
   

”DET ÄR UPP TILL MIG” 

Erfarenheter av återhämtning hos patienter med samtidig psykisk ohälsa, 
beroendeproblematik och kriminell historia 

CAMILLA CARLSTRÖM 

 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 
Vårdvetenskap 
Avancerad nivå 
15 hp 
Specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot psykiatrisk vård 
VAE 153 

Handledare: Oona Lassenius 
Examinator: Lena Wiklund Gustin 
 
Datum: 2018-04-13  
Betygsdatum: 2018-04-30 
 

 



SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tidigare forskning har visat på erfarenheter av återhämtning hos patienter med 

psykisk ohälsa. Att familj, vänner och samhälle kan ha betydelse för deras återhämtning, 

likaså aktiviteter. En liten grupp i samhället ”faller mellan stolarna” och sedan några år 

tillbaka finns integrerade öppenvårdsmottagningar som riktar sitt arbete mot denna 

målgrupp.  

Syfte: Att beskriva erfarenheten av återhämtning hos patienter med psykisk ohälsa, 

beroendeproblematik och kriminell historia. 

Metod: En kvalitativ design med induktiv ansats användes. Fyra patienter deltog i 

semistrukturerade intervjuer. Data analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Patienterna beskrev återhämtningens betydelse för dem, samt en rad hjälpsamma 

samt icke hjälpsamma faktorer för deras återhämtning. Fyra kategorier framkom, att kämpa 

med sin egen vilja till förändring, att vilja kämpa för alkohol- och drogfrihet, att bemötas 

utifrån sina individuella behov samt betydelsen av sociala sammanhang.    

Slutsats: Slutsatsen av studien visar att tiden är av stor betydelse, att vårdaren ger patienten 

tiden som gåva, dels för spontana stödjande samtal som de uppfattar som stödjande. Men 

även tiden i form av att få snabb hjälp, tex vid läkarsamtal och utredningar. En annan viktig 

slutsats påvisar patienternas behov av att känna trygghet och en tillhörighet, att bli sedda och 

accepterade. Att ses som kapabel och någon med egna resurser. Stor vikt läggs även vid 

erkännandet som även kan beskrivas som att acceptera, acceptera till exempel sin sjukdom, 

sitt mående eller beroende.  

Nyckelord: erfarenheter, intervju, patient, tid, återhämtning.   



ABSTRACT 

Background: Previous research has shown experience of recovery in patients with mental 

health. That family, friends and society can be important for their recovery, as well as 

activities. A small group in society "falls between the chairs" and for some years back, there 

are integrated outpatient clinics that target their work towards this target group. 

Purpose: To describe the experience of recovery in patients with mental illness, addiction 

problems and criminal history. 

Method: A qualitative design with inductive approach was used. Four patients participated 

in semi structured interviews. Data was analyzed using a qualitative content analysis. 

Results: Patients described the importance of recovery for them, as well as a number of 

helpful and unhelpful factors for their recovery. Four categories emerged, struggling with 

their own will for change, wanting to fight for alcohol and drug-freeness, being treated 

according to their individual needs and the importance of social contexts. 

Conclusion: The conclusion of the study shows that time is of great importance that the 

caretaker gives the patient time as a gift, partly for spontaneous supportive conversations 

that they perceive as supportive. But also the time in the form of quick help, such as medical 

consultation and investigations. Another important conclusion demonstrates the patient's 

need to feel safe and affiliated, to be seen and accepted. To be seen as capable and someone 

with their own resources. Great importance is also attached to recognition, which can also be 

described as accepting, accepting, for example, its illness, its misery or addiction. 

Keywords: Experience, interview, patient, time, recovery. 

 



INNEHÅLL 

1 INLEDNING .....................................................................................................................1 

2 BAKGRUND ....................................................................................................................1 

2.1 Definitioner av centrala begrepp ............................................................................ 2 

2.1.1 Återhämtning ................................................................................................... 2 

2.1.2 Integrerad öppenvårdsmottagning.................................................................... 2 

2.2 Tidigare forskning ................................................................................................... 3 

2.2.1 Andra kan vara viktiga för patientens återhämtning .......................................... 3 

2.2.2 Att genom trygghet synliggöra lidandet och finna förståelse och växa .............. 3 

2.2.3 Behov av aktiviteter .......................................................................................... 4 

2.2.4 Personlig resa .................................................................................................. 4 

2.2.5 Stigma ............................................................................................................. 4 

2.3 Teoretisk referensram ............................................................................................. 5 

2.4 Problemformulering ................................................................................................ 7 

3 SYFTE .............................................................................................................................7 

4 METOD OCH MATERIAL ................................................................................................7 

4.1 Design ...................................................................................................................... 7 

4.2 Urval ......................................................................................................................... 8 

4.3 Datainsamling .......................................................................................................... 8 

4.4 Analysmetod ............................................................................................................ 9 

4.5 Forskningsetiska övervägande .............................................................................10 

5 RESULTAT .................................................................................................................... 11 

5.1 Att kämpa med sin egen vilja till förändring .........................................................12 

5.1.1 Att ha mål att sträva emot ...............................................................................12 

5.1.2 Att erkänna .....................................................................................................13 

5.1.3 Att möta motstånd ...........................................................................................14 

5.2 Att bemötas utifrån sina individuella behov .........................................................15 

5.2.1 Att bemötas av ett genuint intresse .................................................................15 



5.2.2 Att känna trygghet ...........................................................................................16 

5.2.3 Att få snabb hjälp ............................................................................................16 

5.2.4 Att bemötas utan fördomar ..............................................................................17 

5.2.5 Att förändra sitt liv under övervakning .............................................................17 

5.3 Att få känna tillhörighet ..........................................................................................18 

5.4 Sammanfattning av resultatet ................................................................................19 

6 DISKUSSION................................................................................................................. 19 

6.1 Metoddiskussion ....................................................................................................19 

6.1.1 Trovärdighet ....................................................................................................20 

6.1.2 Pålitlighet ........................................................................................................20 

6.1.3 Anpassningsbarhet .........................................................................................21 

6.1.4 Överförbarhet ..................................................................................................21 

6.2 Resultatdiskussion .................................................................................................21 

6.2.1 Själv-domänen ................................................................................................21 

6.2.2 Världen-domänen ...........................................................................................22 

6.2.3 Andra-domänen ..............................................................................................24 

6.2.4 Resultatet i ett vidare sammanhang ................................................................25 

6.3 Etikdiskussion ........................................................................................................26 

6.4 Slutsatser ................................................................................................................26 

6.5 Kliniska implikationer.............................................................................................27 

6.6 Förslag på vidare forskning ...................................................................................27 

REFERENSLISTA ............................................................................................................... 29 

 

BILAGA A – BREV TILL VERKSAMHETSCHEF 

BILAGA B – MISSIVBREV 

BILAGA C – INTERVJUGUIDE 



1 

1 INLEDNING 

Författaren upplever att det är mer acceptabelt i och av samhället idag att lida av psykisk 

ohälsa än för några år sedan. Men när det handlar om individer med psykisk ohälsa i 

kombination med beroendeproblematik och kriminalitet har författaren uppmärksammat att 

det väcker starka känslor hos allmänheten, även inom sjukvården. Fördomar, rädsla och 

okunskap utgör ofta ett avståndstagande och en negativ attityd mot dessa individer, de 

utsätts för stigmatisering och marginalisering. Dessutom löper dessa människor en stor risk 

att ”falla mellan stolarna” mellan olika myndigheter. Inom rättspsykiatrin, beroendecentrum 

och kriminalvården möter personalen individer med denna problematik och arbetet 

fokuseras på deras väg till återhämtning. Dessvärre tror författaren att vården många gånger 

ser återhämtning utifrån sina glasögon och inte från patientens.   

Författaren till detta arbete arbetar som sjuksköterska inom en rättspsykiatrisk klinik och 

möter där ständigt patienter med en psykiatrisk- och beroendeproblematik, samt med en 

kriminell bakgrund. Patienter med denna komplexa form av ohälsa och sociala situation kan 

upplevas som omotiverade till förändring och deras återhämtning kan kompliceras genom 

vårdpersonalens brist på förståelse för deras livssituation. Ett av specialistsjuksköterskans 

ansvarsområden (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, 2014) är att samordna 

omvårdnadsarbetet och insatserna utifrån i möjligaste mån hänsyn till patientens önskemål.  

För att som specialistsjuksköterska kunna samordna omvårdnadsarbetet och insatserna 

utifrån patienternas önskemål är det viktigt att specialistsjuksköterskan arbetar tillsammans 

med patienten. Strävan med denna studie är att beskriva erfarenheten av återhämtning hos 

patienter med psykisk ohälsa, beroendeproblematik och kriminalitet för att öka 

specialistsjuksköterskans förståelse utifrån patientens erfarenheter av återhämtning. 

2 BAKGRUND 

Bakgrunden är uppdelad i definitioner av centrala begrepp, tidigare forskning, teoretisk 

referensram och problemformulering. De centrala begreppen som beskrivs är återhämtning 

och integrerad öppenvårdsmottagning. Som teoretiskreferensram kommer Barker och 

Buchanan-Barkers The Tidal Model (2005) användas. 
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2.1 Definitioner av centrala begrepp 

Författaren använder sig av begreppet återhämtning och riktar delvis studien mot en 

integrerad öppenvårdsmottagning. Nedan följer en beskrivning av begreppet återhämtning 

och den integrerade öppenvårdsmottagningen. Detta i syfte att förenkla läsningen och skapa 

en förståelse för begreppen som används i studien.  

2.1.1 Återhämtning 

Barker och Buchanan-Barker (2005) menar att återhämtningen ska riktas emot patientens 

upplevda livsproblem och att riktningen emot återhämtningen går att se genom patientens 

berättelse. Det centrala i omvårdnaden är inte diagnoser utan att stödja patienten så att 

denne kan komma vidare i livet, varav det är viktigt att förstå patientens livsprojekt och 

stödja dem. De menar att psykisk ohälsa kan beskrivas som en kris som skapar svårigheter 

för patienten att leva det liv denne önskar. Återhämtning handlar om att patienten ska lära 

sig förstå sig själv och förstås av andra som någon med kapacitet, resurser, rättigheter och 

möjligheter såsom alla andra. 

2.1.2 Integrerad öppenvårdsmottagning 

Palmstierna (2004) beskriver att patienter kan ”falla mellan stolarna” och att dessa patienter 

ofta har en historik av kriminalitet och våldsbenägenhet, samt även hemlösa och 

vagabonderande människor. Denna grupp av patienter är vanligtvis i behov av vård/ stöd 

från flera olika myndigheter, men tenderar ofta att ”falla mellan stolarna” mellan 

allmänpsykiatrin, rättspsykiatrin, beroendevården, sjukvården, kriminalvården och 

socialtjänsten. De olika instanserna arbetar på olika sätt med/ för patienten, men någon 

samordning finns inte, den ena vet inte vad den andra gör och många gånger ”glöms” 

patienterna bort. De hamnar utanför systemet och erhåller inte den vård och det stöd de 

behöver. För att fånga dessa patienter startades det upp några integrerade 

öppenvårdsmottagningar som riktar in sig på denna målgrupp i syfte att erbjuda dem vård 

och stöd genom samordnade insatser. En rättspsykiatrisk klinik i Mellansverige öppnade 

hösten 2014 en integrerad öppenvårdsmottagning tillsammans med beroendecentrum och 

kriminalvården. Dessa tre driver tillsammans mottagningen samt har ett nära samarbete 

med kommunen. Patienter med en samtidig psykisk ohälsa, beroendeproblematik samt 

kriminell historia remitteras till mottagningen via rättspsykiatrin eller kriminalvården. 

