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SAMMANFATTNING 	

Bakgrund: Utveckling av psykisk eller fysik ohälsa är en riskfaktor för närstående som lever 

tillsammans med en person med substansberoende. Hur närstående upplever delaktighet i vård 

av personer med substansberoende finns till stor del beskrivet i biografier.  	

Syfte: Att beskriva närståendes upplevelse av delaktighet inom beroendevården.  	

Metod: Kvalitativ analys av biografier. 	

Resultat: I analysen identifierades två huvudkategorier av närståendes upplevelser, negativa 

och positiva upplevelser. Huvudkategorierna delades in i subkategorier där de negativa 

upplevelserna dominerade och innehöll upplevelse av utanförskap, bristfällig information, att 

deras behov inte räknas, avstånd och tystnad, att vården inte lyssnar, inte förstår eller kan, att 

barnen behöver skyddas och att ansvar läggs över på de närstående. Positiva upplevelser var 

att det finns hjälp att få, att vården frågar närstående hur de hanterar situationen och att bli 

inbjuden till att delta.  	

Slutsats: Enligt biografier av närstående till personer med substansberoende framkommer att 

de till stor del upplever brist på delaktighet inom vården. Vårdpersonal behöver inkludera 

närstående i vården med utgångspunkt från upplevelser beskrivna i litteraturen.	

Nyckelord: Anhörig, Upplevelse, Delaktighet, Substansbrukssyndrom, Vård, Medberoende	

  



 

ABSTRACT	

Background: Development of mental or physical disability is a risk factor for close relatives 

living with a substance addict. How relatives experience participation in the care of people 

with substance dependence is largely described in biographies.	

Aim: To describe relatives experience of involvement in addiction care. 

Method: Qualitative analysis of biographies.	

Result: In the analysis, two main categories were identified by the relatives experiences, 

negative and positive experiences. The main categories were divided into subcategories where 

the negative experiences dominated and contained the experience of exclusion, inadequate 

information, their needs does not matter, distance and silence, healthcare providers do not 

listen, do not understand or can´t, the children need protection and responsibility is transferred 

to the relatives. Positive experiences were that there is help to get, that healthcare providers 

ask relatives how they are handling the situation and that they are invited to participate.	

Conclusion: According to biographies of relatives to people with substance addiction they 

reveal that they largely experience lack of participation with healthcare providers. Healthcare 

professionals need to include relatives in care based on experiences described in the literature.	

Keywords: Relative, Experience, Participation, Substance use disorder, Care, Co-dependent 
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BAKGRUND 
 

Beroendesyndrom / Substansbrukssyndrom 
Begreppet beroendesyndrom definieras som ett kluster av beteende, kognitiva och 

fysiologiska fenomen som utvecklas efter varaktig substansanvändning. Detta inkluderar en 

stark önskan att ta substansen, svårigheter att kontrollera sin användning, fortsatt bruk trots 

skadliga konsekvenser, en högre prioritet ges till substansen än till andra verksamheter och 

skyldigheter, ökad tolerans, och kan leda till ett utanförskap (WHO, 2016). I studien har vi 

valt att definiera och använda begreppet substansbrukssyndrom vilket är den korrekta 

benämningen på missbruks- och beroendeproblematik enligt den nyaste upplagan av 

Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM) (American Psychiatric 

Association, 2013). Enligt Socialstyrelsen (2015) nyttjas idag vid missbruk och beroende två 

olika diagnossystem: International statistical classification of diseases and related health 

problems, ICD, och Diagnostic and statistical manual of mental disorders, DSM. I Sverige 

används främst ICD vid diagnostik inom hälso- och sjukvården, medan DSM används inom 

forskning och i viss mån inom psykiatrisk verksamhet. Den aktuella versionen av ICD, är från 

