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Abstrakt 
Bakgrund: Barn och ungdomar inom barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård testas för 

droganvändning genom övervakat urinprov av en sjuksköterska antingen slumpmässigt eller i 

samband med introduktion av behandling med läkemedel eller utredning. Det finns sparsam 

vetenskaplig kunskap kring detta ämne från ett sjuksköterskeperspektiv och inte alls från 

barnens perspektiv.  Enligt socialstyrelsens riktlinjer för missbruk och droger finns det risk att 

man utför övervakat urinprov slentrianmässigt då det kan bli en rutin som används utan 

reflektion.  

Syfte: Syftet med denna studie är att belysa sjuksköterskors erfarenheter kring övervakat 

urinprov av ungdomar inom barn och ungdomspsykiatrisk öppenvård. 

Metod: En kvalitativ intervjustudie med ett induktivt förhållningssätt har använts. Åtta 

sjuksköterskor från barn och ungdomspsykiatrisk öppenvård har ingått i studien. Materialet 

transkriberades och analyserades i enlighet med Graneheim och Lundman (2004) genom 

konventionell innehållsanalys. Dessutom diskuteras metodvalet utifrån Graneheim, Lindgren 

och Lundman (2017) för att öka trovärdigheten. 

Resultat: Detta i tre slutkategorier; Att två världar krockar, Att individanpassa utefter behov 

och relation, Att bli inspirerad och motiverad av patienter och föräldrar. 

Konklusion: Sjuksköterskor som har erfarenheter av övervakat urinprov träffar patienter på 

olika sätt, ibland planerat där en relation finns och man har ett omvårdnadsperspektiv men 

ibland där man träffar ungdomen på ordination av annan behandlare enbart för att utföra en 

åtgärd. Det finns rutiner som man skall följa i samband med ett övervakat urinprov men vi 

kan konkludera att det sker anpassningar utifrån att bevara ungdomens integritet. Vi kan 

också konstatera att sjuksköterskorna motiveras av att arbeta med barn och ungdomar och 

deras familjer och verkar trivas bäst där det finns utrymme för att skapa relationer och tillit 

med patienterna. 

Key Words; routines, drug screening, experience, nursing, child and youth psychiatry, 

adaption, patient needs, intuition, dignity, integrity. 

Nyckelord: Rutiner, övervakat urinprov, erfarenhet, omvårdnad, barn- och ungdomspsykiatri, 

anpassning, patientbehov, intuition, värdighet, integritet. 
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En terapeutisk patient - sjuksköterska relation är essentiell för god omvårdnad inom 

psykiatrisk vård menar Gabrielsson, Sävenstedt och Olsson (2016). De påpekar vidare att god 

omvårdnad skall vara återhämtnings fokuserad, dessutom är de ramar och förutsättningar 

sjuksköterskan har för att utföra bra omvårdnad av vikt. Vikten av barnets perspektiv inom 

omvårdnaden har beskrivits av Söderbäck, Harder och Coyne (2011) sjukvårdspersonal måste 

vara uppmärksamma, känsliga för och stötta varje enskilt barn i sina upplevelser.  De 

beskriver vidare vikten av att göra studier av barnets perspektiv då det traditionellt har sökts 

genom att tillfråga vuxna (ofta föräldrar) kring det och de avslutar med att betona vikten av att 

barnet får delta i beslutandet kring vården i samarbete med sin familj. 

 

Enligt Ejneborn-Looi, Sävenstedt och Engström (2016) som gjorde en studie baserad på 

sjuksköterskestudenter kan omvårdnadsåtgärder baserade på relationsskapande inom 

psykiatrin verka enkla om man ser på dem utifrån, men i den miljö där de utspelar sig blir 

dessa till synes enkla saker till komplexa. Det finns även en artikel av Ejneborn-Looi, 

Gabrielsson, Sävenstedt, och Zingmark (2014) som påpekar att det kan finnas två olika 

tillvägagångssätt gentemot patienterna, ett är att ta hänsyn till patienterna utifrån vad de mår 

bäst av baserat på relationen mellan patient och sjuksköterska. Det andra innebär att man som 

personal utgår ifrån vad som är bäst för personalgruppen, alltså det som fungerar bäst i 

systemet där det finns risk att patienten hamnar i kläm. 

 

Statens folkhälsoinstitut (2017) skriver att barn och ungdomar ska drogtestas genom urinprov 

från ca 13 års ålder inför utredning och behandling vid ADHD inom BUP (barn- och 

ungdomspsykiatrin) i Sverige. Litteraturen visar att barn och ungdomar med psykisk 

funktionsnedsättning ofta använder sig av droger, tobak och alkohol i större utsträckning och 

riskerar därför att hamna i ohälsa. Att använda sig av urinprov för att avgöra om någon brukat 

droger började på 1970-talet och det anses av Socialstyrelsen vara den bästa metoden att 

avgöra intag. Anledningen till att socialstyrelsen inte rekommenderar salivprov istället är att 

de är mindre tillförlitliga än urinprov och har dessutom ett kortare tidsfönster, salivprov 

beskrivs som ett alternativ när en kort detektionstid är relevant. (Socialstyrelsens riktlinjer, 

2018). Statistik från 2017 visar att ca 6 % av ungdomarna i årskurs 9 och ca 16 % i årskurs 2 

på gymnasiet använt cannabis under de senaste 12 månaderna. Det skiljer sig något mellan 

könen och det är fler pojkar än flickor som rapporterar erfarenhet av cannabisrökning både 

bland unga och vuxna. Det är enligt centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning 
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(2017) väldigt få ungdomar som använder andra sorters narkotika än cannabis, så få att det 

ibland inte ens går att mäta i undersökningar. Det är enligt undersökningen svårt att få 

tillförlitliga mätresultat bland ungdomar så det kan finnas ett stort mörkertal vilket man får 

anta då det samtidigt genom media rapporteras att det finns ett stigande missbruk av opioider, 

nätdroger osv hos ungdomar.  

 

Bone, O´Reilly och Vostanis (2014) har undersökt hur barn och ungdomar och deras föräldrar 

upplever den psykiatriska vården. De fann att både barn och föräldrar ofta var rädda för det 

okända vid sitt första besök, de var osäkra på vad som skulle hända men många såg också 

fram emot möjligheten att få hjälp. Det var viktigt för barn och föräldrar att känna att någon 

lyssnade på dem och att kommunikationen mellan dem och vården fungerade. När behandlare 

byttes och vården upplevdes inkonsekvent tyckte både barn och föräldrar att det var jobbigt, 

att behöva berätta samma saker flera gånger och en känsla av att vården inte var kontinuerlig 

(Bone O´Reilly &Vostanis 2014). 

 

Enligt svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP) riktlinjer vid ADHD 

(2016) skall användning av nikotin, alkohol och olagliga droger alltid kartläggas innan 

utredning, då bruk av sådana substanser är vanligare hos unga med ADHD än andra och att 

det finns en extra problematik i att kombinera droger med behandling. De skriver vidare i sina 

riktlinjer att tonåringar skall genomgå ett övervakat urinprov innan psykologtester och att det 

även skall övervägas uppföljande tester under behandling med centralstimulantia. 

Socialstyrelsen (2018) skriver i sina nationella riktlinjer att urinprov analyserat med 

masspektrumi kan användas för att upptäcka pågående eller nyligt intag av droger.   

Specifikt från öppenvården i barn och ungdomspsykiatri finns inte mycket forskning. Dock 

har vi hittat väldigt mycket material på sociala medier kring övervakat urinprov från 

ungdomens perspektiv på en mängd olika chatforum, brukarföreningar som adhd eller 

aspergers forum. (Aspergerforum.se, bokstavsfolk.i.fokus.se, underbara ADHD på facebook). 

