det
innebär att leva detta nya liv, då det beskrivs som att det aldrig riktigt upplevts. Önskemål
uttrycks om att vilja leva ett vanligt liv, känna frihet och göra något som verkligen upplevs
meningsfullt. Informanterna beskriver att detta tar tid, det nya livet står inte bara där och
väntar på en. Det är en process över tid som är krävande och svår att gå igenom utan stöd från
andra och det kan både kännas skrämmande och svårt att hantera. Informanterna beskriver hur
det infinner sig ett tomrum när de lämnat det gamla livet eftersom detta var ett dygnet runt
jobb då de var fullt sysselsatta med en jakt på nya droger och kriminella aktiviteter som följd
för att kunna hålla igång sitt missbruk.
”du sa viljan jo men då har man ju viljan däremellan, försöka, försöka och
försöka, men när man har levt så där så är de det enda man vet, så då blir man ju
lite rädd för vad som ska komma. Ja det blir nya utmaningar, och ibland är jag
deprimerad och ibland är jag uppåt och så där och få ihop de med det också, det
blir lätt att man vill hamna i det man känner trygghet i och det är kaos”
Att anpassa sig till det nya livet beskrevs som en utmaning och något som informanterna fick
kämpa med. Till en början beskrivs det som skönt när jakten är över, ett lugn infinner sig och
de kan börja satsa på det som de tänker att livet är värt att leva för. Trots att informanterna
vittnar om svårigheten att anpassa sig till ett liv de aldrig levt så tycks det ändå finnas
drömmar om vad det skulle kunna innebära, exempel på det är att göra något produktivt så
som yrkesarbete, göra rätt för sig, att komma igång med någon hobby/fritidsintresse. Skapa
och bibehålla nära relationer till familj, partner och struktur och rutiner i vardagen beskrivs
som något som söks på olika sätt.
”jag har som svårt att se hur en helt drogfri, å helt nykter vardag skulle vara, jag
har som svårt å se hur en sån vardag skulle vara eftersom jag aldrig varit med om
det”
Att ha något att göra om dagarna som skapar struktur och rutiner, så som yrkesarbete beskrivs
av några informanter som livsavgörande, samtidigt som de informanter som inte var ute i
någon sysselsättning över huvud taget saknar det. De informanter som ej var i sysselsättning
vittnade också om svårigheten att få nyanser i vardagen alla dagar ser likadana ut och det
beskrivs en avsaknad av aktiviteter. Beaktansvärt är att LABO-mottagningen beskrivs som en
trygghet att komma till, om inte dagarna fylls med något annat så upplevs medicin
hämtningen i alla fall fylla ett visst tomrum av aktivitet, vilket bidrar till en rutin som upptar
tid och ger sociala kontakter. Visst uttrycks en strävan efter att få ”take away” dos med sig
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hem och inte behöva hämta medicin nästkommande dag, men för den som inte fyller sina
dagar med något så beskrivs det bara som ytterligare inaktivitet, isolering och en rutinmässig
aktivitet som förloras. Om det inte finns något meningsfullt att fylla sin tid med så blir det
tristess till slut, vilket i sig är en riskfaktor för återfall.

Eftersom livet upplevdes svårt att planera långsiktigt medförde det att informanterna mer eller
mindre får ta en dag i taget. De uttrycks önskemål från informanterna om fler rutiner och
önskan om att komma igång med fler rutinmässiga aktiviteter som kan underlätta även för
minnet, för det beskrivs som både stressande och frustrerande att inte minnas planerade
aktiviteter som både kan vara självvalda eller icke självvalda. De som har olika tider att passa
såsom exempelvis tider för samtalskontakt, frivårdsprogram etc. beskriver det som svårt att
hålla ihop allt detta och att det kan vara svårt att få till några rutiner, eftersom det oftast dyker
upp tider med kort varsel. Informanterna beskriver att en viss nivå i livet uppnås med
substitutions medicinering och att sedan ta sig vidare då behövs mer än mediciner i vardagen.