1990. Det pågår för närvarande inom WHO ett arbete med att uppdatera ICD-10 till en 

kommande ICD-11(World Health Organization, 2015). Senaste versionen av DSM, DSM-5, 

lanserades 2013. I det senaste diagnossystemet DSM-5 ersätts missbruks- och beroende 

diagnoserna med samlingsbegreppet substansbrukssyndrom. Vilket definierar en kombination 

av de tidigare sju beroende kriterierna och de fyra missbrukskriterierna:   
 

· 						behov av allt större dos för att uppnå ruseffekt   
· 						abstinensbesvär när bruket upphör   
· 						intag av större mängd eller intag under längre tid än vad som avsågs   
· 						varaktig önskan, eller misslyckade försök, att minska intaget   
· 						betydande del av livet ägnas åt att skaffa, konsumera och hämta sig från bruket av alkohol eller narkotika   
· 						viktiga sociala, yrkesmässiga eller fritidsmässiga aktiviteter försummas   
· 						fortsatt användning trots kroppsliga eller psykiska skador.   
· 						upprepad användning av alkohol eller narkotika som leder till misslyckande att fullgöra sina skyldigheter på 

arbetet, i skolan eller i hemmet   
· 						upprepad användning av alkohol eller narkotika i riskfyllda situationer, exempelvis vid bilkörning eller i 

arbetslivet   
· 						upprepade kontakter med rättsväsendet till följd av missbruket   
· 						fortsatt användning trots återkommande problem   
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För diagnos enligt DSM-5 krävs att minst två av kriterier är uppfyllda. Svårighetsgraden 

anges som mild om 2–3 kriterier är uppfyllda, måttlig om 4–5 kriterier är uppfyllda och svår 

om mer än 5 kriterier är uppfyllda (American Psychiatric Association, 2013). Herlofson (red) 

(2016) beskriver hur DSM-5 på ett förtjänstfullt sätt uppmärksammar centrala symtom av 

fysiologisk, psykologisk och social natur men att systemet även lider av tydliga brister. Det är 

därför betydelsefullt att i det kliniska arbetet kartlägga symptom utifrån de enskilda 

kriterierna och relatera dessa till de processer som är centrala vid substansbruk. Patienter med 

substansbruk som uppfyller samma kriterier kan således skilja sig markant från varandra, men 

trots detta erhålla samma diagnos. Statens offentliga utredningar (SOU) visar att ungefär 30–

50 procent av personerna som söker vård för skadligt bruk av alkohol eller droger inom 

beroendevården också lider av psykisk ohälsa. Av dem som söker vård för psykiatriska 

sjukdomar inom vuxenpsykiatrin har mellan 20 - 30 procent också en alkohol- eller 

drogproblematik (SOU 2011:35). Hög alkoholkonsumtion hos unga vuxna riskerar att leda till 

sociala och mentala problem. I åldersgruppen 16–29 år har 35 procent bland män riskabla 

alkoholvanor och 25 procent av kvinnorna. Detta kan jämföras med 17 respektive 9 procent 

för hela befolkningen 16–84 år, vilket innebär att unga personer har en högre 

alkoholkonsumtion jämförelsevis med övriga befolkningen. I Sverige råder det ett gemensamt 

ansvar mellan hälso- och sjukvården och Socialtjänsten gällande insatser för vård och stöd av 

personer med missbruk och beroende. Enligt de Nationella riktlinjerna förtydligas också 

vikten av samverkan mellan dessa två organisationer (Socialstyrelsen, 2015). Delaktighet som 

begrepp i hälso- och sjukvården innebär att patienten ska ha inflytande över sin egen vård och 

omsorg, att få vara delaktig i beslut och kunna ha medansvar för sin egen situation. En metod 

för att öka delaktigheten är delat beslutsfattande och för att detta ska kunna ske måste 

information utbytas både från vården till patienten och från patienten till vården. Delat 

beslutsfattande kan ge positiva effekter både inom psykiatrisk vård och beroendevård 

(Socialstyrelsen, 2014). Enligt Ramstedt et al. (2014) har man i Sverige sedan 1900 talet haft 

en ökad fokusering på vilka konsekvenserna blir för närstående av personers substansbruk.   