Det är utan tvekan något som ungdomarna diskuterar. De som skrivit där har samtliga varit 

negativt inställda till övervakat urinprov och många fann den intimiderande och 

integritetskränkande. 

  

Vi kan inte använda detta material av vetenskapsteoretiska och etiska skäl och man måste ta 

hänsyn till att det kan finnas en grupp av ungdomar som inte skriver på dessa forum och som 
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inte upplever övervakat urinprov som problematisk. Men vi kan få en ide om att somliga 

ungdomar kan uppleva åtgärden som problematiskt. Det som framkommer är att man inte 

känner sig involverade, att systemet inte har tillit till dem när de säger att de inte använder 

droger och att det upplevs som en maktsituation.  Forskning av Fendrich et al. (2004) talar 

dock för standardiserade urinprov. De fann att för att få en objektiv bild av en persons 

narkotikaanvändande är urinprov en essentiell nyckel som både ger information om personens 

nuvarande narkotikaanvändning samt fungerar som en katalysator i att detektera om personen 

under-eller överrapporterar sitt narkotikaanvändande. 

 

Fisher och Happell (2009) lyfter fram att man inte vill använda sig av kokboks-metoden inom 

omvårdnaden, att alla patienter inte får plats i samma rutin eller standard. Detta diskuteras i 

samband med evidensbaserad praktik. Dessutom finns ett alternativ till standardisering och 

objektivismen som beskrivs av de medicinskt inriktade vetenskapliga artiklar, det är den 

reflekterande praktik som beskrivs av Goulet, Larue och Alderson (2016). I studien beskrivs 

hur man kan påverka klyftan mellan teori och praktik och samtidigt utveckla sig 

professionellt. Reflekterande praktik sägs dessutom att fostra empati, värdighet och 

medkänsla Genom det rätta perspektivet kan sjuksköterskor förstå patientens perspektiv. 

Kärnan är enligt dem det emotionella engagemanget med patienten. 

 

Sjuksköterskor inom barn- och ungdomspsykiatrin har en utmaning med ett ökande inflöde av 

patienter, det är dessutom svårt att hitta sjuksköterskor med specialistutbildning enligt en 

rapport från 2017 av Uppdrag psykisk hälsa. Enligt Lundqvist (2011) är en tydlig ideologisk 

plattform i kombination med god kompetens för utredning, bedömning och behandling en 

förutsättning för ökad vårdkvalitet. Härigenom garanteras patienterna en god och säker vård, 

grundad i en gemensam kunskapsbas, evidensbaserad praktik. 

 

Integritet: Vi har valt att använda oss av definitionen av integritet från statens medicin-etiska 

råd (SMER). Integritet kommer från latin och betyder orörd, hel och begreppet är knutet till 

värde och värdighet och avser varje människas omistliga egenvärde som person. Man kan 

dela upp begreppet i fysisk och psykisk integritet. Fysisk integritet är den helhet som avses 

kroppen och ingen har rätt att undersöka någon annans kropp utan den andres samtycke. 

När det gäller psykisk integritet avses det samlade komplexet av individens värderingar, 

föreställningar, åsikter och önskningar men även individens trosföreställningar och mentala 
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liv. Denna får inte bli föremål för intrång eller manipulation. Individens åsikter och 

värderingar får inte kränkas. Personlig integritet betyder okränkbarhet eller rätt att inte bli 

kränkt. En sak som utmärker integriteten är att den inte upphör för att man själv inte förmår 

hävda den. Inom hälso- och sjukvården kan den personliga integriteten hotas på flera sätt. 

Man kan utsättas för åtgärder mot sin vilja och känna sig kränkt som person. (Statens 

medicin-etiska råd, 2018) Vi har valt att definiera detta ord för att mycket i vår studie handlar 

om ungdomens integritet och det kan vara bra för läsarens förståelse att veta vad vi menar när 

vi pratar om integritet. Men också för att att det är integriteten som är på spel i frågan kring 

övervakade urinprov från ungdomens perspektiv. Då detta arbetet är utifrån sjuksköterskans 

perspektiv ligger begreppet mer latent anser vi.  

 

Rational 

Det vi fokuserar på är hur sjuksköterskorna upplever övervakat urinprov. Vi ville få fram en 

klar bild av sjuksköterskans tankar kring detta moment utan att påverka med direkta frågor 

om hur vi tror det går till eller känns för ungdomen. Enligt socialstyrelsens (2018) riktlinjer 

för missbruk och droger finns det risk att man utför övervakat urinprov slentrianmässigt för 

att det är en del av en checklista som används utan reflektion, men vissa menar att det vore 

bättre att utföra övervakat urinprov på alla för att undvika att man pekar ut somliga och inte 

andra. Detta krockar i sin tur med att individanpassa vården och vi tänker att det finns plats 

för reflektion kring hur vid använder oss av urinprov för övervakat urinprov och hur vi 

behandlar patienterna i samband med dessa. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att utföra övervakat 

urinprov av ungdomar inom barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård. 

  

Metod 

Kvalitativ innehållsanalys är vanligt förekommande metod i omvårdnadsforskning. Vår 

analys utgår från Graneheim och Lundmans (2004) metodartikel. Enligt dem kan kvalitativ 

innehållsanalys sägas vara en analys som fokuserar på likheter och olikheter i en text. Precis 

som vid användande av alla kvalitativa metoder ska kriterier för trovärdighet, pålitlighet och 

spårbarhet vara uppfyllda. Beträffande analysens giltighet, som utgör en del av underlaget för 
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trovärdighet, måste adekvata data och en beskrivning av analys som korresponderar mot 

studiens syfte användes (Graneheim & Lundman, 2004). Det påpekas att destilleringen av text 

är central i innehållsanalys där ord eller meningar förs in i innehållsmässigt relaterade 

kategorier.  

 

 

Kontext  

Fokus för vårt examensarbete ligger på två barn- och ungdomspsykiatriska 

öppenvårdsmottagningar i olika delar av Sverige. På mottagningarna arbetar man dagtid, 

måndag till fredag klockan 08 - 17. De är allmänpsykiatriska och man arbetar med diagnostik, 

kartläggning, medicinering och följer patienterna från diagnos tills de fyller 18 år eller till de 

är färdigbehandlade. På öppenvårdsmottagningarna arbetar också läkare, psykologer, 

kuratorer, sjukgymnast och arbetsterapeut.  

 

Deltagare 

Vår studiepopulation utgörs av sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor som i sitt yrke 

utför övervakade urinprov på ungdomar. Samtliga sjuksköterskor som deltagit har varit 

verksamma inom barn- och ungdomspsykiatrin genom flera år, den med kortast tid på 

arbetsplatsen var 3 år och den med längst erfarenhet hade jobbat 30 år inom barn- och 

ungdomspsykiatrin men i olika former efterhand som systemet ändrats till hur det ser ut idag.  

Urvalet har skett genom ett ändamålsmässigt och strategiskt urval och är baserat på frivilligt 

deltagande. Vi kontaktade verksamhetschefer på de två enheter och fick lov att intervjua de 

sjuksköterskor på de valda enheterna som önskade att delta. De fick information både 

muntligt och skriftligt gällande studien (Se bilaga 1 för informationsbrev). 