Diverse inklusionskriterier måste vara uppfyllda för att bli inskriven på mottagningen, bland 

annat patienten ska vara folkbokförd i länet, inte ha någon fungerande sjukvårdskontakt 

trots upprepade försök samt godkänna att sekretessen upphävs mellan landstinget, 

kriminalvården och kommunen. Mottagningens uppdrag är att utreda, diagnostisera, 

behandla och riskbedöma. I mottagningsteamet ingår specialistsjuksköterskor, läkare, 

psykologer, frivårdsinspektör samt medicinsk sekreterare. Patienterna ska inte längre ”falla 

mellan stolarna” utan genom samarbetet mellan de olika enheterna ska deras behov 

samordnas och tillsammans med patienten ska mottagningen arbeta med patientens 

återhämtning.  
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2.2 Tidigare forskning 

Här presenteras tidigare forskning ur ett patientperspektiv om återhämtning. Detta sker via 

underrubrikerna andra kan vara viktiga för patientens återhämtning, vårdande samtal, behov 

av aktiviteter, personligresa och stigma. Den tidigare forskningen i detta arbete är från åren 

2000–2017.  

2.2.1 Andra kan vara viktiga för patientens återhämtning 

Många patienter som lider av psykisk ohälsa i kombination med beroende och kriminalitet 

har skadat sina relationer med familj och vänner samt känner själva att de lever utanför 

samhället. Därav är återintegreringen med familj, vänner och samhälle är faktorer som är av 

stor vikt för återhämtning, vilket bekräftas av flera studier (Bradshaw, Peterson Armour & 

Roseborough, 2007; Marino, 2014; De Ruysscher, Vandevelde, Vanderplasschen, De Maeyer 

& Vanheule, 2017). Genomlöpande i dessa lyfts värdet av gemenskap, att känna sig sedd, 

behövd och accepterad. Värdet att tillhöra och bidra skapade hopp om sin egen framtid och 

gav dem möjligheten att växa. Gemenskapens band gav även en känsla av trygghet. Detta 

påvisar även studien av Brekke, Lien, Davidson och Biong (2017) som även belyser att de 

sociala gemenskapsband patienter med psykisk ohälsa och beroendeproblematik skapar i det 

sociala samspelet med andra kan hjälpa dem i deras återhämtning, då de känner sig 

accepterade som människor, medborgare och att de välkomnas med deras bidragande till 

samhället. 

2.2.2 Att genom trygghet synliggöra lidandet och finna förståelse och växa  

Känslan av trygghet och säkerhet kan skapas genom vårdande samtal (Priebe, Wiklund 

Gustin & Fredriksson, 2017). Ömsesidigheten i samtalet skapar en säkerhet och en 

gemenskap. Det vårdande samtalet bidrar bland annat till patientens återhämtningsresa 

genom att stödja patienten i lärande och förståelse. Samtalet ger patienten en fristad där 

patienten är trygg och säker, att genom gemenskapen finna tryggheten att exponera sitt 

lidande och påbörja vägen mot förståelse och lindra lidandet. Wiklund (2003) skriver att 

lidandet kan ses som ett fenomen som är en konsekvens av ett förlorat, hotat eller kränkt 

själv. Priebe m.fl. (2017) menar att i samtalet synliggörs lidandet, bekräftas och leder sedan 

till förståelse och att självkänslan återställs, vilket även bekräftas av Fredriksson och 

Lindström (2002). De menar att lidandet först är dolt bakom en fasad och att lidandet måste 

synliggöras för att läkning ska vara möjlig. Synliggörandet avser inte bara i relation till sig 

själv eller andra, utan även många gånger till något som inträffat. Jacob, Munro och Taylors 

(2015) studie visade även att det finns ett stort behov och värde i att lägga större vikt och 

betydelse i att stärka patientens självkänsla i återhämtningsprocessen. Studien påvisade att 

patienternas återhämtning involverar självet, i form av en intern- och extern process där 

återhämning involveras i olika aspekter av sig själv, livet, bot eller frånvaro av symtom samt 

bidrag till samhället.  

Studier av O´Brien (2000) och Bäck-Pettersson, Sandersson & Hermansson (2014) påvisar 

även att relationerna i samtal ur ett patientperspektiv handlar om att ges möjlighet till att 
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återupprätta förtroenden och bli behandlad som en ansvarig person, känna sig bekräftad och 

som vuxen kunna ta ansvar. När patienten upplevde sig bemött med en omtänksam attityd, 

gavs respons och bekräftelse, kände patienten att denne sågs som en vuxen som kunde axla 

ansvar och medförde att patienten kände sig bekräftad (Bäck-Pettersson m.fl., 2014). Studien 

lyfte även upp betydelsen av kontinuitet i vården och i samtalen. Långsiktig kontakt 

möjliggör att det är lättare för patienterna att dela sin verklighet. 

2.2.3 Behov av aktiviteter 

En viktig komponent som bidrar till patienternas återhämtning är aktivitet (Biringer, 

Davidson, Sundfor, Lier & Borg, 2015; De Ruysscher m.fl., 2017; Ripley, 2017). Aktivering är 

viktigt för att skapa en struktur i livet och ger patienten motivation att fortsätta. Sociala 

aktiviteter är hjälpsamma i att behålla det vardagliga hälsosamma livet. Genom meningsfulla 

aktiviteter stärks känslan av att vara behövd och ”normal”, att inte ”vara sin sjukdom”. 

Brekke m.fl. (2017) lyfter att patienterna även beskriver återhämtning som att känna sig 

användbar och accepterad, att bidra i samhället och genom detta känna sig värdefull. Deras 

studie påvisade även att patienterna upplever att de har något att erbjuda samhället, men att 

samhället inte behöver eller vill ha deras bidrag. Samtidigt uttryckte de en förståelse 

gentemot arbetsgivarnas motvilja att anställa dem pga. deras instabilitet, livssituation, 

beroendeproblematik och psykiska hälsoproblem.    

2.2.4 Personlig resa 

Biringer m.fl. (2015), De Ruysscher m.fl. (2017) och Ripley (2017) lyfter fram att patienterna 

anser att återhämtning handlar om en djup personlig resa som inkluderar självupptäckt, att 

acceptera och förlåta sig själv/gå vidare samt få kontroll över sin sjukdom/lära sig leva med 

sjukdomen, att återuppbyggandet av självkänslan är en viktig del i återhämtningen. Studien 

av De Ruysscher m.fl.  (2017) lyfter fram att patienterna fann återhämtning genom utveckling 

av personliga övertygelser som en möjlighet att främja hopp, finna en ny identitet, andlighet 

och att äga sitt liv. Även att återhämta sig från missbruk är en personlig resa och att uppnå 

återhämtning skiljer sig från att bibehålla denna återhämtning (Henwood, Padgett, Smith & 

Tiderington, 2012). Deras studie påvisade att återhämtning från missbruk snarare handlade 

om att övervinna en motgång bland många andra. Att dessa patienter inte ser återhämtning 

från missbruk som ett avgörande inslag i deras livshistoria. I studien av Green, Yarborough, 

Polen, Janoff och Yarborough (2014) påvisades tre teman hos patienter med psykisk ohälsa 

och beroendeproblematik i deras erfarenheter av att återhämta sig. Av dessa teman drog de 

slutsatsen att oavsett hur människor uppnådde alkohol- och/eller drogfrihet, upphörande 

eller begränsande användning, är det viktigt att initiera och fortsätta mentala 

återhämtningsförfaranden. 

2.2.5 Stigma 

Två studier (Balhara, Parmar, Sakar & Verma, 2016; Horsfall, Cleary & Hunt, 2010) lyfter ur 

ett patientperspektiv hur patienterna anser sig drabbas av olika stigma. Balhara m.fl. (2016) 
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lyfter att patienter med dubbeldiagnostik, inklusive substansberoende, drabbas av olika typer 

av stigmatisering och att detta leder till otillräcklig behandling, minskad självkänsla, social 

utslagning, diskriminering samt återfall. De lyfter tre former av stigma: offentlig, strukturell 

och internaliserad (själv-stigma) och menar för att minska stigmatisering krävs utbildning, 

protest (protestera mot fientliga och felaktiga representationer hos personer med psykisk 

sjukdom) och kontakt (möta människor med psykisk sjukdom). Detta då personer med bättre 

förståelse för psykiatrisk sjukdom är mindre benägna att stödja stigma.  

Stigmatiserande attityder är vanligt förekommande inom psykisk ohälsa och kan försämra 

utfallet hos patienter med långvariga psykiska problem (Horsfall, Cleary & Hunt, 2010). 

Deras studie påvisade stigmaminskande strategier, såsom att utbilda sig själva och andra, 

utmana våra personliga övertygelser och attityder och att fokusera på hopp och 

återhämtning. Studien påvisade även att en personcentrerad och återhämtningsfokuserad 

vård skapar mindre stigmatisering för patienterna och undviker även att internalisera själv-

stigma såsom känsla av förlust, skam, nederlag, rädsla och motvilja till behandling.   

2.3 Teoretisk referensram 

Författaren till denna studie använder sig av ”The Tidal Model” (Barker & Buchanan-Barker, 

2005) som teoretisk referensram, svenska benämningen är ”Tidvattenmodellen”. 

Anledningen till att denna modell används i studien ligger i att den integrerade 

öppenvårdsmottagning som studien riktar sig emot arbetar utifrån en modell som bygger på 

att skapa en vilja till förändring mot återhämtning. Deras arbetssätt för tankarna till 

Tidvattenmodellen och därav sågs denna teoretiska referensram som ett bra val att utgå 

ifrån. I Tidvattenmodellen använder sig Barker och Buchanan-Barker av ordet person, 

författaren omarbetat detta till patient i den teoretiska referensramen då studien görs inom 

ramen för vårdvetenskap/omvårdnad. 

Barker och Buchanan-Barker (2005) har utvecklat tidvattenmodellen för psykiatrisk 

omvårdnad. Det är en återhämtningsmodell som söker främja psykisk hälsa och hur 

patienter kan växa och lära sig leva vidare. Psykisk ohälsa beskrivas som en kris som skapar 

svårigheter för patienten att leva det liv denne önskar, benämns som livsproblem. 

Barker och Buchanan-Barker (2005) undviker att nämna psykiatriska diagnoser då hälsa ses 

som en subjektiv upplevelse och inte endast som frånvaro av sjukdom, utan står i relation till 

hur patienten förstår och uppfattar sitt liv. De beskriver livet som en resa på havet och där 

livets olika kriser (sjukdomar, psykisk ohälsa eller dylikt) beskrivs som stormar eller angrepp 

av pirater. Det centrala i omvårdnaden handlar om att ”komma vidare” - att leva det liv som 

patienten önskar, bortsett från sjukdom/ diagnos. Återhämtning handlar om att förstå sig 

själv och förstås av andra som någon med kapacitet och egna resurser. Att genom lärande och 

sina erfarenheter påbörja sin återhämtningsresa.  Barker och Buchanan-Barker menar att 

människors livsberättelser och livshistorier är vad som definierar en människa, att 

livsberättelsen format människan och vad denne anser är meningsfullt med livet, genom 

erfarenheter, både inre och yttre händelser. Livsberättelsen kan ge riktningen till 

återhämningen och vilka livsproblem som patienten anser sig ha. Tidvattenmodellens 
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strävan är att förstå patienten och dennes livsberättelse och för detta ska kunna ske är det 

viktigt enligt Barker och Buchanan-Barker att bli dennes ”lärjunge”, vilket handlar om att 

patienten själv är experten på sin livsberättelse. Det är vårdaren som ska lära sig av patienten 

om ”vad som behöver göras” samt ”vad som fungerar”.  

Barker och Buchanan-Barker (2005) har i Tidvattenmodellen skapat tio åtaganden om hur 

sjuksköterskan tillsammans med patienten kan arbeta för att möjliggöra förändring i dennes 

liv för att arbeta mot återhämtning. Åtagande som handlar om mänskliga erfarenheter och 

hjälpande relationer.  

1. Värdera rösten. Människans berättelse är det centrala i mötet, genom berättelsen och 

förståelse kan människan komma vidare till en förändring. 

2. Respektera språket. Detta handlar om att språket utgörs av människans dagliga språk, inte 

av facktermer eller professionellt språk. 

3. Bli lärjunge. Människan själv är experten på sin livsberättelse. 

4. Använd de verktyg som finns. Människan själv sitter ofta själv på svaren om vad som 

tidigare fungerat och/eller ej. 