 

Närstående eller Anhörig   
I Socialstyrelsens termbank definieras en anhörig som en person inom familjen eller bland de 

närmaste släktingarna och en närstående är en person som den enskilde anser sig ha en nära 

relation till. Enligt Malmquist (2015) betyder vård av en närstående den omsorg och skötsel 

som en person med sjukdom eller funktionsnedsättning erhåller från en eller flera närstående. 
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Dahlberg och Segesten (2010) beskriver patienters närstående som individer i en patients 

närhet dit familj, släkt och närmaste vänner räknas. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv 

bedöms den närstående som en person vilken av patienten själv valts och som dessutom 

accepterar rollen som närstående. Denna funktion kan utgöras av att antingen vara 

maka/make, målsman, kompanjon, granne, barn, kamrat eller annan släkting. Ewertzon 

(2012) tar upp begreppet närstående som en benämning av personer i en patients sociala 

nätverk och tydliggör därmed den närstående som en individ som bidrar med 

omsorg. 	Definitionen närstående kan med andra ord användas för en person med nära relation 

till en individ med ohälsosamt bruk av alkohol eller droger där den närstående står för 

omsorgen och stöd. 

 

Medberoende 

Begreppet medberoende började regelbundet användas i USA på 1970-talet då uppfattning var 

att kvinnor till män med substansbruk led av någon form av emotionell störning, vilken kom 

att påverka deras personlighet. Detta bedömdes vara grundorsaken till att kvinnorna drogs till 

män med substansbruksproblematik och samtidigt bidrog till att substansbruket fortlöpte. Ur 

ett dåvarande samhällsperspektiv lades ansvaret nästan oavkortat över på kvinnan i familjen 

(Peled & Sacks, 2008). Enligt Knudson och Terell (2012) definieras en medberoende som en 

individ med individuella karaktärsdrag, där är en pågående relation inte är nödvändig för att 

kunna betraktas som medberoende. Palmblad (2013) menar att begreppet medberoende i 

grunden tillkommit i syfte förbättra förståelsen av en relation med en person som betecknas 

som beroende. Ur ett professionellt perspektiv söker man förklarningar till den symptombild 

och det förlopp närstående beskriver genom erfarenheter, känslor och upplevelser. 

Definitionen av begreppet är också signifikant för hur personer med ett medberoende blir 

bemötta och vilka typer av stöd och behandlingar som erbjuds. 

 

Närståendes situation   
Det framkommer att många närstående upplever en negativ påverkan i någon form. 

Återkommande emotionella erfarenheter är att de närstående blivit sårade eller försummade 

till följd av personens substansbruksproblematik. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer som 

finns för vård och stöd vid missbruks och beroendeproblematik, framställs att utveckling av 

psykisk eller fysik ohälsa är en riskfaktor för närstående som lever tillsammans med en person 

med problematik av substansbrukskaraktär (Socialstyrelsen, 2015). Johansson och Wirbing 
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(2008) menar att det ofta finns ett tydligt samband på att närstående till personer som på ett 

sakligt sätt brukar alkohol eller droger också kommer att påverkas. Livskvaliteten kan i vissa 

fall allvarligt försämras för såväl mödrar eller fäder, barn, syskon, partners och andra 

närstående. Efter ett regeringsbeslut 2012 genomfördes en nationell undersökning av 

Ramstedts et al. (2014).  I beslutet ingick att kartlägga negativa konsekvenser på andra än 

själva brukarna. Resultatet i undersökningen uppvisade att det inte är ovanligt att närstående 

till alkoholmissbrukare upplever känslor av egen sårbarhet där de känner sig otillräckliga på 

grund av den närståendes alkoholkonsumtion. Granskningen visar också hur vanligt det var i 

den allmänna befolkningen att någon i ens persons närhet regelbundet brukade narkotika. 