Att våga tro på sin förmåga
Till en början i LABO säger informanterna att det kan handla om att bara överleva dagen och
när de landat i det så väcks önskningar om att bygga upp de så kallade nya livet. Det beskrivs
inte helt enkelt, det gamla livet skvalpar med och upplevs begränsande, de känner att de bär
med sig en stämpel och känner utanförskap. Det uttrycks en oro över vad andra ska tycka om
en, de upplever sig dömd och de säger sig hela tiden måste bevisa att de är och vill bli drogfri.
Det finns en rädsla över att komma igång med aktiviteter som sysselsättning för att de kan
känna sig ostabil, uttrycker tvivel över sin förmåga att lyckas komma ut i sysselsättning och
att bibehålla den. Det finns en oro över hur andra ska hantera information om deras bakgrund
och det är viktigt att de bli bekväma i sig själv och hur de ska förhåller sig till sitt missbruk.
Informanterna uttrycker att de behöver få känna tilltro till sin förmåga och då infinner sig en
önskan om att fortsätta vara drogfri och våga prova nya aktiviteter.
”jag ska gå ut i någon slags sysselsättning, om det blir bara nån arbetspraktik
eller nåt sånt, några timmar om dagen… å det känns absolut som att det kommer
att gå bra… Tidigare var man nästan rädd, man har ju arbetat några timmar om
dagen, å man visste ju inte om man skulle palla med eller så, men när jag provade
ett jobb i höst då kunde jag ju stå en 6-8 timmar ibland, å ja, det var ju nästan
som på ackord, men det var stressigt å så… Näe men det funka… det var inga
problem”
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Resultatet speglar hur svårigheter att komma in i samhället och till en sysselsättning de
tidigare inte har haft kan skapa en känsla av övermäktighet. Det finns också en risk med att
detta kan leda till en passivitet då det är ett stort steg att ta, därmed undviks det eller skjuts på
framtiden. Det finns önskemål om att ha möjlighet att göra roliga och meningsfulla aktiviteter
på vägen i allt kämpande, sådant som skulle ge ny energi och ork att fortsätta kämpa. De
informanter som hade en försörjning beskrev att det är otroligt skönt att vara självförsörjande,
att ha ett arbete och en lön, bidrar till tron på den egna förmågan. Att få känna att sig
betydelsefull och en del av samhället beskrivs som viktigt och är något som kan spegla
behovet informanterna har av att skapa en ny identitet och tillhörighet som i sin tur stärker
tilltron på den egna förmågan.

Att få professionellt stöd på vägen
Informanterna vittnar på olika sätt om bristande eftervård efter det att de varit på
behandlingshem och sedan ska åka tillbaka till sin hemkommun. De beskriver en känsla av
frustration och uppgivenhet, de upplever att det förväntas att de ska vara botade när de
kommer hem och då ställs allt på sin spets. Det upplevs svårt att uppvisa drogfrihet när ingen
hjälp ges med bostad vilket innebär en trygg och säker plats att vistas på, vilket i sin tur är av
stor betydelse för att lyckas bibehålla drogfrihet. De beskriver att de får stå där utan
någonting, vissa gånger utan bostad, när de stått där och ”balanserat på ruinens kant” först då
får de hjälp om de då inte redan hunnit trilla tillbaka i ett återfall. Om de inte har en trygg och
säker plats att visas på innebär det att den enda lösningen de flesta har är att flytta runt hos
vänner och bekanta, vilka många gånger är andra personer som är i missbruk och då beskrivs
situationen som omöjlig.
”Det är ju det som är det värsta, eftervården idag är så jävla värdelös, det finns
ju typ ingen eftervård! Dom släpper ju typ bara en direkt man kommer ut, så det
tycker jag inte alls är bra, jag vet, så är det nog för dom flesta jag har aldrig hört
någon som haft någon eftervård som har fungerat, de… utan de är bara när man
kommer hem ska man gå å lämna pissprov, det är väll typ det!”
Det finns ett behov av att få bearbeta det som är jobbigt när det gäller att hantera det nya livet
och för att komma in i samhället. Många gånger hinner det gå väldigt långt innan de verkligen
får hjälp och vård, till någon engagerar sig och styr upp en tydlig plan. Att själv be om hjälp
är inte något som känns givet för informanterna, de önskar ett stöd som är uppstyrt av vården
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och socialtjänsten. Variationen av stöd beskrivs som stor och om den variationen ligger på
person eller gruppnivå det är oklart men klart är att de gånger informanterna beskriver sig fått
ett strukturerat stöd, som innefattar att ha en tydlig plan efter behandling, med flera
organiserade kontakter som hjälp både att komma in i samhället, att börja jobba eller studera,
samtalskontakt som hjälper att bearbeta de utmaningar de ställs inför så ökar helt klart
möjligheten att lyckas. Informanterna vittnar om när stödet upplevts som störst det är då de
känner att de lyckats som bäst med sin strävan mot det nya livet. När det gäller stödinsatser så
beskriver informanterna en önskan att stödet ska vara lättillgängligt och icke dömande. Det
finns en vädjan om förståelse när de inte lyckas följa planen, att ges möjlighet till hjälp och
stöd för att försöka förstå vad det beror på istället för att bli utstraffad och exempelvis ställas
bostadslös, utan tak över huvudet. Livet för informanterna kan många gånger uppfattas
stressigt, kravfyllt och övermäktigt, varje dag kan kännas som en kamp, vad man ska göra och
vad man inte ska göra för att ta sig vidare.
” jag hade väll mest önskat att folk stöttade upp en istället för liksom, typ straffade
en typ när man tagit återfall å det… då har dom ju bara kasta ut en, å sagt ja, ja
men vill du inte ha hjälp så…. Behöver du inte ha hjälp… Ja, ibland känns det
bättre när man var under 18 då blev man ju typ påtvingad hjälp, för ibland
behöver man ju det till en början,,, å det är väll det som är lite dåligt, för ibland
hinner det gå jävligt långt… innan man som får hjälp…”
Substitutionsmedicinerna beskrivs som livsavgörande och skapar ett lugn inom dem, det ger
förutsättningar att kunna bygga vidare på deras liv. På vilket sätt livet ska byggas vidare
behövs det stöd med. De informanter som är i någon form av sysselsättning beskriver det som
en räddning, att inte hamna i tristess och de som ej ännu påbörjat eller är på väg att börja är
förväntansfulla och önskar sträva mot att komma igång med det. Även uttrycks en önskan om
att få stöd i att hitta eller återuppta fritidsintressen, aktiviteter som skapar välmående, som är
roliga och ger mening i livet. Utövandet av fritidsintresse begränsades också till stor del pga.
dåliga ekonomiska förutsättningar. Det finns önskningar om större nyanser i vardagen, att få
känna skillnad på vardag och helg, men det är något som är svårt när de upplever inaktivitet
och tar upp att de gör saker bara för att få tiden att gå.