5. Forma nästa steg. Arbeta tillsammans. 

6. Ge tid som gåva. Tiden tillsammans lägger grunden för förändringsprocessen. 

7. Utveckla en äkta nyfikenhet. Bygger på ett genuint intresse för människans berättelse. 

8. Kom ihåg att förändring är konstant. Stödja utvecklandet av förståelse och medvetenhet om 

människans erfarenheter och att nyttja dessa i fortsättningen i sin återhämtningsresa. 

9. Synliggör den personliga visdomen. Stödja människan att ta fram sin personliga visdom. 

10. Vara transparent. Relationen handlar om ett ömsesidigt förtroende. 

 

För att möta, se och förstå människan är det av vikt att veta var människan existerar och 

lever sitt liv. Barker och Buchanan-Barker (2005) menar att människan lever och uttrycker 

sig inom tre personliga domäner, områden där människan spenderar sin tid, själv eller 

tillsammans med andra. Det är en metaforisk benämning på en plats där människan lever, 

upplever saker och agerar. De tre domänerna är själv-domänen, världen-domänen och 

andra-domänen. I själv-domänen befinner sig människans känslor, tankar, värderingar. Det 

är i denna värld patienten först känner av sitt lidande och psykiska ohälsa. Domänen är 

privat och delas inte med andra. Världen-domänen kan delas med andra och det är här 

människan delar med sig av sina upplevelser, känslor och tankar. Här kan vårdaren lära sig 

förstå patienten och dennes livsproblem, detta genom samtal på tu-man-hand. Sista 

domänen, andra-domänen, är platsen där människan lever sitt vardagliga liv tillsammans 

med andra; där människan är engagerad i mellanmänskliga möten och sammanhang, där 

människan kan påverkas av andra och vise versa. Vården och andra former av stöd 

genomförs i denna domän, med fokusutvecklade former av grupparbeten i syfte att lägga en 

grund för patienten att uppskatta värdet av ömsesidigt stöd i sitt liv och vardag.   
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2.4 Problemformulering 

Utifrån referensramen är hälsa en subjektiv upplevelse, och ska inte enbart ses som frånvaro 

av sjukdom, utan står i relation till hur patienten förstår och uppfattar sitt liv. Tidigare 

forskning visar att patienter ser på begreppet återhämtning som en personlig resa som 

innefattar en självupptäckt, som kan handla om att acceptera och förlåta sig själv. Att 

synliggöra sitt lidande och genom detta få en förståelse och ett lindrat lidande, återställa sin 

självkänsla. Trots detta saknas forskning om hur patienterna erfar återhämtning utifrån sin 

egen erfarenhet där dennes livsberättelse och livsproblem har en central roll utan fokus på 

sjukdom. Fokus inom tidigare forskning verkar ligga på saker som kan bidra till eller försvåra 

återhämtningen eller har sitt utgångsfokus i sjukdomen. Om avstamp görs utifrån 

referensramen om att patientens livsberättelse och livsproblem spelar en central och 

betydande roll i återhämtningen kan detta bidra att vården får mer och bättre kunskap för att 

kunna stödja patienten i dennes återhämtning och förändring till ett nytt liv och använda sig 

av de verktyg som redan finnas. Och på så sätt tillsammans med patienten arbeta mot en 

förändring som är konstant.  

3  SYFTE 

Studiens syfte är att beskriva erfarenheter av återhämtning hos patienter med samtidig 

psykisk ohälsa, beroendeproblematik samt kriminell historia. 

4 METOD OCH MATERIAL 

Metodarbetet beskrivs i denna ordning: design, datainsamling, urval, och analysmetod. 

Analysmetoden innehåller även ett exempel på innehållsmatrisen som använts. Därefter 

följer en beskrivning av forskningsetiska överväganden.  

4.1 Design 

Då studiens fokus var att beskriva erfarenheter av återhämtning hos patienter med psykisk 

ohälsa, beroendeproblematik samt kriminell historia valde författaren en kvalitativ design 

med induktiv ansats. Detta för att med patientens egna ord och berättelse få deras 

erfarenheter beskrivna. Kvalitativa designer bygger på att söka förståelse för andras 

upplevelser och erfarenheter (Henricson & Billhult, 2012; Polit & Beck, 2017) med forskaren 

som ett instrument att följsamt söka denna förståelse. Designen utgår från ett holistiskt 

synsätt och avser studera människors levda erfarenheter och där den levda erfarenheten 
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varken är en absolut sanning eller falskhet. Med en kvalitativ design inhämtas data via ord 

och beskrivningar (Henricson & Billhult, 2012). En kvalitativ design med induktiv ansats 

syftar enligt Polit och Beck (2017) till att undersöka olika fenomen och sedan återger detta så 

nära sanningen som möjligt - utan att lägga till eller dra ifrån. 

4.2 Urval 

Målgruppen var selektiv utvald för att söka ändamålsenliga data (Polit & Beck, 2017) utifrån 

deras samtidiga psykiska ohälsa, beroendeproblematik och kriminella historia. De patienter 

som tillfrågades att delta i studien valdes ut av författaren tillsammans med mottagningens 

sjuksköterskor utifrån inklusions- och exklusionskriterierna.  

En integrerad öppenvårdsmottagning i Mellansverige inriktar sitt arbete emot denna 

patientgrupp och därav kom studien att uppsöka patienter inom denna enhet. De patienter 

som skulle tillfrågas om intresse att ingå i studien valdes ut av författaren i samråd med 

enhetens sjuksköterskor utifrån patienternas mående. Patienter som befann sig i ett aktivt 

missbruk eller instabilt dåligt mående exkluderades från studien. Inklusionskriterierna var 

att patienten måste vara inskriven på enheten.   

En förfrågan om godkännande av studien skickades till verksamhetschefen (BILAGA 1) för 

enheten som författaren ämnade rikta sin studie mot. Efter godkännande tillfrågades 

muntligen patienterna om intresse att delta i studien, detta ombesörjdes av mottagningens 

sjuksköterskor i samarbete med författaren. Fem patienter tillfrågades, att dessa tillfrågades 

berodde på att deras mående var stabilt, deras missbruk under kontroll samt att de under 

mottagningsbesök uppvisade en öppenhet i samtal. Att tidigare öppenhet i samtal låg till 

grund av tillfrågande utgjordes av att författaren önskade finna patienter som var villiga att 

delge sina erfarenheter av återhämtning.  Alla valde att delta i studien, två av dessa var 

kvinnor. Vid intervjutillfället uteslöts en av kvinnorna pga. försämrat mående, studien kom 

att innefatta 4 forskningspersoner mellan 30–45 år. Ingen av dem hade egen bostad utan har 

av kommunen erhållit boende. En av dem vistades på behandlingshem enligt LVM.  

4.3 Datainsamling 

Då syftet med studien var att beskriva erfarenheter av återhämtning hos patienter med 

psykisk ohälsa, beroendeproblematik och kriminell historia valde författaren att använda sig 

av intervjuer som datainsamlingsmetod (Polit & Beck, 2017). När kontakt togs med 

patienterna erhöll de ett missivbrev (BILAGA 2) för information och skriftligt samtycke och i 

detta skede bokades intervjuerna in. Intervjuerna genomfördes på öppenvårdsmottagningen 

och inleddes med att författaren informerade om studien och dess syfte, samt informerade 

om de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). De som inte tidigare skrivit 

under samtyckeblanketten (BILAGA 2) gjorde detta. Intervjuerna spelades in (ca 30–60 

minuter långa), vilket gav författaren bättre möjligheter att fortsätta arbeta med insamlade 

data. 
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Till grund i intervjuerna användes en intervjuguide (BILAGA 3) som var utformad utifrån 

syftet att söka patienternas erfarenheter gällande återhämtning. Intervjuerna var semi 

strukturerat uppbyggda med några öppna frågor, vilket enligt Danielsson (2012a) ger 

forskaren/författaren friheten att anpassa sig till vad som kommer upp i intervjun. Utifrån 

utfallet av svaren som forskningspersonerna gav kunde även följdfrågor ställas. 

Utformningen av intervjuguiden och dess frågor gjordes med utgångspunkt att genom öppna 

frågor kunna ta del av patienternas erfarenheter av återhämning. Att genom öppna frågor 

låta dem med egna ord beskriva sina erfarenheter av återhämtning. 

4.4 Analysmetod 

För att analysera data valdes en kvalitativ innehållsanalys (Danielson, 2012b), som ger 

författaren möjligheten att kunna beskriva eller tolka framkomna datan mer djupgående. 

När intervjuerna var genomförda lyssnade författaren igenom det inspelade materialet en 

gång, därefter transkriberades materialet. Danielson (2012b) menar att denna metod skapar 

en bättre förutsättning till förståelse, genom att nyanser kan skönjas och analyseras. Det 

transkriberade materialet lästes därefter igenom flertal gånger för att författaren skulle få en 

djupare förståelse för de data som framkommit samt för att finna meningsenheter. Därefter 

avidentifierades meningsenheterna och fördes in i en tabell. Meningsenheterna 

kondenserades och kodades, därefter sammanfördes dessa koder utefter likartade kodning 

för att ge författaren möjlighet att överblicka materialet och få fram kategorier och eventuella 

subkategorier. Analysfasen var den del i studien som tog mest tid i anspråk då det 

framkomna materialet analyserades flera gånger för att finna en djupare förståelse över den 

ursprungliga data. I tabell 1 illustreras analysprocessen. Där syns också hur innebörden i 

vissa meningsenheter vänts för att tydligare fokusera mot syftet, eftersom 

forskningspersonerna ibland delgett erfarenheter som snarare beskrivit motsatsen till 

återhämtning. Detta är således ett resultat av min tolkning av patienternas erfarenheter av 

återhämtning.  
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Tabell 1 – Exempel på analysmatris 

Meningsenheter 

Kondenserande 
meningsenheter 

Koder Subkategorier Kategorier 

Jobba med det 
varje dag. Det är 
träning. Alla 
idrottare tränar 
fyra till fem gånger 
i veckan för att 
hålla sig i form. 
Människans tanke, 
psyke måste också 
tränas, träna, 
träna, träna för att 
hålla igång. Du får 
aldrig ge upp. 

Får aldrig ge upp 
utan man måste 
jobba med sitt inre 
varje dag. 

Får 
aldrig ge 
upp  

Att möta 
motstånd  

Att kämpa med sin 
egen vilja till 
förändring 

Att de tog emot en 
utan att… utan 
några … hur ska 
jag säga… utan 
några nackdelar. 

Togs emot utan 
nackdelar. 

Togs 
emot 
utan 
nackdelar  

Att bemötas 
utan fördomar  

Att bemötas utifrån 
sina individuella 
behov 

Som man var 
osynlig. Att man 
inte fanns. Typ, 
vad gör den här 
typen här. Vad vill 
den här typen. 

Som man var 
osynlig. 

Var 
osynlig 

 Att få känna 
tillhörighet 

 

4.5 Forskningsetiska övervägande 

De etiska övervägandena utgår från Vetenskapsrådets (2002) fyra krav som ska användas vid 

forskning för att skydda forskningspersonerna, informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Författaren hade haft en vårdande relation till 

forskningspersonerna och detta medförde dels att författaren noga gick igenom dessa fyra 

krav för att skydda patienterna från att komma till skada på något sätt. Författaren var noga 

med att informera patienterna om de forskningsetiska kraven samt att flera gånger tydliggöra 

att medverkan är helt frivillig och att inga varken fördelar eller nackdelar kommer av deras 

val, varken vid deltagande i studien eller ej. Dessutom medförde den tidigare relationen att 

författaren hade en förförståelse redan innan studien påbörjades, såsom Priebe och 

Landström (2012) skriver, förförståelse handlar om att vi kan och vet något redan innan 

påbörjandet av studier. 
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Författaren gav i samarbete med enhetens sjuksköterskor forskningspersonerna information 

om studien enligt informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002). När de förstod informationen 

och fattat beslut om att medverka undertecknade de ett samtycke om att deltaga, utifrån 

samtyckekravet (Vetenskapsrådet,2002). Dessutom gavs forskningspersonerna möjlighet att 

samtala med enhetens sjuksköterskor eller författaren efter genomförd intervju om frågor 

eller dylikt uppkommit efteråt. Mottagningens personal informerades om studiens syfte och 

fick tillgång till intervjufrågorna. Detta i syfte att vara införstådda inom vilka områden 

intervjun hade befunnit sig, i händelse att forskningspersonen påvisade sämre mående efter 

intervjun.   