Detta hade också en negativ inverkan på närstående. Bland de närstående kvinnorna uppgav 

majoriteten att de påverkats negativt. Den negativa påverkan uttrycks inte lika tydligt hos de 

män som deltog i undersökningen (Ramstedts et al., 2014). Mason & Spoth (2012) menar att 

familjeprevention kan vara en möjlighet för närstående att vara delaktiga i beroendevården. 

Delaktigheten handlar om förbättrad kommunikation, konflikthantering och användning av 

strategier med syfte att stödja en person som tidigt kommit i kontakt med alkohol. 

Familjeprevention innebär såldes att med förebyggande åtgärder hjälpa och stödja familjer där 

riskbruk och skadliga beteendemönster finns närvarande. I en studie av Smit et al. (2008) 

visar resultaten på att familjeintervention förmodligen är ett effektivt sätt att fördröja 

alkoholdebut hos ungdomar, samt minska riskbeteende i samband med alkoholförtäring. En 

intervention beskrivs enligt Socialstyrelsen (2015) som en insats som kan prövas. Detta kan 

exempelvis vara en behandling med preventiva åtgärder med syfte att hjälpa och stödja 

människor med psykisk och fysisk ohälsa. Kelly et al. (2011) beskriver hur betydelsefullt ett 

välfungerande socialt nätverk kan vara för en person med hög alkoholkonsumtion i kampen i 

att återfå kontrollen över begäret. Negativa förändringar i en persons sociala nätverk kan leda 

till utanförskap och svårigheter att upprätthålla vardagliga strukturer. När det kommer till att 

välja behandling av sitt beroende kan patienten behöva tid för att tänka igenom sina val, och 

många kan vilja diskutera de olika alternativen med någon närstående. Det kan därför vara bra 

att även närstående tar del av viktig information, och exempelvis deltar vid möten med 

vårdpersonal (Socialstyrelsen, 2015). I Patientlag (2014:821) kapitel 5, 3 § står att ”patientens 

närstående ska få möjlighet att medverka vid utformningen och genomförandet av vården, om 

det är lämpligt och om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar detta”. Även 

i kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) 

står det om personcentrerad vård att sjuksköterskan ska ”Bedöma, planera genomföra och 



	 5	

utvärdera omvårdnad i partnerskap med patienten och där det önskas med patientens 

närstående”.    

 

Närståendes kontakt med psykiatrisk vård / beroendevård   
Det framkommer i en studie av Ewertzon (2012) att många närstående upplevde känslor av ett 

utanförskap i sin brist på delaktighet och bemötande de ofta erhöll från vårdpersonal. Flertalet 

av mötena speglades av negativa erfarenheter där de närstående ofta saknar en ödmjukhet 

inför deras situation av lidande. Vanliga önskemål från närstående rörande vården handlade 

om stöd kring hanteringen av känslor som närstående rollen ibland innebär. De känslor som 

skildrades av de närstående var känslor av förtvivlan, osäkerhet, sorg, isolering, skuld, 

skamkänsla, missnöje och dåligt samvete. Andra vanliga känslor som handlade om vanmakt, 

bitterhet, vrede och kraftlöshet relateras mer till sjukvården som institution. De positiva 

erfarenheterna hos närstående i möten med vårdpersonalen inbegrep guidning där personal 

bidrar med rådgivning och information. Johansson och Wirbing (2008) beskriver hur många 

närstående ibland upplever att deras eget välbefinnande påverkas i negativ riktning i samband 

med att en person i deras närhet brukar alkohol eller droger på skadligt sätt. I en intervjustudie 

av Björk (2016) beskrivs hur livssituationen kan påverkas ur ett närståendeperspektiv och 

svårigheten med att vara öppna och ärliga gentemot omgivning angående deras närståendes 

alkoholproblematik. Framförallt föräldrar till personer med beroendeproblematik beskrev 

känslor av skam och skuld. Alison och Heru (2015) menar att psykiatrin inte rutinmässigt lär 

ut hur man samarbetar med närstående till patienterna och inte heller är uppmärksamma på 

evidensbaserad kunskap som finns angående familjeinterventioner. De tar upp diabetesvården 