Det beskrivs viktigt att få möjlighet att lära sig hantera sitt mående på andra sätt än droger,
vilket är de sätt de känner till och som de lätt faller tillbaka på om de inte känner att det finns
något annat att ta till. Stödet när det gäller att hitta dessa strategier upplevs varierande mellan
informanterna. Det psykiska måendet påverkar dem i stor utsträckning när det gäller att hålla
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sig drogfri och många bär på mycket skuld och skam som man saknar möjlighet att få
bearbeta. Att bara ges möjlighet att ventilera sina tankar och känslor beskrivs hjälpa mycket.
När de inte har strategier att hantera sitt mående beskrivs det oftast leda till isolering,
inaktivitet och utgör en risk för återfall. Informanterna har en vilja att hitta sätt som gör att de
kan må bra igen och då upplevs det inte bra för måendet att inte ha något att göra.

Den sociala miljöns betydelse för att kunna bryta med det gamla livet
Resultaten återspeglar hur viktig den sociala miljön är för de val informanterna gör, oavsett
om den är av stödjande eller hindrande karaktär. De sociala kontexterna som informanterna
lever i beskrivs vara av störst betydelse för hur det går att bibehålla drogfrihet. Vilka
aktiviteter de väljer att engagera sig i tycks till stor grad bero på den sociala kontexten runt
dem, både dem de själva kan välja men även dem de inte kan välja. Ett stort hot mot
drogfriheten beskrivs vara den sociala miljön, att bryta med det gamla livet innebär för de
allra flesta ett måste att bryta med alla vänner de tidigare haft och det blir väldigt ensamt. Det
beskrivs att de drar sig undan för att det är för känsligt att umgås med dem som är aktiva i
missbruk och det kan till och med vara jobbigt att bara promenera en sväng på staden,
eftersom de möter ofta minst en som de känner sedan det gamla livet och det beskrivs både
som roligt och som ett helvete. Eftersom de alltid blir påmind, de kanske blir frestad och har
de då en sämre dag då kan det vara avgörande för de val de gör just där och då.
”om jag träffar gamla vänner som inte alls är bra för mig som börjar fresta mig,
tjata å ta upp grejer ”men fan ja har de här, å kom å ta det här! Å gör de här…
jag har det här, men det här kan du ju ta å kom igen nu!! Det här är ju lugnt” Ba
Näe! De är inte lugnt!!! Det leder till något annat ALLTID! ”Du kan väll komma
å dricka en bärs i alla fall!” Näe jag kan inte det, det funkar inte riktigt så för
mig… för dricker jag en öl då vill jag ha en till, ja det är ba fan en öl va fan ska
man dricka det för… Inte fan finns det någon som tycker det är så jävla gott att
dricka en öl att dom bara gör det för att de är så gott de finns inte nån! Så att näe
jag tycker bara att det är helt onödigt”
För att bygga upp det nya livet beskrivs det som viktigt att få möjlighet att bygga upp
relationer till familj och vänner som är drogfria, men även skapa nya sociala kontakter som
inte har med missbruk att göra. Det finns en längtan att göra saker tillsammans med andra
som inte har med droger att göra. Men detta kan låta lättare sagt än gjort, det beskrivs svårt att
veta var de träffar dessa nya sociala kontakter.
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”det är en jävla process fortfarande, det är ju huvudsakligen att jag umgås inte
med nån i stort sett och jag börjar få tillbaka kontakten med min familj… Vi
börjar prata igen… jag har börjat prata med mina föräldrar, det har börjat
komma tillbaka lite tillit, asså jag har börjat tänka att jag vill göra andra saker
igen, allting handlar inte bara om en sak nu, utan nu börjar det handla om andra
saker…”