 

Datainsamling 

Våra intervjuer är semi-strukturerade och vi använde oss av en frågeguide som en röd tråd 

men det fanns plats för en viss öppenhet. Den kvalitativa designen syftar till att forskaren 

använder sig själv som forskningsinstrument och interagerar med informanten. Det kräver att 

vi försöker vara flexibla, anpassningsbara och har ett öppet förhållningssätt vilket vi tror att 

det teoretiska valet bidrar till. Texten skapas tillsammans med forskaren och resultatet 

kommer därmed inte vara oberoende av denna, ett subjektivt angreppssätt (Graneheim och 

Lundmann 2004). Vi har intervjuat åtta sjuksköterskor, den längsta intervjun var 32 minuter 
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och den kortaste var 22 minuter och har använt oss av mobiltelefon som 

inspelningsutrustning, intervjuerna har skett på sjuksköterskornas arbetsplats i en miljö där vi 

kunde sitta ostörda och sjuksköterskorna var frikopplade från arbetsuppgifter under tiden 

intervjun pågick för att minska störningsmoment. Efter klargjord intervju transkriberades den 

ordagrant och analyserades. 

 

 

Analys 

Vi har intervjuat deltagarna enskilt men har sedan valt att utföra resten av analysprocessen 

och arbetet med studien i sin helhet gemensamt. Båda forskare hade därmed tillgång till hela 

materialet och kunde följa analysen alla steg för att höja graden av pålitlighet och undvika att 

fastna i ett spår (Graneheim & Lundman, 2004). Rent praktiskt har vår process följt 

Graneheim och Lundman (2004) och den kvalitativa innehållsanalysens principer. Vi samlade 

ihop allt vårt material först som bestod av åtta intervjuer. Sedan transkriberade vi alla åtta, ord 

för ord. Vid transkribering i kvalitativ innehållsanalys ska ingen information uteslutas och allt 

ska återges ordagrant, vilket har skett.   

 

I en kvalitativ studie finns inget tydligt rätt eller fel, utan studien baseras på de upplevelser 

som individen beskrivit med sina egna ord (Graneheim & Lundman, 2004). Båda forskare 

läste alla intervjuer ett flertal gånger innan vi började sortera texten i meningsenheter i ett eget 

dokument. Vi hade 212 meningsenheter som i nästa steg av analysen kondenserades och ord 

som var irrelevanta plockades bort. Exempel på detta är ljud och pauser och meningar som 

“vart var vi nu” eller “vad tänkte jag på nu”. Alltså text som är en del av ett samtal men som 

inte fyller någon funktion. Efter detta flyttade vi alla kondenserade meningsenheter till ett 

word dokument för att kunna få fram att-satser, kategorier och slutkategorier. Vi arbetade 

sedan vidare med de kondenserade meningsenheterna och sorterade in dem med andra 

uttalanden som passade ihop och befann sig i samma kategori. Varje ny kategori fick en 

beskrivande rubrik och efter första kategorisering fick vi fram 101 kategorier, vid den andra 

sorteringen parade vi ihop en del och fick 42 kategorier, den tredje 19 kategorier, den fjärde 

12 och den sista gav först 4 kategorier vi landade slutligen på 3 kategorier efter handledning. 
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Etiska överväganden 

Vi är medvetna om att hur vi bemöter och behandlar människor beror på vilken människosyn 

vi har. Vi ser på människor på olika sätt och därför var det viktigt att vi var medvetna om 

detta när vi intervjuade sjuksköterskorna. De delar med sig av sina tankar och rummet skall 

vara en plats med tillit och respekt, detta tror vi skapar en miljö där man vågar öppna upp sig 

kring vår frågeställning. Samtidigt handlar det om känslor, en del av humanismen är att det 

inte går att objektivt mäta hur stark en känsla är. Detta är något vi måste vara medvetna om, 

att inte tolka och samtidigt acceptera vår förförståelse men försöka att låta materialet växa 

fram utan vår påverkan. Fördomar kan vara både positiva och negativa, den negativa gör oss 

icke mottagliga för ny kunskap, medan positiv fördom är förutsättningen för kunskap.  

  

Som sjuksköterskor utgår vi ifrån omsorgsprincipen och är skyldiga att inte tillföra någon 

lidande, att förebygga och minska lidande samt att främja välbefinnande. Detta hoppas vi 

minskade risken för obehag hos våra deltagare. Vi inser att vi också är sjuksköterskor och en 

del i intervjun kanske är intern och präglat av förförståelse. De vi intervjuar kanske ser oss 

som allierade och inte neutrala forskare som utför en intervju. En av författarna har intervjuat 

sina kollegor och det är något vi diskuterade både tillsammans, med handledare och andra 

studenter innan intervjuerna påbörjades och vi kom fram till att det inte borde påverka 

intervjuerna negativt. Deltagarna hade möjlighet att bli intervjuad av den andra författaren om 

de önskade. 

  

All data från intervjuerna är avidentifierad, inga namn nämns och situationer som kunde 

kännas igen blev anonymiserade i efterhand. Vi informerade deltagarna innan intervjun 

påbörjades om deras roll i projektet, att det är frivilligt att delta, att vi håller tystnadsplikt och 

inspelade samtal bara är tillgängligt för oss författare. Vi informerade om att de var välkomna 

att kontakta oss i efterhand vid frågor eller synpunkter och man kunde avbryta intervjun när 

som helst. Vi utgår ifrån de tre forskningsetiska principer som formulerades i 

Belmontrapporten (1978) vars syfte var att skydda och skapa riktlinjer för etisk korrekt 

forskning där människor är involverade, de är skyldighet att göra gott, rättvis behandling, 

samt respekt för individen. 
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Resultat 

Att två världar krockar 

En erfarenhet vi får återberättad är ett exempel på ett första besök för ungdomen där läkaren, 

som sin första insats, informerar ungdomen om att hen skall genomföra ett övervakat 

urinprov. Denna information ges dessutom i väntrummet där andra kan höra. Sjuksköterskan 

upplever att detta inte känns bra, ungdomen överraskas och är inte förberedd. Sjuksköterskan 

berättade att hon i efterhand kände att hon ville prata med läkaren kring situationen, men det 

var inget hon gjorde. Sjuksköterskor tycker att det ibland kan vara bra att överraska med 

stickprov, det baseras då på att det kommit fram misstanke eller fakta kring att ungdomen 

faktiskt missbrukar. Det finns erfarenheter av att man missar många, det har påpekats från 

vuxenpsykiatrin att man har övertagit behandlingar av ungdomar som fyllt 18 där det funnits 

ett flerårigt missbruk som aldrig upptäckts. Detta är relevant för vår studie då det visar på de 

problem som finns och har funnit med rutiner kring övervakat urinprov, vilket i sin tur 

påverkar både patienter och sjuksköterskor.  En av enheterna har sedan några år tillbaka 

skärpt sina rutiner och sjuksköterskorna därifrån anser nu att det blivit mycket bättre.  

 

En sjuksköterska berättar att hon själv har arbetat inom vuxenpsykiatrin och mött patienter 

som berättat att de under sin tid på BUP använt droger. Andra berättar om hur läkare från 

andra mottagningar eller avdelningar berättat om patienter från BUP med drogmissbruk eller 

om hur vuxenpsykiatrin kommer med information kring droger efter en patient fyllt 18. 

Sjuksköterskor berättar hur de är svårt att jobba med tillit och relationer och ta vara på 

integriteten men samtidigt vara rädd för att missa någons missbruk som ju kan skada 

patienten. Följande citat visar denna frustration: 

 

“Det handlar om att fånga upp det för jag tror inte vi gör det idag, det kan sabba allt jobb 

som görs så här som utredningar och medicinering om man inte gör det” 1:10 a 

 

De rutiner som finns på mottagningarna nämner sjuksköterskor som bristfälliga och oklara. 