Då denna målgrupp av patienter kan anses som sårbara samt att urvalet av 

forskningsdeltagare gjordes från en miljö där många känner varandra och antalet patienter 

är få förelåg en risk för patienterna att de kom till skada, genom sämre mående. Risk även för 

att de känner igen sig i sina citat eller dylikt. Dessa risker togs i beaktande och vägdes in, 

dock sågs nyttan vara större än riskerna. Genom att delta i denna studie fick deltagarna 

möjligheten att förstärka förståelsen hos personal att engagera sig och hjälpa sårbara 

människor, speciellt då patienter med psykisk ohälsa, beroendeproblematik och kriminell 

historia. Holloway och Freshwater (2007) bekräftar att genom att sårbara patienter deltar i 

forskning ger det personal möjligheten att få förståelse, dels för sårbarheten men även i att 

hjälpa sårbarbara människor.   

Enligt konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002) ska material förvaras skyddat från 

obehöriga och redovisas så att den enskilda individs anonymitet skyddas. Detta uppnåddes 

genom att materialet endast funnits tillgängligt för författaren och har sparats på privat 

diktafon samt i en privat dator som varit lösenordskyddad. Intervjuerna avkodades och 

försattes med en slumpmässig kodning endast känd av författaren.  Materialet kommer 

endast att användas som data i denna studie och kommer efter avslutad studie förstöras, 

vilket sker i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) nyttjandekrav. 

5 RESULTAT 

I resultatet framträdde tre kategorier, under två av dessa framträdde även diverse 

subkategorier. De tre kategorierna presenteras överst i separat ruta (Figur 1), att kämpa med 

sin egen vilja till förändring, att bemötas utifrån sina individuella behov och att få känna 

tillhörighet. De två förstnämnda kategorierna har subkategorier och dessa presenteras i 

samma figur som kategorin presenteras i.   
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Att bemötas utifrån 

sina individuella 

behov 

Att bemötas av ett 

genuint intresse 

Att känna trygghet 

Att få snabb hjälp 

Att bemötas utan 

fördomar 

Att förändra sitt liv 

under övervakning 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

        

 

 

 

 Figur 1 – Översikt över resultatet 

5.1 Att kämpa med sin egen vilja till förändring 

Patienterna beskrev att i sin vilja till förändring fanns saker som underlättade och stärkte 

deras vilja. Men de beskrev även saker som kunde få deras vilja och ork att svikta. Viljan att 

kämpa kunde handla om både inre och yttre processer/ händelser. Patienterna beskrev även 

att initialt handlade deras vilja till förändring om att bli alkohol- och drogfri. Att i arbetet mot 

alkohol- och drogfrihet fick de många gånger kämpa med sin egen vilja till denna förändring, 

att det vissa stunder var lätt medan andra stunder svårt.  

5.1.1 Att ha mål att sträva emot 

Genom att ha mål att sträva emot underlättades återhämtningen och det blev lättare att finna 

motivation. Målen varierade från patient till patient och kunde vara både kort- och 

långsiktiga. Initialt i sin återhämtningsresa upplevde patienterna att det vara svårt att finna 

mål, föreställa sig dem, men att de menade att mål och drömmar kunde motivera till 

återhämtning och deras vilja till förändring stärktes vart efter tiden gick.  

Lite längre drogfrihet så återhämtar jag mig liksom (intervju A). 

Det är en dröm som jag haft länge, men det verkar vara på G nu (intervju D). 

Gemensamt hos patienterna var att viljan måste finnas, att vilja någonting. Denna vilja kunde 

handla om att ”vilja veta vad som är felet med mig”, att lyckas och klara av någonting. 

Att kämpa med sin 

egen vilja till 

förändring 

Att ha mål att sträva emot 

Att erkänna 

Att möta motstånd 

 

Att få känna 

tillhörighet 
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Dessutom ju längre på sin resa de hade kommit ju lättare fann de att det var att våga sätta 

andra mål än alkohol- och drogfrihet. Patienterna berättade att deras vilja till förändring 

ibland var stark och då var det lättare att arbeta för sin förändring och mot ett nytt liv. Medan 

viljan i andra stunder försvagades och då kunde de uppsatta målen hjälpa dem att lättare 

finna tillbaka till sin vilja och önskan om en förändring och ett nytt liv.  

Att ha mål att bli alkohol- och drogfri var det tydligaste målet hos patienterna. Men de 

beskrev även att viljan att arbeta mot denna förändring dagligen sattes på prov, att kampen 

var svårt. De beskrev att ibland kunde medicineringen hjälpa i kampen för alkohol- och 

drogfrihet, exempelvis substansbehandlingar. Trots detta var de medvetna om att fastän 

medicineringen kunde hjälpa dem bra, så var det ändå de som i slutändan behövde hålla sig 

alkohol- och drogfria. Dock genom medicinering underlättades deras kamp och viljan till 

förändring sattes inte på prov som vid utan medicinering, medicinering gav dem styrkan att 

bibehålla motivationen och viljan.  

5.1.2 Att erkänna 

Patienterna hade redan innan kontakt med sjukvården en längtan efter förändring, en chans 

till ett nytt liv. Vägen till denna förändring tedde sig dock olika, men gemensamt hos 

patienterna kunde en inre kamp anas. Att identifiera sig som missbrukare, kriminell 

och/eller att lida av psykisk ohälsa tenderade patienterna utan förbehåll ha lätt att göra, som 

en ”etikett” på vem de är/var. I denna identifikation gavs erkännandet en stor plats, ett 

erkännande att vilja förändra sitt liv. Detta erkännande beskrevs bland annat i att erkänna 

sitt missbruk, erkänna sin sjukdom eller helt enkelt att erkänna sitt behov av hjälp och stöd.  

Det är viktigt att erkänna för sig själv att man till exempel varit sjuk. Om du erkänner besegrar 

du dig själv. Jag vann. Man måste erkänna för att gå vidare (intervju D). 

Det är bara jag själv som vet vad jag behöver. Vad jag behöver göra och så. Sen kan jag självklart 

få hjälp på vägen, men det är ändå upptill mig (intervju C).  

I att erkänna låg även insikten att återhämtningsresan var deras egen och att det är utifrån 

dem själva som vägen och målet stakas ut. I erkännandet låg att våga, våga prata om något 

händer eller säga till när måendet försämras. Att erkänna sina behov och våga be om hjälp 

och stöd. Att kämpa med sin egen vilja till förändring handlade även om att erkänna att 

vägen tillbaka kan vara lång, att det kan ta lång tid att bygga upp sitt nya liv. Att vägen och 

resan kan vara lång, men att möjligheten till ett nytt liv kan vara mödan värd. De kunde ärligt 

och enkelt erkänna sitt missbruk och se negativa aspekter med det, men samtidigt hade de 

svårt att inse alkoholen och drogernas fulla negativa inverkan.  

Återfaller man igen eller inte. Det är en tidsfråga. Du kan vara drogfri i 10 år och så faller du 

igen. Du blir aldrig färdig. Utan det är som att trampa på en mina tillslut. Har du otur så har du 

otur. Man måste själv vara bestämd (intervju D). 

Patienterna beskrev att när de efter en tid avhållit sig från alkohol och droger kände de att 

måendet förbättrades. En stolthet kunde skönjas över att de var alkohol- och drogfria. 

Patienterna beskrev att vara nykter och drogfri är återhämtning för dem och att det är något 
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som pågår varje dag. Att deras vilja för att bibehålla sin nykterhet och drogfrihet dagligen 

sätts på prov, att viljans kamp sker dagligen.  

5.1.3 Att möta motstånd 

I deras vilja till förändring stötte de ofta på olika motstånd, de kunde handla om deras inre 

motstånd men även motstånd från andra människor. Att kämpa med sin egen vilja till 

förändring påverkades av de olika motstånd de stötte på, motivationen, beslutsamheten och 

orken kunde påverkas. Risken för återfall ökade när orken att kämpa sviktade. 

De kanske inte vet att jag inte gör så längre. Att jag är nykter och sköter mig. De kanske inte vet 

det (intervju A). 

Jag brukar ge upp lätt och då skiter jag i allting (intervju C). 

I kombination av att ha erkänt för sig själv och ha ett mål att sträva efter fann patienterna en 

styrka i att hantera olika motstånd. Deras beslutsamhet och motivation gav styrkan att stå 

emot motstånd, att bearbeta sitt eget motstånd och även att möta andra människors 

motstånd samt att våga stanna kvar och kämpa. Vid motgångar och motstånd kunde känslor 

av besvikelse prägla patienten och viljan att kämpa mot en förändring sviktade. Kampen 

mellan viljan och att ge upp kunde vara svår att utkämpa.  

Jobba med det varje dag. Det är träning. Alla idrottare tränar fyra till fem gånger i veckan för att 

hålla sig i form. Människans tanke, psyke måste också tränas, träna, träna, träna för att hålla 

igång. Du får aldrig ge upp (intervju D). 

Att ha något att göra för att skingra tankarna kunde underlätta och i förlängningen ge dem en 

känsla av ansvar, ett ansvar att utföra en betrodd uppgift, exempelvis ett städuppdrag eller 

någon annan form av sysselsättning. Kampen med sin egen vilja till förändring och i att möta 

på olika motstånd sker enligt patienterna varje dag, antingen inom sig själv eller från andra 

människor. Det är en viljans kamp och genom att erkänna och sina mål gavs de en stryka att 

stanna kvar och arbeta vidare mot förändring. 

I sitt arbete för alkohol- och drogfrihet kunde de stöta på olika motstånd, bland annat kunde 

deras styrka och vilja svikta, men även andra människor kunde påverka dem negativt och 

detta kunde medföra att deras alkohol- och drogfrihet riskerades. Patienterna lyfte 

exempelvis att de ofta genom olika boenden bodde tillsammans med andra missbrukare och 

detta kunde vara positivt, men att det oftast är negativt. Att de är i olika faser i sin resa mot 

alkohol- och drogfrihet och genom andras återfall eller deras olika viljor att kämpa för 

alkohol- och drogfrihet ökade riskerna att återfalla i missbruk.  

Vid ett annat tillfälle som patienterna fick kämpa med sin vilja till förändring var vid återfall. 

Speciellt då de blev avstängda från medicinering, vilket sker vid positiva urinprov under 

substitutionsbehandling. Deras vilja fanns men orken att kämpa att bibehålla denna vilja mot 

förändring sviktade.  

Att man blev abrupt avstängd. Att de liksom inte tänker på att ge en lite chans ändå, utan de 

stänger bara av medicinen. Det var tungt, jobbigt (intervju B). 
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Patienterna lyfte att deras känsla vid återfall var att de upplevde sig sämre bemötta. Men 

huruvida detta berodde på deras egna känslor av misslyckande eller av personalens agerande 

kunde ej skönjas. Dock ansåg patienterna att det var viktigt att personalen inte bemötte dem 

negativt på grund av deras återfall, utan stöttade dem i deras väg tillbaka från återfallet. 

Att genom villkor uppsatta av andra, till exempel förvaltningsrätt, frivård, läkare förbjudas 

att avhålla sig från alkohol- och droger gav tvetydiga reaktioner. De sa sig förstå skälen, syftet 

och accepterade dem. Medan de samtidigt kände de sig orättvist behandlade, att de av andra 

styrdes och deras vilja blev underordnad myndigheternas beslut.  

Men det borde inte vara förbjudet att dricka. Jag är ju inte alkoholist, och samhället dricker ju. 

Varför skulle inte jag få dricka. Jag förstår inte det. Samhället dricker ju, politiker dricker, 

advokater dricker, poliser dricker, alla dricker (intervju D). 

De kände de sig dömda och marginaliserade. Att de genom tvånget inte hade egna val och var 

tvungna att förhålla sig till dessa villkor för att inte hamna i negativa dager hos exempelvis 

förvaltningsrätten. Men samtidigt påtalade de att villkoren medförde att de höll sig från 

alkoholen- och drogerna och att detta höll dem borta från kriminalitet och försämrad psykisk 

ohälsa.   