DISKUSSION
Resultat diskussion
Syftet med denna studie var att beskriva engagemang i vardagliga aktiviteter för personer med
läkemedelsassisterande behandling vid opiatberoende. Resultatet visar att engagemang i
vardagliga aktiviteter för målgruppen är mångfacetterat och påverkas både av den subjektiva
upplevelsen som informanterna innehar om sig själv som aktör i det nya livet och vilken stöd
de får utifrån för att bygga upp och skapa förutsättningar för det nya livet. Det uppstår en
ambivalens hos informanterna när det gäller vilka aktiviteter de engagerar sig i när de
upplever låg tilltro till sin förmåga att klara av det nya livet och när den sociala kontexten runt
informanterna påverkar dem i stor grad och kan vara en fara i deras process, i kombination
med avsaknad av professionellt stöd för att lyckas skapa en ny identitet.

Det finns en saknad av meningsfulla aktiviteter som skapar hälsa och välbefinnande och i
överlag handlar livet om att helt bygga upp en ny vardag som ska fyllas med nya aktiviteter
som tillsammans skapar det nya livet som ska levas. Christiansen & Baum (2005) lyfter i sin
studie att hälsa och välbefinnande inte är frånvaro av sjukdom utan snarare att utföra och
känna tillfredställelse i sina roller, rutiner och uppgifter vilket är något som informanterna i
denna studie saknade helt eller delvis saknade. Det är tydligt att inte enbart läkemedlen skapar
det nya livet men det ger förutsättningar för att bygga upp det nya livet för personer med
LABO. Resultatet visar tydligt på behovet av stöd av professionella under denna process
utöver själva läkemedelsbehandlingen något som Socialstyrelsen (2015) också lyfter i sina
riktlinjer. Dock varierar stödet mycket mellan olika mottagningar och ansvariga läkare för
behandlingen. Det är troligen något som kan förklara denna studies resultat där olika
informanter kunnat redogöra för att deras vård varierat beroende på vilka som varit
involverade från hälso- och sjukvård och socialtjänst.

För att kunna utveckla det nya livet behöver personen få tilltro till sin förmåga att klara av det,
att skapa en ny identitet och ta sig an nya roller vilket också är något som Dingle, Cruwys och
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Frings (2015) lyfter som viktigt. Resultatet i den aktuella studien speglar hur informanterna
upplever en inaktivitet och svårigheter att finna meningsfulla aktiviteter att engagera sig i
under dagarna, samtidigt som det är en önskan hos dem att kunna fylla sina dagar med
aktiviteter och få ett liv som alla andra. I likhet med detta reflekterar resultatet att utföra
meningsfulla aktiviteter skapar roller för den som utför dem, något som i sin tur skapar
aktivitetsidentitet, en person blir den hen är genom det hen gör (Law M, et al., 2000;
Chapparo & Ranka, 2004). Utifrån detta kan en koppling finnas mellan att informanterna
förlorat sina aktivitetsidentiteter inom missbruket och är i en process där de kämpar för att
bygga upp det nya livet och försöka skapa nya aktivitetsidentiteter, det skulle kunna förklara
varför flertalet av informanterna inte var nöjda över sitt engagemang i vardagliga aktiviteter
då det upplever frånvaro av dem vilket innebär att de inte skapar sig några nya
aktivitetsidentiteter. Enligt Kielhofner (2008) är aktivitetsidentitet komplext och består av
flera viktiga delar för att personen ska uppleva aktivitetsidentitet. Det handlar om personens
upplevelse av sin förmåga, intressen, vem hen är utifrån roller och relationer till andra, vad
som prioriteras att göras utifrån vad hen upplever som viktigt, vardagliga livsrutiner samt
uppfattning om den miljön som hen vistas inom. Summan av dessa utgör de möjligheter som
finns när det gäller att skapa nya aktivitetsidentiteter. För att sedan kunna vidmakthålla dessa
måste en aktivitetsanpassning ske, detta är något som sker när personen lyckas skapa nya
aktivitetsientiteter som denne sedan kan upprätthålla ett mönster av delaktighet i, vilket i sin
tur bygger upp kompetensen hos personen som ska genomföra aktivitetsanpassningen. Utifrån
denna vetskap och den aktuella studiens resultat torde det finnas implikationer för att stötta
målgruppen

med

arbetsterapeutiska

interventioner

för

att

stödja

dem

i

deras

förändringsprocess och i återuppbyggnad av det nya livet som handlar om att genomföra
aktivitetsanpassningar genom att skapa nya aktivitetsidentiteter, som upprepas i nya
handlingsmönster som bidrar till ny kompetens och stärker personen i förändringsarbetet.