Bokningar och hur det genomförs kan vara olika från situation till säger några. Övervakade 

urinprov upplevs inte som ett prioriterat område och sjuksköterskor nämner att de inte känner 

att de inte har stöd uppifrån kring att få strukturer kring det. Det nämns problem både kring 

den administrativa delen av provtagningen (labb-beställningar och bokningar) men även den 

praktiska. På båda enheterna är övervakad provtagning en uppgift som genomförs av 



9 
 

Institutionen för Hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 

sjuksköterskor, vilket innebär att de ofta träffar patienter som de inte har en tidigare relation 

till. I de fallen är det ungdomens behandlare som bokar provet hos sjuksköterskorna. 

 

Sjuksköterskor upplever att det är viktigt med utbildning kring droger särskilt för någon som 

skall arbeta inom barn-och ungdomspsykiatrin, men det är inget som de upplever att de blir 

erbjudna från sina arbetsplatser. De har en känsla av att drogmissbruk är mer vanligt 

förekommande än man kan tro och känner att de kan missa mycket i och med att de har brist 

på kunskap.  Sjuksköterskorna har varierande erfarenheter kring patienter som använder 

droger men tänker att den patientgrupp de arbetar med (främst barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar) ofta debuterar tidigt i sammanhang med alkohol och droger. Vikten 

av att kunna bedöma om det eventuellt finns en drogproblematik kring de patienter som 

medicineras nämndes också av sjuksköterskor. 

 

En sjuksköterska nämner att hon inte tycker hon varit med på särskilt många övervakade 

urinprov på en av mottagningarna och därför tror hon inte att riktlinjer följs. Sjuksköterskorna 

säger att de hoppas på att de genomför provtagning på samma sätt men det är inget man 

diskuterar inom sjuksköterskegruppen. 

 

“...vi samtalar inte om det, om vi gör samma. Jag har inte frågat, vi har inte haft en 

diskussion. Ja jag tror, men jag kan inte vara säker.”5:2 a 

 

Den praktiska aspekten kring provtagningen är ganska likartad för sjuksköterskorna, de 

nämner bland annat kontroll av provtagnings rum innan så det ser okej ut samt hur de lämnar 

dörren till toaletten lite öppen och ser på ungdomen via en spegel. Det är olika kring vem som 

beställt provet berättar sjuksköterskorna, det kan vara en behandlare, en läkare eller dom 

själva. Innan provtagningen börjar berättar sjuksköterskan hur det skall gå till. På en av 

enheterna berättar sjuksköterskorna att de får svar direkt på en sticka, den andra enheten 

skickar in provet för analys och svaret kommer då senare berättar sjuksköterskorna där. 

  

Att individanpassa efter behov och relation 

Vi kunde se att sjuksköterskorna anpassade sig efter patienten behov relativt ofta när det kom 

till övervakat urinprov. Sjuksköterskorna har många exempel på hur de anpassar situationen 

kring övervakat urinprov för att göra ungdomarna mer bekväma, främst när det handlar om att 
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ungdomen är av det motsatta könet. Några berättar om hur de i sådana lägen frågar om någon 

annan anställd eller en av föräldrarna kan övervaka. Följande citat visar hur sjuksköterskorna 

har berättat om hur anpassningar kan ske. 

 

“Vi fick bestämma med mamman, samarbete, hon fick ta han en runda runt så han sedan 

kunde kissa, så fick han komma tillbaka” 8:6 b 

 

Följande citat visar att man kan anpassa situationen om läget visar sig att vara besvärligt på 

grund av kön. Man verkar utgå ifrån att det inte är ett problem, men om ungdomen nämner det 

som besvärligt kan sjuksköterskorna ibland anpassa:  

 

“Det som händer ibland när det är väldigt svårt läge, med motsatt kön, då kan man få hjälp, 

man använder någon kontaktperson eller föräldrar och man ger ansvaret till den, för annars 

går det inte att lämna” 7:11 

 

En del av sjuksköterskorna berättar att de brukar fråga pojkar innan om det känns okej, men 

att de oftast brukar gå bra. En av sjuksköterskorna berättar att hon själv inte tycker det är 

någon skillnad att utföra övervakat urinprov oavsett kön och att hon aldrig upplevt att det varit 

problematiskt.  

 

Sjuksköterskor berättar om olika situationer med anpassning bland annat ett övervakat 

urinprov med en flicka där sjuksköterskan föreslog att de skulle prata som de var tjejkompisar 

på en toalett för att avdramatisera det hela. Samtalet fokuserade då på något helt annat som 

smink och kläder på skolavslutningen och det upplevdes som lyckat. Flera berättar om hur 

patienter får gå en promenad med sina föräldrar eller åka iväg och komma tillbaka efter några 

timmar när de inte lyckas kissa, detta verkar också vara en taktik som fungerar för många. 

Den största anpassningen som en av sjuksköterskorna berättar om är en situation där de 

stänger dörren och provtagningen inte övervakas överhuvudtaget, i den situationen togs det 

beslutet av en läkare som närvarade. 

 

En röd tråd i många av intervjuerna var också vikten att avdramatisera situationen kring 

övervakat urinprov. Detta upplever många som en stor del i att göra det så enkelt som möjligt 

för patienterna, dom gör detta genom att noga gå igenom vad som skall ske innan så att 
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ungdomen kan förbereda sig men också att berätta varför det görs. Här kommer också vikten 

av rutin in, många tyckte att det var lättare att motivera och förklara för ungdomen när de 

kunde hänvisa till en rutin där exempelvis alla över 13 års ålder genomför detta. Att prata 

sakligt kring det hela och att förmedla att detta inte är något ovanligt för dem som 

sjuksköterskor lyfts också av några deltagare. En sjuksköterska pratade om den kliniska 

blicken och hur man kunde utgå från den kunskap man har kring situationen runt ungdomen 

för att bedöma om risken var större att just denna ungdom riskerade att använda droger. 

 

”... men jag tänker också det finns någon typ av klinisk blick alltså även för det här vilka som 

är risker och att det är en större risk i en grupp där man har sådana måenden och beteenden 

alltså typ impulsivitet, risktagande beteende många har ju problem med sömnen till exempel 

men det är ju också så att dom kanske är ute länge och föräldrar kanske inte vet var dom är 

och det är klart när jag träffar en sån ungdom så tänker jag att det här kanske är , självklart 

ser man också att det är en större risk... “ 4:13 

 

Att bli påverkad och motiverad av patienter och föräldrar 

Sjuksköterskorna upplevde att det var hoppfullt att arbeta med barn och unga och såg det som 

en stor möjlighet att påverka dem på ett positivt sätt.  De motiverades av att se en förbättring 

och uppskattade den kontakt man fick med patientens familj och nätverk som är på ett annat 

sätt med barn än med vuxna, tycker sjuksköterskorna. När det gäller övervakat urinprov 

kommenterade några att det nog kunde vara så att det var mer obekvämt att utföra som 

ungdom än som vuxen, främst relaterat till kroppsliga osäkerheter som många upplever i 

tonåren. 

 

Sjuksköterskor upplevde att föräldrarna var positiva till övervakat urinprov och att det inte 

brukar vara problematiskt att få dem att godkänna det. En del kände att det ofta fanns en oro 

hos föräldrarna och att föräldrarna ibland själva ber om ett urinprov, någon gång kan detta 

skapa svåra situationer där sjuksköterskan upplever att hon förväntas hantera situationen kring 

droger åt föräldrarna. Det finns också motsatta exempel från sjuksköterskor där föräldrar till 

vissa barn kan tycka att det är orimligt att misstänka något och därför också finner ett 

övervakat urinprov onödig. Möjligheten för att använda saliv istället för urin kom också upp 

under några intervjuer, de flesta av sjuksköterskorna ser det som en enklare lösning för alla 

inblandade. Någon ansåg att det skulle vara bra som ett alternativ men såg det som att det 
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eventuellt skulle kunna vara jobbigare för somliga ungdomar med sensorisk känslighet där 

munnen kanske kan vara jobbigare att ha i fokus. En sjuksköterska tänkte att det inte gjorde 

någon skillnad om det var urin eller saliv, i alla fall inte för henne, men att alternativ är bra. 