5.2 Att bemötas utifrån sina individuella behov 

Återhämtning hos patienterna beskrevs underlättas om de blev bemötta utifrån sina 

individuella behov. Deras behoven varierade. Men trots detta gick det att förnimma att 

känslorna som är förknippade till att bemötas utifrån sina individuella behov är mer eller 

mindre detsamma. 

5.2.1 Att bemötas av ett genuint intresse 

Patienterna beskrev att återhämtning var personlig men att hjälp och stöd var centrala delar 

som bidrog och underlättade. För att kunna tillgodogöra sig denna hjälp och stöttning på ett 

djupare plan var det viktigt att bemötas med ett genuint intresse, att de känner att människor 

verkligen vill hjälpa. Att den andre är förstående och bryr sig om, värnar om deras väl och ve 

på alla plan. Att finnas där, att försöka förstå problemet och tillsammans finna lösningar 

utifrån situation och problem. Att lyssna på deras upplevelse och känsla av problemet, genom 

detta kände patienterna att de bemöttes av förståelse och välvilja. 

Jag är så jävla glad att de bryr sig så mycket (intervju D). 

De dömer inte ut mig på nått sätt heller, utan de är förstående. Säger jag till exempel en dag när 

jag kommer hit att nej jag pallar inte att prata idag. Nej varför, nej för jag att jag kanske inte mår 

bra. Liksom om jag säger det så, då förstår de det (intervju C). 

Patienterna menade att ett genuint intresse via bemötande ena stunden kunde handla om att 

finnas tillgänglig och ”ge omedelbar hjälp och stöttning”.  Medan det andra stunder kunde 

handla om att backa undan och ge utrymme, att tillåtas vara ifred en stund. Patienterna 
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beskrev att genom att känna känslan av att bemötas genuint skapades en djupare relation 

tillsammans med personalen och de upplevde en större hjälp och stöttning än vad som 

annars skulle kunna utvecklas. Detta medförde bland annat att de genom samtal utvecklades 

i sin förståelse. Patienterna beskrev att i mötet med personalen behövde de känna att 

personalen var ärlig, öppen, visar respekt och var närvarande. Och att vården och stödet 

anpassades utifrån den enskilda patientens behov och inte har sin utgångpunkt från uppsatta 

”regler” utan anpassas utifrån patientens behov.  

5.2.2 Att känna trygghet 

Att bemötas utifrån sina individuella behov som bottnar i ett genuint intresse skapade en 

trygghet hos patienterna. Att någon finns där, i alla lägen, som står kvar och stöttade dem i 

deras återhämtning.  Ett gott samarbete, både mellan patient och vårdare, men även mellan 

olika instanser, myndigheter och dylikt såg patienterna som tryggt och till stor hjälp för dem i 

deras återhämtning. De såg att ett gott samarbete ger dem trygghet och bättre möjligheter till 

att fungera samt att de genom samarbete får hjälp. 

Det är en jättestor trygghet. Skulle det inte vara för XXX hade jag kanske inte varit i livet idag. 

Att XXX funnits där för mig i alla lägen (intervju C). 

De dagliga samtalen, de gav mig styrka och känsla av… en boost. Att kämpa vidare (intervju B). 

Patienterna lyfte även att genom att få en utredning eller få en diagnos skapades en trygghet. 

Både genom att de själv fick en förståelse men även att andra människor bättre förstod och 

lättare kunde hjälpa och stötta. Dagliga samtal lyftes fram som något oerhört värdefullt och 

att dessa gav stryka och kraft att fortsätta kämpa. Den trygghet som skapades mellan 

patienten och vårdaren utmynnade i att patienten hämtade styrka i mötena, styrka att 

fortsätta, en dag i taget. 

5.2.3 Att få snabb hjälp 

Patienterna lyfte tiden som en viktig del i deras återhämtning, att när de tar första steget till 

förändring underlättar snabb hjälp. Från första kontakt och under första tiden spelar snabb 

hjälp och stöttning en stor och central roll i att ge dem större möjlighet till ett gott resultat 

med att förändra sitt liv.  

Ja till exempel på XXX fick jag vänta typ sex månader på en läkartid. Så det går ju mycket 

snabbare här. Man får snabbare hjälp och de lyssnar också. Man känner att man kan få hjälp 

eller prata eller nått (intervju A). 

Att vårdpersonalen tar sig tid och lyssnar. Att snabb uppbackning och att vården finns lätt 

tillgänglig, dels för bland annat samtal, läkartider, psykologsamtal/ utredningar och 

medicinjusteringar. Att de på den integrerad öppenvårdsmottagningen fann snabbare 

uppbackning och att detta medförde att de orkade påbörja sin återhämtning och även 

fortsätta dess resa. Patienterna beskrev att tiden bör anpassas utifrån patientens individuella 

behov av tid, som ibland kunde vara dagliga behov av samtal och ibland snabb återkoppling 
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från läkare eller dylikt. Att patientens behov ska styra tiden och inte organisationens 

möjligheter att ge tid.  

5.2.4 Att bemötas utan fördomar 

En annan aspekt i att bemötas utifrån sina individuella behov handlar om att bemötas utan 

fördomar, att se bakom fasaden. Patienterna möttes ofta av stigmatiserande attityder utifrån 

deras yttre och blev bedömda utifrån detta. Att de var mera än bara vad andra människor 

såg. 

Det va ju kläderna och så. Man var ju risigt klädd liksom. Luktade säkert (intervju B). 

Jag brukar inte vara så aggressiv men de brukar vara rädda för mig ändå. Fastän jag inte gjort 

nått (intervju A). 

Samtidigt hade de en förståelse för att människor kan reagera negativt. Speciellt vid de 

tillfällena då situationen kan vara stökig, beroende på till exempel alkohol- eller 

drogpåverkan. Patienterna påtalar tydligt att de är precis som alla andra. 

Jag är ju en vanlig människa. Kliver upp tidigt på morgonen, dricker kaffe (intervju D). 

Något som patienterna lyfte var just denna känsla, att på den integrerade mottagningen 

bemöttes de av ett normalt bemötande, oavsett om de var påverkade, hade sunkiga kläder 

eller dylikt så var de som alla andra. Att de genom deras bemötande kände sig respekterade 

och värdefulla. Att de var betydelsefulla. 

5.2.5 Att förändra sitt liv under övervakning 

Patienterna var inskrivna på en integrerad öppenvårdsmottagning, remitterade från antingen 

rättspsykiatrin eller kriminalvården. Patienterna har antingen eller hade haft villkor att 

förhålla sig till. Villkor som kan handla om att avhålla sig från alkohol- och droger, inte 

umgås med kriminella eller andra med beroendeproblematik eller att träffa en 

frivårdsinspektör regelbundet. Detta att leva under villkor medförde att även deras 

individuella behov kunde skilja sig åt utifrån vad villkoren sa. Hos vissa handlade det 

exempelvis om tydligare struktur, tätar provtagningar och regelbunden samtalskontakt.  

Att leva under villkor och att förändra sitt liv under denna övervakning såg patienterna som 

något bra. Det gav dem en struktur att förhålla sig till. Dessutom på den integrerade 

mottagning märkte de inte av övervakningen och detta medförde att de lättare kunde slappna 

av.  De kände sig bemötta utifrån sina individuella behov och inte utifrån exempelvis deras 

”farlighet”, de blev sedda som en vanlig, normal människa.  

De har koll på att jag sover i tid, går på sysselsättning och inte begår brott. Det är bra att de 

håller koll (intervju D). 

Att förändra sitt liv och leva sitt liv under övervakning kunde kännas och upplevas som 

kontrollerande och strängt. Men samtidigt uttryckte de att långsiktigt är det bra. Att när de 
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ser tillbaka förstår de hur detta hjälpt till i återhämtningen och ökat möjligheterna till att 

förändra sitt liv, att tvånget ibland kunde rädda deras liv. 

Jag blir ju övervakad, men inte direkt övervakad. Vi gör framsteg tillsammans. Vi jobbar ju åt 

samma håll båda två. Vi kommer överens om det som funkar för båda sidorna. Så jag är nöjd 

och de är nöjda. Vi tar en dag i taget (intervju D). 

Att de i bemötandet inte behandlas inskränkande utan att de bemöts avslappnat och öppet. 

Känslan av att vara övervakad finns alltid närvarande, men samtidigt med en avslappnad 

inställning. Att allt anpassas så både patienten känner tillfredsställelse och villkoren uppfylls.  

5.3 Att få känna tillhörighet 

Patienterna lyfte att de under lång tid levt utan för samhället, mesta tiden umgåtts med andra 

missbrukande och ofta kriminella människor. De fann i detta ett socialt sammanhang, en 

tillhörighet men i deras återhämtning och resa mot att förändra sitt liv skedde det även 

förändringar inom dessa sociala sammanhang. De uttryckte att deras erfarenheter av 

återhämtning handlade om att dels bryta med gamla vänner, dels skaffa nya vänner och även 

att återuppbygga gammal vänskap och släktband. Att få känna tillhörighet, sociala 

sammanhang är betydelsefullt för deras återhämtning och chans till ett nytt liv.  

Patienterna berättade att de ofta känner sig utanför samhället och andra människor. Att de 

inte känner sig osedda och att de inte är någon att räkna med. Att deras närvaro inte är av 

värde. 

Som man var osynlig. Att man inte fanns. Typ, vad gör den här typen här. Vad vill den här typen 

(intervju B). 

De menar att oavsett bakgrund handlar det om människor och att alla är lika, att det är 

viktigt att få känna tillhörighet. Patienterna lyfte att denna känsla av tillhörighet ofta kom 

från familj och vänner, att det är viktigt för dem att de finns. Att genom dem får de stöd och 

bekräftelse om att finnas till och vara viktigt. Även vårdpersonalen kunde utgöra en 

betydande roll i att de känner en tillhörighet, trygghet och meningsfullhet. 

I sin återhämtning och resa att förändra sitt liv kände patienterna att de behövde bryta från 

många av sina gamla vänner. De uttryckte att dessa var vänner som missbrukar och lever ett 

kriminellt liv och för att lyckas med sin återhämtning och förändring av liv behövde banden 

klippas till dessa vänner. Risken att återfalla i missbruk och/ eller kriminella handlingar 

ökade kraftigt annars. 

Återhämtning för patienterna handlade även om att finna nya vänner, att skapa nya sociala 

sammanhang och få känna tillhörighet. Att träffa en partner, vänner eller återskapa banden 

till sin familj kunde hjälpa dem i deras återhämtning. Patienterna kände att det skulle vara en 

bra anledning till att ”byta spår”, speciellt om de mötte en partner. Att finna en partner eller 

nya vänner uppfattade patienterna som en större svårighet än att återskapa banden med 

familjen. Platser för att finna nya vänner var få och många gånger otillgängliga för dem.  
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Det är svårt vid den här åldern. Man går ju inte på dagis, i förskolan, skolan. Att man träffas och 

bildar nya vänner. Det är puben, och puben får jag inte gå till. Jag har inga vänner (intervju D). 

Många uttryckte sig vara ensamma, utan vänner och utan att känna tillhörighet. Patienterna 

hade dock någon form av familj och relationen till dem varierade, men att dessa hade 

betydelse för patienterna kunde urskiljas. Dock undersöktes detta inte närmare i denna 

studie. 

5.4 Sammanfattning av resultatet 

Det som kunde anas i resultatet var att erfarenheter av återhämtning kantas av både positiva 

och negativa aspekter som dels kan bidra till deras återhämtning men även försvåra 

densamma. Resultatet visade på att deras livsberättelse är viktigt för att komma till rätta med 

deras livsproblem. Att genom livsberättelsen skapas en förståelse, både hos patienten men 

även hos personalen och denna förståelse möjliggör till förändring och på så sätt komma 

tillrätta med patientens livsproblem, exempelvis verktyg som behövs för att hantera 

livsproblemen kan skönjas. Patienterna återkom ofta till hur viktigt bemötandet från andra 

var och när resultatet studerades märktes att ett genuint bemötande utan fördomar utgjorde 

en trygg bas för att kunna utvecklas och hämta kraft, vilja och motivation. Tiden var en viktig 

aspekt som lyftes flera gånger, att det då kan handla om tillgång till snabb hjälp i form av 

läkarsamtal, medicinjusteringar men även möjligheten till spontana samtal, ibland dagligen 

och ibland mer sällan. Att känna tryggheten tillsammans med andra gav dem en plats att få 

känna sig normala och våga testa på nya vägar och möjligheter, att i små steg förändra sitt liv 

och komma till ro med sina livsproblem.  