Resultaten visar att det är svårt att ha kontroll över och kunna planera vardagen och dess
aktiviteter då det saknas struktur och rutiner. Exempelvis tas det upp att det är svårt att minnas
och upprätthålla regelbundenhet i vardagen då det inte finns återkommande aktiviteter och
möten med vård och socialtjänst med fler meddelas oftast med kort varsel. Att känna kontroll
i vardagen är något som beskrivs av Law M. et al. (1997) ; Kielhofner (2008) som något som
skapas när en person har fasta rutiner och organiserade och planerade aktiviteter. Vilket är
något som inte informanterna i studien hade.

23

Resultatet speglar de sociala kontakternas betydelse, det anses viktigt att ha sociala kontakter
som inte har med missbruk att göra. Ett led i strävan mot det nya livet innebär stora
förändringar i det sociala livet, det är inte ovanligt att isolera sig och helt välja bort det gamla
umgänget. Det anses för riskabelt att vidmakthålla kontakten med andra som fortfarande är i
missbruk, samtidigt som det beskrivs svårt att själv skapa nya sociala kontakter. Att den
sociala kontexten runt en person spelar stor roll är något som kan stärkas genom forskning
som visar på att det är stor risk att återfalla i missbruk om personen fortsätter att vistas med
andra som fortfarande är i missbruk (Gutman, 2006; Knis-Matthews, 2010). Gutman (2006);
Knis-Matthews (2010) lyfter också vikten av att inkludera närstående som inte själva är i
missbruk men har en roll som medberoende. De kan också i stor grad påverka personens
möjlighet att inte återfalla i missbruk. Att inkludera närstående eller annan person som är av
betydelse i vården är något som är en naturlig del inom arbetsterapi, vilket också hör till det
klientcentrerade arbetet och som framgår bland annat i Yrkets etiska kod (2012). Resultatet
speglar att det finns önskan om att återskapa relationer till anhöriga, i det arbetet kan alltså
vården stötta i att återskapa relationer genom att inkludera närstående i vården.

Gutman (2006) menar att arbetsterapi kan bidra i arbetet som personer med missbruk har
framför sig när de gäller att skapa det nya livet, det unika i det arbetet handlar om synen på
människan som en aktiv varelse som lär och utvecklas genom aktivitet. Arbetsterapeuter kan
stödja denna målgrupp att skapa nya roller som de kan känna att de kan lyckas med och
därmed stärkas i deras fortsatta arbete, att de hittar nya aktiviteter som kan fylla livet med
mening. Personers möjligheter att anpassa sig är ett resultat av hur väl de kan upprätthålla en
aktivitetskompetens som speglar deras aktivitetsidentitet, vem de är och vill bli (Kielhofner,
2008) Därmed har arbetsterapeuter en roll att fylla när det gäller rehabiliteringen av personer
med LABO eftersom resultaten speglar bristande känsla av identitet och kompetens för att
kunna anpassa sig till det nya livet de ska skapa. Arbetsterapeuten kan alltså använda
aktiviteter för att träna denna målgrupp att skapa det nya livet, vilket har beskrivits som en
stor utmaning för informanterna i denna studie och där ingen av dem har haft
arbetsterapeutiska insatser. Interventionsområden där arbetsterapeuter kan bidra med sin
unika kunskap är att utmana det förvrängda tänkandet som följer med missbruksprocessen så
att de korrekt kan uppleva hur missbruket har påverkat deras liv, lära sig att undvika
läkemedelsrelaterade sensoriska stimuli som kan fungera som ”triggers” för återfall, bygga
nya roller, aktiviteter, vanor och rutiner som inte är associerade med tidigare
substansanvändning. Lära sig tekniker för stresshantering för att bättre handskas med
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konflikter och tolerera känslor som kan påverka återfall, förvärva lämpliga sociala färdigheter
som kan ersätta invanda beteenden som skapats genom missbruket (Gutman, 2006) .

Metod diskussion
Metoden som användes till examensarbetet var en empirisk kvalitativ design. Metoden har
medfört ökad förståelse för vilka möjligheter och utmaningar som personer med LABO
upplever. Valet av metod har bidragit till att studiens syfte har besvarats även om inte
resultatet direkt kan överföras till andra grupper då upplägget av läkemedelsassisterande
behandling i Sverige varierar. Dock är det rimligt att anta att även andra personer som står
under LABO har liknande upplevelser. Det återstår för läsaren att själv bedöma
överförbarheten (Graneheim & Lundman, 2004).