  

Det vanligaste svaret kring hur sjuksköterskorna tror att upplevelsen här för patienten är: 

“jobbigt” och att det är en “konstig/obekväm situation”. Någon nämner att de ibland upplevt 

att en patient kände sig trängd, en annan säger att situationen i sig är integritetskränkande. 

Sjuksköterskor pratar kring de patienter som de misstänker har något att dölja och hur det då 

blir extra jobbigt för dem. Att prata med ungdomarna kring droger och hur det påverkar kropp 

och psyke är något sjuksköterskorna brukar göra, även information kring de negativa effekter 

droger kombinerat med eventuell medicin kan ge gavs ut. Sjuksköterskorna brukar bekräfta 

till ungdomen att de förstår att provtagningssituationen är obekväm i och med att hen blir 

övervakad. Sjuksköterskor berättar att ungdomarna enligt rutinen inte skall veta om innan att 

de skall genomföra ett övervakat urinprov, men att någon redan vet om att det är en del av 

rutinen. En sjuksköterska säger att provtagning endast är övervakad vid misstanke och att 

dörren som regel är stängd, detta är dock i motsättning till det som sägs från övriga 

sjuksköterskor. De berättar att det finns situationer där ungdomen fått information i förhand 

men det vanliga är att de inte vet innan de kommer till mottagningen den dagen. 

 

”Tanken är ju egentligen att dom inte ska veta om det” 1:3 b  

 

Föräldrar skall samtycka till provtagningen och får därför veta innan besöket att det planeras. 

Det konstateras att om patienten måste återkomma så vet de ju om vad som ska ske i förhand, 

men sjuksköterskan tänker då att det viktiga är signalen som skickas i och med provtagningen. 

 

Resultatdiskussion 

Vi fann i vår studie att att det ibland finns en konflikt mellan rutiner och möjlighet att använda 

sin kliniska blick och skapa en allians med patienten som präglas av tillit, samhörighet och 

relationsskapande åtgärder. Vi tolkar att konflikten uppstår i kontrasten mellan att utgå ifrån 

patienten med ett inifrånperspektiv och rutiner och riktlinjer som är stela och odynamiska.  En 

tanke kring vad konflikten beror på skulle kunna vara är att urinprov upplevs som något 

väldigt basalt som sjuksköterska, vid inskolning när en ny sjuksköterska börjar tänker nog de 

flesta att det är något man kan. Då blir det heller inget som man går igenom noggrant med 
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varandra. Samtidigt måste det ju betyda att det finns en tendens att negligera att det finns en 

risk för att kränka ungdomens integritet genom att förenkla uppgiften och underskatta dess 

betydelse.  

 

Vi fann vidare att sjuksköterskorna har en tillit till att alla gör på samma sätt, de pratar inte om 

det specifikt, inte heller när det sker avvikelser från rutinen. Man förutsätter helt enkelt att den 

andra gör som man gör själv. Att vi som sjuksköterskor alltid i någon mån anpassar oss till 

den patient vi vårdar ser vi som en självklarhet, på samma sätt som vi i vår vardag anpassar 

vårt beteende beroende på de människor vi möter och umgås med. Men för sjuksköterskor blir 

det än viktigare med anpassning med tanke på hur vården skall vara personcentrerad och 

byggas runt de behov varje enskild patient har. Trots att man har en tendens att följa rutiner 

mestadels i syfte att undvika att ungdomar använder droger framgår det av vårt resultat hur 

man individanpassar utifrån ett patientperspektiv och avviker från rutinen. Det kan jämföras 

med att samarbete enligt Utriainen, Kyngäs och Nikkilä (2009) visar sig som 

samhörighetskänsla mellan sjuksköterskor men även praktiskt genom att dagligen hjälpa och 

räkna med varandra. 

 

 Det är dessutom viktigt enligt Schmalenberg och Kramer (2008) att känna sig ha kliniskt 

kompetenta kollegor, klinisk autonomi, det vill säga att känna att man har utrymme att göra 

korrekt fast på olika sätt. Detta kanske kan vara ett av svaren till varför sjuksköterskorna litar 

på varandra och att de gör rätt oavsett om de inte gör helt som de själva. Från det deltagarna 

berättar för oss har sjuksköterskan dåliga möjligheter att planera utifrån vad som är bäst för 

patienten för att systemet inte tillåter det. 

  

Något som vi tycker diskuteras ofta och kan vara kontroversiellt inom sjukvården, är begrepp 

som intuition och magkänsla. Vi tycker att vårt resultat gör att vi kan dra vissa slutsaser som 

vi tycker involverar intuition, eller tyst kunskap, som är svåra att mäta och få syn på, och 

tenderar därför att nedvärderas. I en rapport från Svensk sjuksköterskeförening (2006) fann 

redaktörerna att det som var unikt i erfarenhetskunskapen är det faktum att den inte är 

granskad. Genom samtal och reflektion kan man dock granska den och därigenom också 

utveckla den, den kan då bli en del av den beprövade erfarenheten som är en gemensam och 

delad kunskapsgrund. Förutsättningar för att ta tillvara och utveckla erfarenhetsbaserad 

kunskap uppges enligt redaktörerna vara bland annat nyfikenhet, uppmärksamhet och mod att 
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våga reflektera över sin egen och andras kunskap. En vårdmiljö med utrymme för reflektion 

och med stödjande egenskaper uppges vara en förutsättning för erfarenhetsbaserat lärande. 

Om den erfarenhetsbaserade kunskapen blir för oreflekterad så kan den också innebära ett 

hinder för den professionella utvecklingen enligt redaktörerna (Östlinder et al red., 2006). 

Vi tror att mycket i kategorin “Att två världar krockar” handlar om sjuksköterskornas 

erfarenhet, det de bär med sig i bagaget som rör den professionella erfarenheten genom 

beprövad erfarenhet, teori och kunskap baserat på utbildning samt specialisering och att detta 

ofta krockar med hur systemet är stelt och standardiserad. Det finns också saker som är svåra 

att tolka vart och i vad det har sitt ursprung i och med att det i erfarenhet finns kunskap som 

inte alltid syns, något som man genom erfarenhet “vet”, en intuition eller magkänsla. 

  

Vi tycker det är intressant att titta vidare på detta fenomen.  Det finns nämligen en 

neurobiologisk förklaring till hur erfarenhetsbaserad kunskap uppstår. Enligt Björklund 

(2008) visar studier av sjuksköterskor på 1980 talet att man kunde påvisa att de som hade lång 

tid i yrket såg mer och gjorde bättre bedömningar snabbare. Man talade om en intuitiv 

förmåga. På 1990-talet gjordes liknande studier av läkare och affärsmän, med liknande 

resultat. Att människor med lång erfarenhet ofta blir bättre på det de gör, att träning ger 

färdighet, är inget nytt men det fanns enligt Björklund (2008) ingen förklaring. I motsättning 

till detta finns det en studie av Hellzen, Kristiansen och Nordberg (2003) som visar att 

erfarenhet och många år på samma ställe kan vara en direkt nackdel för patienterna. De 

upptäckte i sin studie att sjuksköterskor med lång erfarenhet blev mindre känsliga än mindre 

erfarna sjuksköterskor. Vi tror att båda kan göra sig gällande och att det beror mycket på 

sjuksköterskornas benägenhet att titta inåt och fortsätta reflektera och fortsätta granska och 

utmana sig själva och sin yrkesroll livet igenom.  