6 DISKUSSION 

Reflektion över det egna arbetet sker i ordningen: metoddiskussion, resultatdiskussion, 

etikdiskussion samt kliniska implikationer och slutsatser. Metoddiskussionen utgår från 

Lincoln och Gubas ramverk. Resultatdiskussionen förs i förhållande till tidigare forskning 

samt den teoretiska referensramen, The Tidal Model (Barker & Buchanan-Barker, 2005).  

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva erfarenhet av återhämtning hos patienter med psykisk 

ohälsa, beroendeproblematik och kriminell historia. Författaren valde att använda sig av en 

kvalitativ design med induktiv ansats. Detta för att syftet var att beskriva erfarenheten av 

återhämtning ur ett patientperspektiv samt att denna design enligt författaren skulle 

möjliggöra att få fram trovärdiga och pålitliga data.  
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Författaren har valt att diskutera metoden utifrån Lincoln och Gubas ramverk (Polit & Beck, 

2017) för att som Lincoln och Guba säger, utveckla trovärdigheten hos en kvalitativ 

undersökning. Ramverkets kriterier är: trovärdighet, pålitlighet, anpassningsbarhet och 

överförbarhet.  

6.1.1 Trovärdighet 

Trovärdighet handlar enligt Lincoln och Guba (Polit & Beck, 2017) om förtroendet för 

sanningen i data samt i tolkningen. Trovärdighet innebär att utföra studien på ett sätt som 

förstärker resultatens trovärdighet samt att åtgärder vidtas för att visa trovärdighet i 

forskningsrapporter. Författaren transkriberade intervjuerna ord för ord och använde sig av 

en kvalitativ innehållsanalys, detta för att hålla sig så nära sanningen som möjligt när 

materialet analyserades. En svaghet låg i att författaren haft en vårdande relation till 

forskningspersonerna samt arbetat med patienter med liknande problematik, att denne 

eventuellt lät sin förförståelse omedvetet påverka studien. Detta kunde medföra att 

författaren innan påbörjandet av studien redan kunde och visste något om de dels 

forskningspersonerna, problematiken och de andra berörda områdena, som Priebe och 

Landström (2012) skriver. För att minska risken ifrågasatte handledaren författarens 

förförståelse vid handledningstillfällena, genom att lyfta frågan om sanningen i data och 

tolkningen, om det var författarens förförståelse eller forskningspersonernas sanning. Genom 

att förförståelsen diskuterades upprepade gånger intog författaren ett, som Priebe och 

Landström (2012) beskriver det, reflektivt förhållningssätt, att ifrågasätta sin förförståelse 

under arbetets gång. Detta var viktigt då syfte var att beskriva patienternas erfarenheter av 

återhämtning utan någon annans ord eller sanningar. En styrka i denna form av analysmetod 

låg i författarens starka vilja att höra patienternas röster och sanningar, att tolka och beskriva 

deras sanning.  

6.1.2 Pålitlighet 

Lincoln och Guba (Polit & Beck, 2017) definierar pålitlighet som tillförlitligheten av data. Om 

resultatet skulle kunna upprepas om undersökningen användes med samma/liknande 

deltagare i samma/liknande sammanhang. Att resultatet av forskningspersonernas 

erfarenheter av återhämtning var likartade kunde utgöras av att forskningspersonerna endast 

utgjordes av fyra deltagare. Detta kan bidra till att pålitligheten försvagas. Däremot hade de 

liknande bakgrund och detta torde stärka studiens pålitlighet då syftet med studien var att 

söka patienter med psykisk ohälsa, beroendeproblematik och kriminell historia. 

Forskningspersonernas kön representerades av tre män och en kvinna och även detta kan 

stärka resultatets pålitlighet då denna fördelning män kontra kvinnor kan återspeglas i att 

kvinnor utgör en mindre grupp än män inom målgruppen patienter med samtidig psykisk 

ohälsa, beroendeproblematik och kriminell historia. Pålitligheten hade dessutom kunnat 

stärkts om intervjuaren hade varit någon annan, utan förförståelse och tidigare vårdande 

relation med forskningspersonerna. För att stärka pålitligheten förklarade författaren för 

patienterna innan intervjun att författaren inte var där som sjuksköterska och att det som 

framkom under intervjun varken skulle komma att gynna eller missgynna dem i vården. Att 

all data som framkommer endast kommer användas i denna studie samt att de när studien är 
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klar gärna får ta del av den. För att stärka studiens pålitlighet och för att spegla patienternas 

röster på ett sant och rättvist sätt arbetade författaren med sin förförståelse och genom sitt 

reflektiva förhållningssätt.  

6.1.3 Anpassningsbarhet 

Anpassningsbarhet syftar enligt Lincoln och Guba (Polit & Beck, 2017) till att resultatet 

måste återspegla deltagarnas röster samt förutsättningar och inte vad forskaren själv 

förutspår eller sett ur dennes perspektiv. Då syftet var att beskriva patienternas erfarenheter 

av återhämtning använde sig författaren av en kvalitativ innehållsanalys som analysmetod. 

Detta för att söka deras röster och sanning genom att tolka och beskriva data mer 

djupgående, utan att lägga till eller dra ifrån. Under analysprocessen stannade författaren 

upp flera gånger, då det visade sig vara svårt med kodningen. Författaren fick backa tillbaka 

till det transkriberade materialet, meningsenheterna och de kondenserade meningsenheterna 

för att få en helhet igen och djupare tolka och analysera data. För att ytterligare återspegla 

deltagarnas röster och sanningar använde författaren citat i resultatet för att lyfta fram deras 

röster.  

6.1.4 Överförbarhet 

Enligt Lincoln och Guba (Polit & Beck, 2017) avser överförbarhet i vilken omfattning 

resultatet kan impliceras i en annan kontext, exempelvis andra psykiatriska 

öppenvårdsmottagningar. Författaren upplever att patienters återhämtning på senare år 

oftare diskuterats och lyfts fram, att patienters återhämtning hamnar mer fokus inom 

omvårdnadsarbetet. Författaren tror att resultatet kan användas inom utvecklingsarbetet, 

dels inom den öppna- och slutna vården. Detta genom att resultatet av patienternas 

erfarenheter av återhämtning påvisar betydelsen av ett nära samarbete med patienten utifrån 

dennes livsberättelse och livsproblem gynnar patienten i sin återhämtning.  

6.2 Resultatdiskussion 

Diskussionen förs utifrån tidigare forskning i förhållande till referensramen. Diskussionen är 

uppdelade i form av tre rubriker. Dessa är: själv-domänen, världen-domänen och andra-

domänen. Författaren anser att återhämtning är en levande process och att den färdas fram 

och tillbaka i och genom de olika domänerna varav vissa delar i diskussionen även skulle 

kunna passa under någon annan domän än vad det i denna diskussion hamnat.  

6.2.1 Själv-domänen  

Resultatet beskriver att patienterna ser att återhämtning är personligt och något som sker 

varje dag, vilket bekräftas av Biringer m.fl. (2015), De Ruysscher m.fl. (2017) och Ripley 

(2017). Barker och Buchanan-Barker (2005) säger, ”komma vidare i livet” och leva det liv 

som patienten önskar, i resultatet förknippar författaren detta till att erkänna, att vara sann 
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mot sig själv för att komma vidare. Utifrån Barker och Buchanan-Barkers domäner ser 

författaren att patienterna behöver komma i försoning med sig själv inom själv-domänen. Att 

våga erkänna sitt mående, sitt lidande, sitt liv, för att genom detta och lärandet, sina 

erfarenheter kunna påbörja sin återhämtningsresa. Wiklund (2003) skriver att lidandet kan 

ses som ett fenomen som en konsekvens av ett förlorat, hotat eller kränkt själv. Om resultatet 

skådas utifrån dessa glasögon, är det av vikt att återhämtning involverar självet och att stärka 

patientens självkänsla. Vilket bekräftas av Fredriksson och Lindström (2002), lidandet 

synliggörs, bekräftas och leder till förståelse och att självkänslan återställs. Patienterna 

beskrev att erkänna som en viktig del i deras återhämtning, I detta erkännandet låg 

accepterande, att förlåta sig själv. Vilket kan bekräftas av Biringer m.fl. (2015), De Ruysscher 

m.fl. (2017), Ripley (2017), Henwood m.fl. (2012) som lyfter att resan bland annat handlar 

om självupptäckt, acceptera och förlåta sig själv, gå vidare, få kontroll och lära sig leva med 

sin sjukdom/missbruk, vilket kan skönjas i resultatet. Att resan handlar om att återupptäcka 

sig själv.   

6.2.2 Världen-domänen 

Barker och Buchanan-Barker menar att patienten själv är experten och detta bör vårdaren bli 

bättre på att förstå och acceptera enligt författaren. Att anpassa vården utifrån vad 

patienterna upplever som sina livsproblem, kan leda till att patienten vågar och kan 

identifiera andra livsproblem och känna sig redo att påbörja sin återhämtning även inom 

dessa. Dessutom är ett av specialistsjuksköterskans ansvarsområden (Psykiatriska 

riksföreningen för sjuksköterskor, 2014) att samordna omvårdnadsarbetet och insatserna 

utifrån (i möjligaste mån) hänsyn till patientens önskemål. Hur ska detta kunna ske utan att 

specialistsjuksköterskan lyssnar till patientens livsberättelse och livsproblem samt inser att 

patienten är experten och vi bara dennes lärjungar? Utmaningen i att låta patienten berätta 

sin livsberättelse och få vara experten i sitt liv kan vara om patientens mående är dåligt, om 

vården måste agera utifrån ”rädda liv”. Dock är det även i dessa stunder viktigt att låta 

patienten komma tilltals och känna sig delaktig, även om de inte fullt ut kan bestämma eller 

få vara experten. 

Resultatet visar att genom ett bemötande baserat på ett genuint intresse för patienten och 

dennes berättelse och problem samt en vilja till förändring skapas bättre förutsättningar för 

återhämtning. Grunden till att våga fortsätta sin återhämtning tillsammans med andras stöd 

och stöttning är att patienten känner trygghet samt att de känner viljan att förändra sitt liv. 

Denna trygghet kan finnas inom en själv och tillsammans med andra. Patienter som ”fallit 

mellan stolarna” har upplevt många besvikelser och motgångar, förtroendet och tryggheten 

till både sig själv och andra kan ha försvunnit. Att känna trygghet som baseras på ett genuint 

intresse från vårdaren ger patienterna möjligheten till att återskapa sitt liv och sin tillit. Att 

våga släppa in hjälp när de själva förlorat fotfästet. Att känna trygghet bekräftas av Priebe 

m.fl. (2017), som menar att vårdande samtal möjliggör att patienten kan finna tryggheten, 

synliggöra sitt lidande och påbörja vägen mot ett lindrat lidande. Patienterna beskrev att i 

bemötandet var det viktigt att vårdaren visade förståelse för dem. Författaren anser att 

genom denna förståelse skapas ett förtroende och relationen känna meningsfull och ärlig, 

patienterna känner tryggheten, de vågar växa och återuppbygga sin självkänsla samt finner 



23 

lindrat lidande. Biringer m.fl. (2015), De Ruysscher m.fl. (2017), Ripley (2017) 0ch Jacob 

m.fl. (2015) bekräftar betydelsen av återuppbyggandet av självkänslan för återhämtningen 

och lyfter behovet att större vikt läggs i detta arbete. Barker och Buchanan-Barker (2005) 

menar på att återhämtning handlar om att förstå sig själv som någon med kapacitet och egna 

resurser. Enligt författaren handlar det om att finna och återuppbygga sin självkänsla, att se 

sitt eget värde, finna sin egen styrka och resurser.  