I studien ingick sex informanter, initialt beräknades åtta personer att ingå dock avslutades
datainsamling efter sex intervjuer av tidsmässiga skäl. Det fanns svårigheter med
rekryteringen då informanter uteblev från bokade tider trots påminnelser via sms och
telefonsamtal. Förutsättningarna förändrades också tidsmässigt eftersom författaren själv fick
transkribera intervjuerna vilket enligt planering skulle skett av en läkarsekreterare. Enligt
Kvale (2014) är en urvalsgrupp på åtta till tio informanter lämpligt vid kvalitativa
intervjustudier. Författaren anser att ett rikt material erhållits och liknande erfarenheter har
framkommit i de olika intervjuerna. Bedömningen av att mättnad uppnåddes vid sex
intervjuer stärks ytterligare och ökar denna studies tillförlitlighet då data från alla intervjuer
kan återfinnas i alla de fyra presenterade kategorierna. En fördel med att göra färre intervjuer
var att det lämnade mer tid över för förberedelser och tid för efterföljande analysarbete vilket
är viktigt ur kvalitetssynpunkt (Kvale, 2014). Något som är viktigt att lyfta fram vid
kvalitativa studier är författarens egen förförståelse och om det har haft betydelse för studiens
resultat. Författaren har arbetat med samma målgrupp som informanterna rekryterats ifrån
under ett år. Utifrån dessa erfarenheter kunde författaren känna igen informanternas
berättelser med berättelser från andra personer med liknande bakgrund som också får samma
typ av behandling vilket stärker studien tillförlitlighet. Ingen av informanterna är eller har
varit patient till författaren vilket också bidrar till tillförlitligheten i denna studie. En större
spridning avseende ålder, kön och ort samt fler deltagare kunde ha bidragit med än större
variation avseende erfarenheter, stärkt giltigheten i resultatet och främjat överförbarhet
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).
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Intervjuernas kvalitet kan ha stärkts av att författaren är van att inhämta information om
personers egna erfarenheter och upplevelser genom flerårig yrkeserfarenhet och goda
kunskaper i motiverande samtal som bidragit till författarens förhållningssätt till dem som
intervjuas både genom att visa empati och få en rik berättelse av dem som intervjuas. Fokus
har varit öppna frågor enligt bilaga 3 för att låta informanten själv berätta och för att
författaren ska styra samtalet så lite som möjligt, uppmaningar som “berätta mer” och
summeringar som gjort att informanten har kunnat höra vad de sagt och också kunna bekräfta
det ökar tillförlitligheten och har bidragit till att ett rikt material har inhämtats. Enligt Kvale
(2014) gör detta förfarandet att författaren lockar fram informanternas egna historia och bidrar
till att inte förutfattade påståenden påverkar personens berättelse.

De som möjligen kan ha påverkat datas kvalitet negativt är om någon av informanterna
upplevt det som obekvämt att intervjuerna spelades in och eventuellt kan ha blivit störd av att
en diktafon låg framför dem på bordet. En av dem som intervjuades uttryckte att det var
obekvämt att prata när diktafonen var på efter det att intervjun avslutades, något även
författaren misstänkte under den intervjun. De övriga fem som intervjuades var inte uppenbart
påverkade och att döma av den information de faktiskt delade, så uppfattar författaren att det
istället upplevde det som positivt att få dela med sig av sina erfarenheter till någon som ville
lyssna på dem. Detta påstående stärks genom att en av informanterna själv tog kontakt om ny
tid efter utebliven intervju då hen ansåg det som viktigt och en möjlighet att få uttrycka sig.
En annan av informanterna passade på att fråga författaren när de möttes på mottagningen om
när tiden för intervjun var och fick med sig en lapp med tiden. Det var också en av
informanterna som uttryckte under intervjun att bara få sitta och berätta så som hen gjorde var
stärkande för hen. Det är något som kan tolkas som att data som är insamlad också har ett
högt tillförlitligt värde då de tyder på att informanterna tyckt det varit viktigt att få dela med
sig av sina erfarenheter samt att det varit skönt att berätta om det för någon som ville lyssna
på just deras berättelse.