 

För några år sedan upptäckte neuroforskare enligt Björklund (2008) att den mänskliga hjärnan 

har dubbla system för att ta emot och analysera sinnesintryck, ett medvetet och ett omedvetet. 

I det omedvetna, det icke deklarerbara, systemet jämförs våra sinnesintryck med tidigare 

lagrade bilder. Vi har alla en inre bilderbok med lagrade erfarenheter utifrån vad som hänt oss 

tidigare i livet. Vi minns också utfallet, slutade det bra eller dåligt? Med hjälp av dessa 

lagrade sinnesintryck bedömer vi omedvetet den aktuella situationen och kan förutsäga 

utfallet. Vi ser några exempel på detta i vår text där sjuksköterskorna pratar om att de 

“känner” på sig vem de skall fråga, att man har en magkänsla kring ungdomen och det finns 



15 
 

Institutionen för Hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 

en grupp med riskbeteende som man screenar mer än andra då de visar symtom på 

drogmissbruk. En sjuksköterska pratar tydligt om den kliniska blicken och att det finns vissa 

tecken som skulle kunna tyda på riskbeteende som man kan vara uppmärksam på till exempel 

impulsivitet, risktagande, problem med sömnen, ångest eller “fel” umgänge. Detta är dock 

inget som man kan hitta i rutiner, det är en del av kulturen, vi vet alla detta men det är inte 

“officiellt”. 

  

Björklund (2008) förklarar att enligt Dreyers novis - expertmodell som bygger på 5 steg; 

Novice, Advanced, Beginner, Competence, Proficiency and Expert kan man hitta där 

“intuition och magkänsla” blir relevant för sjuksköterskan. De menar att utvecklingen sker 

som ett resultat av dels inlärning av kontext och situationsrelaterad kunskap, dels motivation 

och ett stort personligt engagemang. Deras modell har använts för att beskriva och förklara 

beteendet inom många olika professioner däribland sjuksköterskor. Vissa 

utbildningsinstitutioner i Sverige och Danmark, där man uppskattat Patricia Benners teori, 

som baserats på Dreyers teori, har sedan dess byggt sin verksamhet på en novis-expertmodell 

medan andra håller kvar vid att bedömning och beslut enbart ska tas på rationella, logiska och 

vetenskapliga grunder. Vi känner här igen den svenska debatten kring beprövad erfarenhet 

respektive vetenskaplighet som i grunden har förändrat sjuksköterskeutbildningen i Sverige. 

Kan det vara så att vi har hittat en diskrepans mellan den strikta medicintekniska delen av 

vården och den mjukare omvårdnaden som bör präglas av individanpassning och baseras på 

en relation. 

 

I våra intervjuer hittar vi exempel på att man i många fall inte hinner skapa en relation till 

patienten, sjuksköterskan kallas till en behandlare som vill ha hjälp med ett övervakat 

urinprov, vi uppfattar att det sker på rutin och stelt medicintekniskt utan möjlighet för 

sjuksköterskan att använda sig av sin kärnkompetens - omvårdnad. Samtidigt finns det fall 

man har en väl fungerande relation med ungdomen och dennes familj och anpassning sker. 

Kanske har sjuksköterskan har lättare att följa rutinen i de fall då hon ej känner patienten och 

har hunnit att bygga en relation till denna. Samma när det gäller misstanke om drogmissbruk 

eller att det påpekas att man har en tendens att missa drogbruk - att sjuksköterskan då blir 

påmind om konsekvensen av att inte utföra screening tillräckligt ofta eller strikt enligt rutin. 

Det finns rutiner och riktlinjer men vi uppfattar att det inte bara går att utgå ifrån det, 
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sjuksköterskorna upplever att det är svårt att få alla patienter i en rutin eller mall då alla 

patienter har olika förutsättningar 

 

Den konflikt vi kan upptäcka hos en del av sjuksköterskorna ser först ut att bero på att det inte 

finns tydliga rutiner och att man därför bortser från dessa. Efter analysarbetet, växte en lite 

annan bild fram. Det finns en riktlinje som säger att sjuksköterskan skall göra på ett visst sätt, 

men mycket runt omkring påverkar sjuksköterskorna, hur patienten passar in i denna mall, hur 

föräldern är inställd, och omständigheterna generellt spelar in på hur utfallet blir när man 

försöker följa rutinen.Vi tror att sjuksköterskorna försöker att värna patientens integritet, och 

att de då hamnar i konflikt mellan två världar, den biomedicinska och den medmänskliga som 

sjuksköterskan har som utgångspunkt som omvårdnadsexpert. Det är svårt att bedriva en 

individuellt anpassade vård där du får använda din intuition och en fingertoppskänsla i en 

värld där vi mäter, väger och sätter in människor i fack. 

Vi tycker det tydliggörs med denna bild: 

 

 

 

I avhandlingen av Björklund (2008) påpekas det att den skicklige aktören organiserar och 

förstår sitt värv med hjälp av tidigare erfarenhet, intuition, men analys och värdering av dessa 

faktorer och planering och beslut fattas medvetet enligt regler som upplevs som meningsfulla. 

“Meningsfulla regler” tycker vi är spännande i sammanhangen, det kan stödja sjuksköterskans 

agerande i att avvika från rutiner och förlita sig på sin egen intuition och erfarenhet. 

Sjuksköterskan vill inte följa regler och rutiner om det känns meningslöst och ej gynnar 

patienten. Vidare beskrivs intuition och erfarenhet av Björklund (2008) med ett exempel med 

den skickliga bilförare som närmar sig en kurva på en regnvåt väg upplever intuitivt att bilen 

går för fort. En medveten process startar där alternativ som att bromsa, lätta på gasen 

utvärderas och ett val sker. Om vi använder oss av denna teori skulle det också kunna förklara 

anledningen till att olika sjuksköterskor ser så olika på de rutiner som finns. En sjuksköterska 

med lång erfarenhet kanske ser betydligt fler möjligheter till anpassning kring övervakat 

                                 Omvårdnad 

 

          

Biomedicin                                                 Relation/Allians 
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urinprov på och kommer därför vara mer flexibel, den mindre erfarne, kommer luta sig mer åt 

rutinen för trygghet. 

 

Björkdahl, Palmstierna och Hansebo (2010) beskriver hur de fann att sjuksköterskor ofta 

valde en av två vägar i sin omvårdnad, den känsliga och observanta balettdansösen för att 

bygga förtroende eller den rigida sjuksköterskan som håller på strukturen och kan använda sig 

av tvång om det upplevs nödvändigt, denna roll benämns som bulldozern. Författarna skriver 

att det är samma sjuksköterska som i olika situationer och med olika patienter antar de båda 

rollerna. I vårt arbete ser vi att vissa patienter kunde få sjuksköterskan att anta balettdansösens 

roll för att göra situationen under övervakat urinprov lättare. Genom att låta ungdomen gå en 

promenad med en förälder eller lämna mottagningen några timmar eller till och med i 

enskilda fall stänga dörren till rummet där toaletten var. Vikten att avdramatisera övervakat 

urinprov var också något många sjuksköterskor nämnde, många tyckte att det bästa sättet att 

göra detta var att informera patienten att det var en rutinundersökning och att alla över 13 år 

gjorde det. Förhoppningen var att de då inte skulle känna sig utpekade och tycka att det gick 

lättare. 