Författaren anser för att våga lyfta sin psykiska ohälsa, sina tankar och känslor från själv-

domänen till världen-domänen behöver vårdaren skapa en relation till patienten. Då spelar 

tiden en viktig roll, att vårdaren ger tiden som en gåva (Barker & Buchanan-Barker, 2005). 

Resultatet påvisade att patienterna ser tiden som en central del i deras återhämtning, det kan 

handla om att saker går fort, till exempel snabb läkarhjälp och samtal. Samtidigt kan tiden 

handla om att vårdaren tar sig tid att lyssna, att finnas där. Resultatet visade på att deras resa 

till att förändra sitt liv kräver snabb och effektiv vård när de tagit språnget till förändring. En 

snabb uppbackning och att vården finns lätt tillgänglig, dels för bland annat samtal, läkartid 

och medicinjusteringar. Att vårdpersonalen tar sig tid och lyssnar. Barker och Buchanan-

Barker (2005) beskriver att vårdaren ska ge tiden som gåva och detta förknippar författaren 

till resultatet utifrån att ge snabb hjälp, men även att finna tiden för samtal, både spontana 

och planerade. 

Resultatet visade att patienterna när de söker vård främst sätter sitt alkohol- och 

drogberoende som deras livsproblem och att deras återhämtning bör riktas mot alkohol- och 

drogfrihet. Henwood m.fl. (2012) menar att patienter inte ser återhämtning från sitt 

missbruk som ett avgörande inslag i sin livshistoria utan som att övervinna en motgång. 

Dock visar resultatet att patienterna ser återhämtning från sitt missbruk som något 

avgörande inslag i deras livshistoria. De erkänner ärligt och enkelt sitt missbruk och kan se 

flera negativa konsekvenser som deras missbruk fört med sig. Att resultatet skiljer sig från 

Henwoods m.fl. artikel tror författaren beror på patienten i fråga, vissa ser nog det som ett 

avgörande inslag i sin livshistoria, att deras liv förändrades och de gavs ett nytt liv. Medan 

andra inte ser detta som ett avgörande inslag i deras livshistoria, utan endast som de 

övervann en motgång i deras livshistoria. 

Skammen vid återfall kan vara stor och patienten behöver få känna att trots återfallet finns 

det chans att återvända, att inga dörrar stängts, att patienten kan fortsätta kämpa för 

alkohol- och drogfrihet. Om någon väljer att ta återfall och blir avstängd från medicinering 

(sker vid substansbehandlingar) är det viktigt att patienten känner sig delaktig, vilket 

resultatet påvisade. Utan delaktighet känner patienterna sig övergivna och allt blir tungt och 

jobbigt och att kämpa vidare känns svårt. Barker och Buchanan-Barker (2005) beskriver i 

flera av sina åtagande betydelsen av att se återhämtning som en resa i utvecklandet av 

förståelse, genom patientens erfarenheter, personliga visdom etc. Att se återfall utifrån dessa 

tankar skapar enligt författaren en öppnare syn på patientens behov av stöd och stöttning, att 

låta patienten styra skeppet med oss vårdare som lärjungar, såsom även Barker och 

Buchanan-Barker lyfter fram. Vårdaren kan då hjälpa patienten att genom en utvecklad 

förståelse och medvetenhet utifrån sina erfarenheter använda dessa i fortsättningen, i sin 

återhämtningsresa. 
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6.2.3 Andra-domänen 

I sin vilja till förändring beskriver patienterna att ha mål kan bidra positivt, ge motivation 

och underlätta deras återhämtning. Det viktigaste var dock att viljan till förändring fanns, 

även om motivationen kunde svikta. Faktorer som kunde påverka negativt handlade om 

motgångar och besvikelser, att dessa kunde påverka orken/motivationen som i sin tur fick 

viljan att svikta. Även motstånd från andra människor kunde påverka negativt, att inte bli till 

exempel att inte bli sedd, inte bli trodd på. Att inte bli trodd på kan förknippas med Barker 

och Buchanan-Barker (2005), att återhämtning handlar om att förstås av andra som någon 

med kapacitet och egna resurser. Det är viktigt att andra människor förstår att hur dessa 

patienter bemöts påverkar deras återhämtning och kan bidra både till positiva och negativa 

skeenden i deras väg mot återhämtning. Författaren anser att detta är speciellt viktigt för 

specialistsjuksköterskor samt att se dessa patienter som någon som är kapabel, men även att 

informera och utbilda andra människor i att stigmatiserande attityder har en negativ 

påverkan och inte stämmer med den sanna bilden av patienter som lever med psykisk ohälsa. 

Balhara m.fl. (2016) och Horsfall m.fl. (2010) lägger även de vikt vid betydelsen av utbildning 

och information för att minska stigma och därav inte försämra måendet hos patienter med 

psykisk ohälsa.   

Bradshaw m.fl. (2007), Marino (2014), De Ruysscher m.fl. (2017) och Brekke m.fl. (2017) 

menar på att återintegrering med familj, vänner och samhälle är av vikt i patienternas 

återhämtning. Att de genom tillhörighet känner sig bekräftade och accepterade som 

människor och någon med resurser. Att detta skapar hopp om framtiden och ger dem 

möjligheten att växa samt ger dem trygghet. Resultatet bekräftar att den sociala 

gemenskapen har betydelse för patienterna i deras återhämtning och liv. Men samtidigt talar 

de om svårigheter, till exempel att de måste bryta med gamla vänner för att lyckas med sin 

återhämtning till att leva det livet som de önskar, svårigheterna i att finna nya vänner, att när 

de blir äldre sker detta skapande av nya relationer oftast på platser som de inte har tillgång 

till exempelvis krogen. Men att finna en partner eller nya vänner kan ge dem en anledning till 

att förändra sitt liv och däri finna styrkan att fortsätta sin återhämtningsresa. Forskning visar 

att aktiviteter av olika slag är en viktig komponent i patienternas återhämtning (Biringer 

m.fl., 2015; De Ruysscher m.fl., 2017; Ripley, 2017) vilket bekräftas av resultatet i form av att 

till exempel ett städuppdrag kan kännas betydelsefullt. Författaren tolkar även att betydelsen 

av en struktur som kan finnas i form av aktiviteter, vilket kan gynna dem i deras 

återhämtning och liv, samt att aktiviteter utförda i gemenskap kan vara en plattform där nya 

vänskapsband kan skapas. 

Resultatet visar patienternas medvetenhet om risker för återfall, bland annat att den inre 

styrkan sviktar men även hur andra människor kan påverka negativt. Många av dessa 

patienter är bostadslösa och har av kommunen erhållit olika former av boende, ofta 

tillsammans med andra människor med missbruk. Riskerna med dessa boenden säger 

patienterna utgörs av att de är i olika faser i sin återhämtning mot alkohol- och drogfrihet, 

deras vilja att kämpa varierar och att vissa inte slutat helt. Resultatet visar att dessa patienter 

för att lyckas måste de bryta med gamla vänner, som ofta består av människor med denna 

problematik. Frågan författaren då ställer sig är hur lyckat det är att dessa patienter under 

sin återhämtningsresa delar boende med andra i samma situation. Att återintegreras i 
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samhället är en betydande faktor i patienters återhämtning (Bradshaw m.fl., 2007; Marino, 

2014; De Ruysscher m.fl., 2017) och författaren undrar, hur lyckas patienterna återintegreras 

i samhället när deras boendeplats utgörs av boenden med andra människor i liknade 

situation? Ökar inte risken att de utsätts för stigmatiserande attityder av andra människor 

när det framkommer vart de bor? Ger vi patienterna de bästa möjligheterna till att lyckas i 

deras återhämtning av alkohol- och droger? Svaren kan säkerligen variera, men författaren 

tror att ett av de viktigaste områdena vi måste arbeta för är att minska de stigmatiserande 

attityderna som finns kring psykisk ohälsa, beroende och kriminalitet. Balhara m.fl. (2016) 

bekräftar hur stigmatiserande attityder bidrar till social utslagning, diskriminering och ökad 

risk för återfall hos dessa patienter. 

6.2.4 Resultatet i ett vidare sammanhang 

I arbetet tillsammans med människor som lider av psykisk ohälsa, beroendeproblematik och 

kriminell historia är det viktigt att mötas bortom fördomar. Att de bemöts som vanliga 

människor och behandlas lika, utan några negativa inverkningar utifrån deras sjukdom, 

bakgrund eller utseende. Att inte bli dömd utan respekteras för sitt värde som människa. När 

de bemöts utan fördomar inom vården skapas en trygghet och en fristad där de kan få styrka 

i sin återhämtning och fortsätta sin resa mot att förändra sitt liv. Resultatet visade att 

patienterna ofta möts av stigmatiserande attityder, samt att de ofta lever under olika former 

av övervakning. Men de hade samtidigt en förståelse för andra människors negativa 

inställning, speciellt vid tillfällen när patienterna till exempel agerar stökigt och högljutt. De 

berättade att övervakning kunde gynna dem och vara stödjande för dem och deras 

återhämtning. Resultatet beskrev att de är som alla andra och att de på den integrerade 

öppenvårdsmottagningen kände sig bemötta utan fördomar. Horsfall m.fl. (2010) skriver att 

det är viktigt att människor utmanar sina personliga övertygelser och attityder och fokuserar 

på hopp och återhämtning, att minska stigmatisering. Att satsa på integrerade 

öppenvårdsmottagningar med specialistsjuksköterskor med inriktning psykiatrisk 

omvårdnad och annan specialiserad personal som har ett intresse för arbetet tillsammans 

med dessa patienter anser författaren vara ett av de bästa alternativen för att främja dessa 

patienters hälsa och återhämtning. Vilket påvisas av Horsfall m.fl., att personer med bättre 

förståelse för psykiatrisk sjukdom är mindre benägna att stödja stigma och tenderar att 

bättre kunna fokusera på hopp och återhämtning.   

Under sin återhämtning levde många av patienterna med olika villkor/övervakning, vilket de 

fann fullt acceptabelt och att det kunde vara till nytta. Det kunde bidra till att patienterna fick 

en struktur att förhålla sig till, att genom tvång tvingas till återhämtning, oavsett om det 

handlade om till exempel alkohol- och drogfrihet, att besöka mottagningen regelbundet eller 

att vakna i tid på morgonen. Dock visade resultatet att även om dessa kunde upplevas vara 

bra och till nytta och de förstod skälen, syftet och accepterade dem, så kände de sig ibland 

orättvist behandlade, att det sattes upp villkor av slentrian, till exempel varför skulle en 

patient med drogberoende inte få konsumera alkohol om denne inte hade alkoholberoende? 

Deras syn på återhämtning från beroende handlade många gånger om har de ”det ena så 

kanske de inte har det andra, då är det okej”. Detta bekräftar studien av De Ruysscher m.fl. 

(2017) vars artikel lyfter att patienterna ser olika på sin återhämtning och i att behålla denna 
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återhämtning. Resultatet visade även att det var viktigt för patienterna att även om de levde 

under villkor/övervakning blev behandlade som vanliga människor och någon med kapacitet 

och resurser. Att villkoren/övervakningen inte kom i uttryck i vården, att personalen inte 

bemötte dem med överdriven strikthet och kontroll. Att ges möjlighet att återupprätta 

förtroenden och bli behandlad som en ansvarig person, vilket bekräftas även av andra studier 

(O`Brien, 2000; Bäck-Petterson m.fl., 2014). 

Ses resultatet i ett vidare sammanhang finns det enligt författaren samhällsekonomiska 

vinster i att arbeta med patienters återhämtning utifrån minska stigmatiseringen som dessa 

patienter utsätts för. Genom minskat stigma kan deras återhämtning underlättas och 

återfallen reduceras. Om vårdaren och vården ger patienten tiden som gåva och inriktar 

vården utifrån patientens livsberättelse och livsproblem skapas det bättre och effektivare 

möjligheter till att patienten uppnår en återhämtning som kan leda till en konstant 

förändring och möjlighet till ett nytt liv.  