Författaren har genom noggrann beskrivning av urval och analysarbetet sökt ge läsaren
förutsättningar att bedöma studiens giltighet och tillförlitlighet. En studies resultat anses
giltigt om det är representativt för det som var avsett att beskrivas (Graneheim & Lundman,
2004). Därför har författaren sökt stärka studiens giltighet genom att vid presentation av
resultat i stor utsträckning beskriva kategorier utifrån informanternas språk och ordval samt
genom presentation av karaktäristiska citat för respektive kategori. De fyra kategorierna som
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ingår i resultatet och som svarar mot studiens syfte växte fram under analysarbetet och
preliminära resultat diskuterades såväl med handledare som under seminarier vilket bör ha
stärkt resultatets tillförlitlighet. Enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2008) ökar
tillförlitligheten i resultatet om flera forskare genomfört analysen. Som ensam författaren till
denna studie har möjligheterna för det varit begränsade, trots begränsningar som ensam
författare till denna studie finns även fördelar då det bidragit till stor förtrogenhet med all
insamlad data. Citaten från informanterna valde författaren att infoga, vilka illustrerar denna
studies noggrannhet, eftersom det återger textens ursprungliga ordalydelse. Presentationen av
resultatet i studien i kombination med de infogade och lämpliga citaten förhöjer studiens
överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004).

KONKLUSION
Studiens resultat ger implikationer för att personer med LABO förutom medicineringen
behöver stöd i sin anpassningsprocess för att skapa en ny aktivitetsidentitet och få en vardag
med struktur där de kan engagera sig i aktiviteter. Ytterligare forskning skulle kunna
möjliggöra att de nationella riktlinjerna blir ännu tydligare när det gäller de psykosociala stöd
och hjälpinsatserna som ska ingå vid LABO behandling samt vem som ska ansvarar för dem,
de skulle också öka möjligheterna till lika vård oavsett var i Sverige vården ges.

Resultaten av denna studie kan bidra med kunskap som kan användas inom rehabiliteringen
av personer som får LABO. Mer specifikt kan arbetsterapiprogram för målgruppen utformas
vilka kan bidra till att dessa personer får ett mer strukturerat stöd i sin anpassningsprocess till
en ny livssituation. Författaren hoppas att studien ska bidra till kunskap om vad målgruppen
önskar för att ges möjlighet att bygga upp det nya livet. Förslag till vidare forskning skulle
kunna vara att genomföra kvalitativa studier som kan ta fram kunskap och förståelse om dessa
personers behov när det gäller deras vardagliga aktiviteter samt vilken typ av stöd som behövs
i rehabiliteringen. Även forskning om arbetsterapeutiska interventioner som skulle kunna ges
och/eller som ges idag till målgruppen för att inhämta kunskap om vilken effekt de har för att
målgruppen ska lyckas bygga upp det nya livet som de faktiskt uttrycker önskemål om.
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Möjligheter och utmaningar i vardagliga aktiviteter för personer med
läkemedelsassisterande behandling vid opiatberoende
Vardagen förändras till stor del när en person ska bryta ett missbruk och alla de invanda
rutiner och beteenden som de innefattar. För många patienter kan läkemedelsassisterande
behandling (LABO) med godkända läkemedel så som metadon m.f. vara till stort stöd för att
hantera ett långvarigt opaiat missbruk. Denna studie vill fånga patienters egna upplevelser om
engagemang i vardagliga aktiviteter för personer med läkemedelsassisterande behandling vid
opiatberoende. Det kommer att göras genom att intervjua patienter som har minst tre
månaders erfarenhet av LABO behandling. Du tillfrågas då du matchar studiens inklusions
och exklusionskrieterier, det vill säga deltagit i behandlingen i minst tre månader, för att
kunna bidra med dina erfarenheter utifrån syftet för studien, samt att du inte är eller har varit
patient till författaren. Författaren vill fånga dina upplevelser, tankar och känslor när det gäller
din vardag, vilka stöd och hinder upplever du? vad gör du? vad gör du inte och varför? finns
det saker i din vardag som du vill göra men inte gör varför? Om/hur livet har förändrats efter
det att du påbörjat LABO Osv.

Vad innebär deltagande i studien för dig?
Ett deltagande i studien innebär ett samtycke till att intervjuas vid ett tillfälle av författaren.
Intervjuerna kommer att ske vid ett personligt möte med författaren och spelas in via
ljudupptagning. Intervjuerna kommer sedan att skrivas ut av en läkarsekreterare som arbetar
på samma enhet som författaren och som har sekretess. Allt material som samlas in kommer
att behandlas konfidentiellt vilket innebär att intervjuer och utskrifter är avidentifierade samt
allt material kommer att förvaras inlåst i ett skåp så att inga obehöriga kan ta del av det.
Resultatet kommer att presenteras på gruppnivå vilket innebär att inga enskilda personer kan
kännas igen när studien rapporteras i ett examensarbete på magister nivå och publiceras via
universitetsbiblioteket, Luleå tekniska universitet på följande länk:
http://www.ltu.se/ltu/lib/Publicera/Publikationsdatabasen

Frivillighet
Ditt deltagande är naturligtvis helt frivilligt och din rätt till vård kommer ej att påverkas av
ditt val. Deltagandet kan närsomhelst avbrytas utan att ange orsak.
Jag som gör denna studie heter Ida-Maria Barchéus. Du får gärna höra av dig till mig om du
har frågor eller senare om du önskar ta del av studiens resultat.
Student
Ida-Maria Barchéus
idabar-5@student.ltu.se
0920-71314