 

I avhandling av Ejneborn-Looi (2015) visar resultatet av studierna omvårdnad som en 

reflektiv praktik. Att vårdaren har förmågan att bygga upp en tillitsfull relation till patienten är 

enligt henne en förutsättning för en relevant bedömning och detta är essensen av våra 

personliga samt professionella åsikter. Bedömningen innebär att patientens individuella behov 

och förmågor identifieras och ligger till grund för val av åtgärd och förhållningssätt för att 

minska lidande. Vägen till åtgärden är inte statisk och skall aldrig vara ett linjärt förlopp utan 

en dynamisk process alltid i rörelse. Denna process skall vara genomsyrad av ett reflekterande 

förhållningssätt med relationen som grund, med det övergripande målet att stärka patientens 

förutsättningar till återhämtning och välbefinnande. Detta relaterar till vår studie då det finns 

olika riktlinjer som i sig själva är mer rigida och patienternas behov att ta hänsyn till för den 

enskilda sjuksköterskan. Det skall inte behöva vara ett val huruvida man utgår från patienten 

eller inte, det skall vara en självklarhet tycker vi.  

 

Riktlinjer behövs, men vi tycker det borde vara med utgångspunkt i patienten och relationen 

till denna. Många rutiner, riktlinjer och system har, tycker vi, gjort sitt inträde i vården och 

omvårdnaden och de tar bort tid från patienter och placerar oss framför datorn bort från vår 
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expertis - omvårdnaden. Ett exempel på detta agerande som ger hopplöshet hos sjuksköterskor 

är att det genom många år införts checklistor för precis allt för att bedöma den akuta 

patienten, men nu visar forskning av till exempel Iversen et al. (2018) att den kliniska blicken 

är mycket bättre på att fånga upp riskpatienter och vårdbehov. Vi tror detta skapar hopplöshet 

och misstro till systemet som bestämmer hur vi skall arbeta. Vi har fått fram en essens i vår 

insamlade empiri, där det framgår att mycket handlar om att det finns klara rutiner, 

sjuksköterskorna bär på mycket erfarenhet och tyst kunskap och att vi fångat sjuksköterskans 

syn på vården och hur de försöker jobba i en värld som är präglat av två saker; den strikt 

biomedicinska synvinkel där rutiner, regler och riktlinjer hör till och så den omsorg baserade 

synvinkeln där omvårdnad, relation, tillit och en individanpassad vård hör till. 

  

Det finns ett stort fokus på “Recovery” inom psykiatrin och ett av recovery- rörelsens slogans 

är “Nothing about us - without us”, det vill säga att alla beslut skall träffas tillsammans med 

de som besluten rör. Enligt Waldemar (2018), finns det i psykiatrin en vision som är klämd i 

verkligheten, på den ena sidan har man en vision och en intention om att jobba recovery- 

orienterat - här finns hopp och drömmar och man vill fokusera mera på människan än på 

sjukdomen. Konflikten sker när man sedan i det psykiatriska systemet för behandlingar har ett 

stort fokus på effektivisering och standardisering som lutar sig åt ett helt annat sätt att tänka. 

Det uppstår helt enkelt för stora motsättningar som gör att det blir svårt att få de två riktningar 

till att gå ihop. Vi tycker att detta är viktigt för bilden av den konflikt vi har hittat i våra 

intervjuer. Anledningen till detta kan enligt Waldemar (2018), vara att det fortsatt finns ett 

dominerande medicinsk behandlings paradigm där vårdpersonal erhåller expertrollen och kan 

ta beslut gällande patienten utan att konsultera de först tillsammans med ett konstant fokus på 

växt och produktion som prioriteras före patienternas individuella behov. Ett exempel på detta 

är när patienterna blir överraskade av urinprov och inte är delaktiga och blir överrumplad av 

personalen. Kontexten är komplex och de som bestämmer i slutändan är den behandlande 

läkaren och riktlinjer bestäms av medicinskt ansvarig läkare och chef. 

  

Vidare påpekar Waldemar (2018) att relationen är kärnan i recovery, enligt hennes forskning 

var den informella kontakten mellan sjuksköterska och patient väldigt viktigt för relationen. 

Att ta sig tid att prata utan att ha en agenda, att man erbjuder sig själv kravlöst. Förutom att 

man då uppfyller patientens önskan om att bli sedd som människa får man en möjlighet att 

skapa en relation och därmed upptäcka hur patienten ser på sin egen situation och behandling 
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och på vilket sätt vi som personal bäst kan stötta detta. Ytterligare ett svar på den konflikt vi 

upplever hos de sjuksköterskor vi intervjuar kan vara att “det lilla extra” inte uppfattas av 

sjuksköterskorna som en omvårdnadsåtgärd. Man erkänner inte det relationsskapande som en 

omvårdnadsintervention, det ses ofta som något man gör man om man har tid över. Dock 

påpekar sjuksköterskor att det gör mycket för att avdramatisera övervakat urinprov för att få 

ungdomen att känna sig mer bekväm. Waldemar (2018) upptäckte i sin forskning detta 

paradox, för som hon påpekar är det ju verkligen psykiatrisjuksköterskors kärnkompetens. 

Waldemar (2018) upptäckte vidare i sina studier som sammanfattas i hennes avhandling exakt 

samma som vi upplever att vår studie har visat, nämligen att mycket omvårdnad försvinner 

när man gör handling till praxis i psykiatrin. Hon påpekar att det verkar vara två faktorer som 

undermineras där den ena är en medicinsk behandlingsparadigm där sjuksköterskor har 

beslutanderätt och kan ta beslut som rör patienternas vård utan att konsultera dem och den 

andra är patienternas konkurrerande behov såsom väntetider, politik och ett stelt medicinskt 

inriktad team. 

       

En litteraturstudie av Sharac (2010), visade att sjuksköterskor högst använder 50 % av sin tid 

tillsammans med patienterna och att endast 3 - 20% används på terapeutiska samtal. Studien 

påpekade att när sjuksköterskor talar med patienter finns det en specifik anledning till detta, 

man är ute efter viss information, detta kan vi jämföra med resultatet i vår studie, 

sjuksköterskorna har ett mål med samtalet och använder tiden till att prata om det praktiska 

kring övervakat urinprov. Det upplevs som sällan att man bara samtalar för att skapa den 

tillitsfulla relationen som senare i förloppet skall göra att man har en allians för att kunna 

samarbeta, om övervakat urinprov som i vårt fall. En av sjuksköterskorna berättar att 

övervakning vid urinprov bara sker vid misstanke, annars är dörren stängd. Detta är 

problematiskt då det då handlar om att en sjuksköterska har en annan bild av rutinen än de 

andra. Men vi tycker också det öppnar upp för frågan om misstro och allians med ungdomen, 

för vem bedömer misstanken och dess grad och hur hänger det ihop att man vill skapa en 

relation med patienten baserat på tillit men man väljer att överraska ungdomen med övervakat 

urinprov. 

 

Klinisk implementering  

Vår förhoppning är att detta arbete kan användas kliniskt som underlag för reflektion och 

diskussion. Vi tycker att det viktigaste är att man är medveten om den potentiella krocken 
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mellan det humanistiska och det biomedicinska i denna frågan. Att sjuksköterskor kan börja 

att diskutera ämnet, för att tillsammans ha en gemensam värdegrund baserat på det som 

framkommer i detta arbete. En avhandling (Waldemar 2018) lade fram sitt arbete med ett 

konkret beslut om att ändra beslutsprocessen helt och hållet. Att lägga vikt på samvaro mellan 

patienter och sjuksköterskor, att identifiera och ändra strukturer och procedurer i 

organisationerna samt att utveckla klara riktlinjer för hur recovery orienterad praxis kan och 

bör vara en integrerad del av klinisk praxis.  