6.3 Etikdiskussion 

Vissa etiska frågeställningar uppkom under arbetets gång. Främst handlade det om att 

skydda patienternas konfidentialitet och sårbarhet. För att skydda patienternas 

konfidentialitet då mottagningspersonalen hade kännedom om i vilken ordning författaren 

intervjuade patienterna samt vilka patienter som valt att delta i studien, kodades det 

transkriberade materialet i annan ordningsföljd. En etisk frågeställning med arbetet ansåg 

författaren handla om att dessa patienter kan ses som en sårbar grupp. För att skydda dem 

från att utsättas för skada gavs de därav möjlighet att efter intervjun samtala om de önskade, 

antingen med sjuksköterska på mottagningen eller med författaren. Dock kände ingen av 

patienterna behov att samtala med någon efter intervjuerna. Att få dessa patienters 

beskrivning av deras erfarenheter av återhämtning är värdefullt och av stor nytta för det 

vidare arbetet med dessa patienter, vilket bekräftas av Holloway och Freshwater (2007). En 

annan etisk frågeställning var att författaren haft en vårdande relation med 

forskningspersonerna och om detta medförde att de inte vågade berätta utifrån vad de själva 

tänkte eller om de svarade vad de trodde författaren önskade höra. För att få 

forskningspersonerna trygga i att delge sina egna erfarenheter och inte svara det de trodde 

författaren önskade höra, samtalade författaren och forskningspersonen om detta innan 

intervjun. Författaren var även tydlig till forskningspersonen att saker som denne samtalar 

om under intervjun varken kommer användas för- eller emot patienten i dennes vård.  

6.4 Slutsatser 

Slutsatserna med denna studie är att patienter med samtidig psykisk ohälsa, 

beroendeproblematik och kriminalitet beskriver sina erfarenheter av återhämtning på 

likartat sätt som tidigare forskning påvisade. Att de behöver kämpa mot stigmatiserande 

attityder, dels andras men även sina egna. Dock framkom även andra saker i resultatet, 
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exempelvis tidens betydelse för deras återhämtning, dels få snabb hjälp när de tog steget till 

återhämtning, men även att tiden finns för spontana samt regelbundna samtal.  

Slutsatsen är att dessa patienter, patienter med psykisk ohälsa, beroendeproblematik och 

kriminalitet anser att återhämtning handlar om tid, att ges tid. Vilket kan förknippas med 

Barker och Buchanan-Barker (2005) åtagande, ge tiden som gåva.  

Andra slutsatser är att dessa patienter ser erkännandet som en viktig del i deras 

återhämtning, där erkännandet kan handla om att acceptera sin sjukdom, sitt missbruk eller 

behov av stöd och hjälp, samt att viljan till förändring finns, även om den kan svikta av och 

till. Att de känna trygghet och en tillhörighet, att de blir sedda och accepterade, att de ses som 

kapabla och någon som har egna resurser.  

6.5 Kliniska implikationer 

Resultatet som framkommit skulle kunna implementeras inom den traditionella vården. Att 

ge tiden i gåva, att snabbare möta dessa patienter och skapa ett nära samarbete med olika 

instanser, för dessa patienter, att de bemöts utifrån sina individuella behov. Författaren 

anser att de ligger ett stort värde i integrerade öppenvårdsmottagningar med 

specialistkompetens och att det finns ett intresse att arbeta med dessa patienter och deras 

återhämtning. Värdet av dessa mottagningar anser författaren kunna skönjas i patienternas 

berättelser, där de uttrycker sin tacksamhet över mottagningen, deras arbete och 

engagemang. Att de ges tiden i gåva och blir bemötta utifrån någon som är som alla andra, att 

de möts utan fördomar.   

Patienterna ansåg att alkohol- och droger var deras främsta livsproblem och något som de 

behövde återhämtning ifrån. Tillika Green m.fl. (2014) anser författaren att oavsett om 

patienterna uppnår alkohol- och/eller drogfrihet, helt eller delvis, är det viktigt att fortsätta 

initiera återhämtning hos dessa patienter, att ständigt uppmuntra och finnas tillhands samt 

även uppmuntra till mentala återhämtningsförfaranden.  

6.6 Förslag på vidare forskning 

Utifrån att resultatet påvisade att erkännandet var av stor vikt vore det intressant med 

forskning som studerade hur vården kan uppmuntra och stödja patienterna till erkännande. 

Där erkännandet kan handla om exempelvis att acceptera sin sjukdom, sitt missbruk eller 

behov av stöd och hjälp. Speciellt inom beroendevården vore detta intressant. Dessutom visar 

resultatet tidens betydelse för patienternas återhämtning och forskning som kan stödja detta 

vore intressant. Speciellt i förhållande till hur vården ser ut förnärvarande, med korta 

vårdtider, ökat patienttryck och minskade resurser och personalbrist. Detta i förhoppning om 

att stärka specialistsjuksköterskans ansvarsområde genom evidensbaserad forskning över 

omvårdnadens betydelse.  
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BILAGA A; BREV TILL VERKSAMHETSCHEF  

 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

Mälardalens högskola  

2018-01-12  

 

 

Till XX, 

 

Förfrågan om tillåtelse att genomföra studie 

 

Som du vet så studerar jag, Camilla Carlström, specialistsjuksköterskeutbildningen i 

psykiatrisk vård vid Mälardalens högskola, Västerås. I utbildningen ingår ett självständigt 

arbete i form av en magisteruppsats. Syftet med min studie är att få kunskap om vad som kan 

stödja återhämtningsprocessen för personer med en psykisk ohälsa, beroendeproblematik 

samt kriminell historia. 

Jag ber därför om tillåtelse att genomföra studien vid enheten, Treklöver. Rent konkret skulle 

det innebära att jag intervjuar 4–8 patienter. Varje intervju kommer ta ca: 1h och ske på 

Treklövermottagningen. Resultatet av min studie kommer sedan att finnas tillgänglig för dels 

enheten samt för kliniken och jag hoppas även att resultatet kan användas i utvecklingssyfte 

inom enheten och kliniken.  

 

Deltagande i projektet är frivilligt och deltagarna kan dra sig ur när som helst utan förklaring.   

 

All insamlad data kommer att hanteras beaktande forskningsetiska krav, samt avidentifieras 

med respekt för konfidentialitet enligt Personuppgiftslagen (PUL 1998:204).  

 

Studien kommer inte påverka verksamhetens tid, dock kommer jag behöva tillgång till ett av 

mottagningens rum för att utföra intervjuerna. Min förhoppning är att enheten kan dra nytta 

av resultatet i sitt vidare arbete. Nyttan med studien är att få en ökad kunskap om hur 

specialistsjuksköterskor kan stödja och stärka patienter med psykisk ohälsa, 

beroendeproblematik samt kriminell historia i deras återhämtningsprocess. 
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Resultaten kommer att publiceras i form av ett självständigt arbete vid Mälardalens högskola. 

Ni kommer också, om ni så önskar, att få ta del av det färdiga resultatet. 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av mig eller min handledare, Oona Lassenius, se nedan.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

Student: Camilla Carlström  Handledare: Oona Lassenius  

     Universitetslektor i vårdvetenskap, PhD 
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Samtycke till genomförande av projektet, ”XXX” 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och hur den ska 

genomföras. Jag har haft tillfälle att läsa igenom informationen och att ställa frågor.  

 

Jag ger därför min tillåtelse att studien genomförs på min enhet, 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ort och datum 

 

 

__________________________  _______________________________  

Underskrift    Namnförtydligande
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BILAGA B; MISSIVBREV 

 

Tillfrågan om deltagande i studie ” Patienters resa mot återhämtning”. 

Jag heter Camilla Carlström och är student i specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk 

vård vid Mälardalens högskola, Västerås. I utbildningen ingår ett självständigt arbete i form 

av en magisteruppsats. Syftet med min studie är att få kunskap om vad som kan stödja 

återhämtningsprocessen för personer med en psykisk ohälsa, beroendeproblematik samt 

kriminell historia. 

Min fråga till dig är om du vill delta i denna studie. 

Medverkan är frivillig och vill du inte vara med kan du bortse från detta brev. 

Att delta i projektet skulle för din del innebära att delta i en intervju som utförs av mig. 

Intervjun kommer spelas in och tar ca 1 h. Intervjun kommer ske i Treklövermottagningens 

lokal. Materialet kommer sedan att lyssnas igenom för att sedan skrivas ut och analyseras. 

Fördel att deltaga i denna studie är att du får möjlighet att bidra med dina erfarenheter med 

syfte att utveckla vården så att den bättre kan stödja och stärka återhämtning. 

Förhoppningsvis så kan resultatet sedan användas i utvecklingsarbetet på mottagningen. 

Nackdelen är att du under en timme behöver komma till mottagningen för att deltaga i 

intervjun. 

Du kan när som helst avbryta din medverkan i studien utan att du behöver ange någon orsak. 

Data behandlas konfidentiellt vilket innebär att alla uppgifter och data kodas och förvaras så 

att ingen utomstående kan ta del av insamlade uppgifter. I den färdiga uppsatsen kommer 

inga uppgifter att kunna härledas till dig.  

När du erhållit denna förfrågan kommer mottagningens personal efter ca 1 vecka muntligen 

tillfråga dig om du önskar att eventuellt delta i denna studie. Om så, kommer tid för intervju 

bokas in under andra eller tredje veckan i februari.  

Om du önskar och ger ditt muntliga samtycke till att ditt namn och telefonnummer får 

lämnas ut till mig, kommer jag att via telefon ta kontakt med dig för att ge ytterligare 

information om studiens syfte och genomförande.  

 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av mig eller min handledare, Oona Lassenius, se nedan.  
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Med vänliga hälsningar 

 

 

 

Student: Camilla Carlström   Handledare: Oona Lassenius  

     Universitetslektor i vårdvetenskap, PhD 

Tel:     Tel:   

E-post:     E-post:  
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Samtycke till att deltaga i projektet, ”XXX” 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och haft tillfälle att i 

lugn och ro läsa igenom informationen och att ställa frågor. Jag får också en kopia på den 

skriftliga informationen om projektet och på detta samtyckesformulär. 

 

Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst, utan att ange 

orsak, kan avbryta mitt deltagande i studien. 

 

 JA, jag vill delta i projektet ”XXXX”, och jag samtycker till att de uppgifter jag lämnas 

behandlas på det sätt som beskrivits på föregående sida. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Datum 

 

 

____________________________    _______________________________  

Underskrift             Namnförtydligande



  

BILAGA C; INTERVJUGUIDE 

 

Intervjuguide 

Presentation av mig, hur intervjun går till och syftet med studien 

 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du varit på mottagningen? (inskriven) 

Har du haft tidigare kontakt med någon psykiatrisk mottagning eller dylikt? 

 

Hur gammal var du när du började med droger? 

Upplever du att du har ett beroende? Berätta  

 

Hur gammal var du när du kom i kontakt med kriminalvården? 

 

Vad tänker du på när du hör ordet återhämtning? 

Vad upplever du att återhämtning är för dig? 

Vad kan bidra positiv för din återhämtning? 

Vad kan bidra negativt för din återhämtning? 

 

Om du ser tillbaka på tidigare vårdkontakter inom psykiatrin, vad gjorde ”de bra”…. Vad 

gjorde ”de sämre”? 

Vad gav stöd? Vad var svårt? Vad upplevde du stå i vägen? 

 

Vad tror du denna mottagningen kan göra för att hjälpa dig i din återhämtning? 

Vad känner du att mottagningen gör för att hjälpa dig i din återhämtning? 

Hur skulle du vilja att mottagningen arbetade för att hjälpa dig i din återhämtning? 

Vad gör denna mottagning bra? Vad gör de sämre? Vad upplever du stå i vägen? 

 



  

Hur ser du på att denna mottagning arbetar tillsammans med psykiatrin, kriminalvården och 

kommunen? Samt vid behov har ett nära samarbete med tex behandlingshemmen? 

Vad är och kan vara fördelarna med detta? Vad är och kan vara nackdelar med detta? 

Hur blir du bemött av andra och av personalen? Hur känns det? 

Hur skulle du vilja bli bemött? Av andra och av personalen? Hur känns det? 

Mottagningens tillgänglighet, plats, kontakt? 

 

Följdfrågor 

Kan du berätta mer? 

På vilket sätt? 

Kan du ge exempel?  

Hur menar du då? 

Vad innebär det för dig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 
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