Handledare
Anneli Nyman, Lektor i arbetsterapi
anneli.nyman@ltu.se
0920-491000
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Anmälan om intresse att delta i studien
Om Du är intresserad att delta, anmäler Du Dig genom att kryssa i rutan nedan och anger dina
kontaktuppgifter. Även om Du inte är intresserad av att delta, är vi tacksamma om Du kryssar
i rutan nedan utan att fylla i dina kontaktuppgifter. Du lägger sedan ditt svar i svarskuvertet
som du överlämnar till personalen på LABO mottagningen.

□

Jag är intresserad av att veta mer och bli kontaktad om deltagande i studien

□

Jag är inte intresserad av att delta (fyller därför inte i mina kontaktuppgifter)

Namn

Telefonnummer

E-post

Vänligen lämna in ert svar i svarskuvertet inom 1 vecka. Om du väljer att bli kontaktad om
deltagande kommer Arbetsterapeut Ida-Maria att kontakta dig för ytterligare information och
tidsbokning.
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Informerat samtycke
Jag har läst informationen om tillvägagångssättet och syftet med studie som är att beskriva
engagemang i vardagliga aktiviteter för personer med läkemedelsassisterande behandling vid
opiatberoende.
Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och när som helst kan avbrytas utan
motivering.
Jag samtycker att information om och av mig behandlas i enlighet med den information som
framgår av informationsbrevet.
Jag kommer att erhålla en kopia av detta samtyckesformulär sedan det är daterat och
underskrivet.
Svarstalongen lämnas direkt till författaren

□

Man

□

Kvinna

□

Annat

________ Ålder

Jag samtycker till att delta i denna studie.
2017

Deltagarens namnteckning

Namnförtydligande och kontaktuppgifter (telefon eller mailadress)
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Intervjuguide
Syfte: att beskriva engagemang i vardagliga aktiviteter för personer med
läkemedelsassisterande behandling vid opiatberoende.


Berätta om din vardag, hur ser en vanlig dag ut? Vad gör du?
- Är det skillnad på det du gör på vardagarna respektive helg?
- vad är det som gör att du gör de prioriteringar du gör….
- vad är det som gör att du inte gör ”det”….



Finns det något du vill göra men inte gör? Vad? Varför?



Berätta hur ditt liv förändrades när du slutade med droger och fick påbörja LABO?



Berätta om de svåraste anpassningarna/utmaningarna att förhålla sig till när du slutat
med droger?



Vilket är det bästa stöd du fått för att lyckas bryta ditt missbruk?
- Om svaret är läkemedel: finns det något annat än det som stöttat respektive hindrat
dig att bryta missbruket/bibehålla nykterhet?



Finns det något i vardagen du önskar stöd/hjälp inom men inte fått? Vad? Vilket stöd
hade varit bra?
- När i tid skulle du säga att detta stöd skulle infalla för att hjälpa som bäst?
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Förfrågan om genomförande av magisteruppsats
Jag läser vid masterprogrammet i arbetsterapi vid Luleå tekniska universitet. Till mitt
examensarbete planerar jag att genomföra en kvalitativ studie där syftet är att beskriva
engagemang i vardagliga aktiviteter för personer med läkemedelsassisterande behandling vid
opiatberoende.
Jag vill med detta brev be om tillåtelse att rekrytera deltagare till studien genom att tillfråga
patienter som är inkluderade i LABO. Data kommer att samlas in via intervjuer med patienter
som har fått skriftlig information som syftet med studien och varför de tillfrågas om
deltagande samt att de fått skriva på ett skriftligt samtycke. Data kommer att samlas in under
perioden mars – juni 2017. All data kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet
kommer att presenteras på gruppnivå i form av ett examensarbete på magister nivå och
publiceras via följande länk: http://www.ltu.se/ltu/lib/Publicera/Publikationsdatabasen
Bifogar projektplan för översikt.
Vid funderingar, kontakta gärna mig eller min handledare
Med vänlig hälsning
Ida-Maria Barchéus
Leg. Arbetsterapeut/student
Tfn: 0920-71314
Mail: idabar-5@student.ltu.se
Handledare: Anneli Nyman, Lektor i Arbetsterapi, Luleå tekniska universitet,
Mail: anneli.nyman@ltu.se
Tfn: 0920-491000 vx.
Härmed godkänner jag att ovanstående studie får tillgång till patienter att intervjua för att
besvara dess syfte enligt beskrivet som ovan.

Namn: ..................................................... Befattning: ................................................

Underskrift: ................................................
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