 

Genom att göra sig medveten om fenomenet tror vi också gör att man kan undvika att alla gör 

olika men ingen vet varför, främst önskar vi att man genom att läsa detta arbete kan få en 

tanke kring hur det upplevs för patienter och vad man bör ha i åtanke i sitt arbete som 

specialistsjuksköterska inom barn och ungdomspsykiatrisk öppenvård. Vi tror att det finns 

potential för att kunna förbättra processen kring övervakat urinprov om man lyfter vikten av 

att inte bara se det som en enkel åtgärd som bara skall utföras för att komma åt resultatet. 

Samtidigt tycker vi också att vikten av möjligheten till att bygga relationer skall belysas för 

organisationens topp. Sjuksköterskorna i våra intervjuer kan berätta för oss hur de själva 

upplever övervakat urinprov samt hur de tror patienterna upplever att övervakas under 

urinprov men utan ungdomens perspektiv kan man inte veta. Det vore av intresse att gå vidare 

med intervjuer av barn och ungdomar för att undersöka deras upplevelser av övervakat 

urinprov då vi bara kan gissa oss till deras perspektiv.  

  

Metoddiskussion  

Vårt mål med detta arbete har varit att försöka förstå sjuksköterskors erfarenheter av 

övervakat urinprov och vad som ligger bakom denna process för att i sin tur kunna vara med 

att undvika risken för att ungdomen far illa i systemet. Materialet bearbetades med 

innehållsanalys då innehållsanalys enligt Grannheim och Lundmann (2004) lämpar sig väl för 

studier i syfte att förstå och beskriva värden och väsentliga upplevelser hos patienter och 

vårdaren inom vårdvetenskap. Däremot finns det en risk enligt Granheim, Lindgren och 

Lundman (2017) att man genom att välja ett induktivt tillvägagångssätt fastnar på ytan av 

materialet, inte kommer tillräckligt nära och därför kommer fram till något generellt. Då kan 

man bli fast av induktionen, detta var en tendens vi upplevde i början men vi hjälptes av 

handledning. Ett sätt att öka tillförlitligheten av vår studie är enligt samma vetenskapliga 

artikel att låta citat vara en del av texten, detta är ett sätt att visa läsaren vad sjuksköterskorna 
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faktiskt berättade och att göra texten levande. Samtidigt säkrar man att det är de intervjuades 

röst som kommer fram och inte forskarnas. 

 

I arbetet har åtta intervjuer genomförts. Vi upplevde att åtta intervjuer gav tillräckligt med 

underlag för att kunna besvara syftet. Dessutom upplevde vi inga oklarheter under våra 

intervjuer vilken kan vara ett tecken på att våra frågor var tydliga. En nackdel i vår studie var 

att deltagarna samtliga var av kvinnligt kön och vi därför missade viktiga erfarenheter från 

manliga sjuksköterskor. En styrka var att samtliga hade arbetat relativt länge inom barn-och 

ungdomspsykiatrin och därför hade många värdefulla tankar kring vårt studerade syfte. Vi 

som oerfarna forskare har lagd stor vikt vid varje moment i processen med materialet, ibland 

har vi fått gå tillbaka några steg för att inte förlora essensen, detta har varit en utmaning och 

det har varit en styrka att vara två forskare och att ha tillgång till regelbunden handledning. 

  

Slutsats 

Att jobba med människor är oerhört komplext, att sedan jobba med människor som skall följa 

samma rutiner oavsett bakgrund gör det i princip omöjligt. Vi tror att sjuksköterskor 

kompenserar oerhört mycket för ett systemfel. Krocken mellan det biomedicinska tänket och 

det humanistiska/hermeneutiska har ibland svårt att gå hand i hand. Finns det risk att patienten 

far illa i ett opersonligt system gör sjuksköterskor saker som skyddar patienten, till exempel 

anpassar det övervakade urinprovet efter vad som är möjligt i det givna fallet.  
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BILAGA 1    

Förfrågan om deltagande i studien ”Sjuksköterskors erfarenheter av att hantera frågor 

kring integritet och värdighet i samband med övervakat urinprov av ungdomar” 

Hej,   

Vi önskar intervjua sjuksköterskor från barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård som har 

erfarenhet av arbete med ungdomar och övervakat urinprov, vi tror att du har denna 

erfarenhet, därför kontaktar vi dig. Vårt syfte är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

att hantera frågor kring integritet och värdighet i samband med övervakat urinprov av 

ungdomar i barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård. Vi tror att ökad kunskap om detta kan 

bidra till att utveckla hur man arbetar med barn- och unga i samband med övervakat 

urinprov.  Studien kommer att finnas tillgänglig digitalt på Luleå tekniska universitet och vi 

kan även skicka det till deltagare som önskar se resultatet. 

För dig som kan tänka dig att delta i vår studie innebär det att bli intervjuad i 45-60 minuter 

antingen på plats på arbetsplatsen, via telefon eller videosamtal beroende på vad som passar 

bäst. Vi kommer att spela in samtalen och sedan skriva ut intervjun ord för ord. Endast vi och 

vår handledare kommer ha tillgång till inspelningarna. Den utskrivna texten kommer att 

analyseras och resultatet presenteras i en vetenskaplig rapport. Dina svar och dina resultat 

kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Enligt EU:s 

dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som 

hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter 

om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av 

uppgifterna ska du kontakta Katrine Thelander eller Sofia Miland genom kontaktuppgift 

nedan. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in 

klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. Vi bedömer inte att det finns någon 

risk med denna studie, men vi är medvetna om att det kan uppstå situationer som kan påverka 

dig som individ. Det är helt frivilligt att delta och man kan avbryta deltagandet när som helst 

utan att förklara varför. 
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Institutionen för Hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 

Om du önskar att delta ber vi dig fylla i svarstalongen och kontakta oss 

Vänligen   

Sofia Miland och Katrine Thelander, leg. sjuksköterskor och 

specialistsjuksköterskestudenter,  Luleå Tekniska Universitet 

Ni kan nå oss på följande sätt: 

Sofia Miland (Umeå) 0702832353 sofmil-7@student.ltu.se 

Katrine Thelander (Halmstad) 0762101453 katthe-7@student.ltu.se 

Handledare: Universitetslektor Sebastian Gabrielsson, +46 (0)920 493227 

sebastian.gabrielsson@ltu.se 
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Institutionen för Hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 

BILAGA 2 

FRÅGEGUIDE: 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

Hur länge på denna arbetsplats? 

Hur ser du på beroende/beroendeproblematik? 

Berätta hur du utför en övervakat urinprov? Tror du dina kollegor gör på samma sätt? 

Berätta om en situation som inte blev bra? Vad var det som blev fel? Hur gör du för att 

undvika detta numera? 

Berätta om den en övervakat urinprov som kändes bra? varför blev det bra? 

Berätta om hur du upplever att arbeta med barn och ungdomar? 

  

Berätta hur du brukar samtala med ungdomen om övervakat urinprov, hur brukar reaktioner 

vara - kropsspråk osv 

På vilket sätt arbetar du för att bevara integriteten och värdigheten hos din patient vid 

övervakat urinprov? 

Bakhuvudet: 

Rutiner och riktlinjer - hur påverkar det? 

Närstående - hur påverkar de? 

Relationen - påverkas den av vem som utför, skillnad om lab gör det eller saliv test? 

 

 

 