som exempel där man förstår hur viktigt det är att engagera och utbilda familjen. De menar att 

många psykiatriker lämnar kontakten med närstående till ”bättre tränade” kollegor så som 

socialarbetare och familjeterapeuter. Men denna modell stödjer inte närståendes delaktighet i 

behandlingen. Blomqvist och Zieger (2011) beskriver i sin studie anhörigas upplevelse av 

psykiatriska omvårdnad. Det framkommer bland annat hur begränsade möjligheterna kan vara 

för närstående att vara delaktiga i en akut situationen där deras anhörig har ett stort 

vårdbehov. Några tydliga riktlinjer och rutiner kring inkluderandet av närstående i vårdandet 

är ofta bristfällig. En aspekt som också visas i studien är att sjuksköterskans förståelse inför 

sina patienter har en benägenhet att stegras om de anhöriga inkluderades i omvårdnaden. 

Detta med anledning av att de närstående kunde bidra med väsentlig information och 

upplysning kring specifika egenskaper hos patienten. Orsaker till att spänningar uppstår i 

relationen mellan sjuksköterska och närstående kan delvis kopplas till att sjuksköterskan inte 
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betraktar den närstående som en resurs. Hsiao et al. (2016) markerar betydelsen av att 

sjuksköterskan på ett tydligt och adekvat vis hanterar kommunikation där patient och 

närstående delges information på ett för dem begripligt sätt. Enligt Rusner (2015) är det 

viktigt att vårdpersonal har en god och transparent kommunikation, där även för patienten 

betydelsefulla personer inkluderas i vården och erbjuds delaktighet i vårdplaneringen. Med en 

transparent kommunikation förbättras förutsättningar att skapa en miljö som präglas av 

öppenhet. Detta kan i förlängningen även ha gynnsamma effekter vid planering av vård och 

behandling. Det är också angeläget att som sjuksköterska vara medveten om att även de 

anhöriga riskerar att drabbas av egen utmattning och depression. Detta inträffar inte sällan i 

samband med att patienten börjat återhämta sig. Då oro och fokus kring patienten minskar 

finns tid för de anhöriga att reflektera över hur de egentligen själva mår.	I en studie av 

Benzein et al. (2008) framkommer det att sjuksköterskornas inställning och attityd gentemot 

närstående har en avgörande betydelse för hur de kommer att involveras i vårdandet av 

patienten. Om de närstående anses vara en resurs i vårdandet förbättras möjligheterna till att 

de inkluderas i vårdprocessen kring patienten.   

 

Teoretisk utgångspunkt   
Den teoretiska utgångspunkten utgörs av Katie Erikssons teori om den hela människan. 

Eriksson (2014) menar att en vårdare möter en person som en helhet av kropp, själ och ande. 

Människan som art har vissa drag men hon har alltid unika särdrag. Människan påverkar och 

påverkas av den värld, de olika miljöer eller kulturer som hon lever i. Eriksson (2014) 

använder även begreppet assimilation som innebär att ”omgivningen anpassar sig till 

individens behov och att individen således kan utnyttja omgivningen för att tillfredsställa sina 

personliga behov”(s.30). Katie Eriksson föddes 1943 och är en finländsk sjuksköterska som 

redan på 1970-talet började skriva böcker kring hälsa och omvårdnad. Där beskriver hon sina 

egna omvårdnadsteorier för vård och omsorg kring vårdandets idé. Böckerna är skrivna med 

en filosofisk karaktär där synen på människan präglas med utgångspunkt utifrån ontologiska 

frågeställningar. Detta innebär bland annat att en individs upplevelser är subjektiva och därför 

aldrig kan begripas eller tolkas till fullt ut av andra. Något annat som är utmärkande för den 

enskilde människan är hennes förhållande till andra människor och till sin Gud (Jahren 

Kristoffersen et al. 2006). Syftet med Erikssons teori utgår huvudsakligen från paradigm eller 

metateoretiska frågor rörande hälsa, människosyn, omvårdnad och miljö. Teorin är 

individorienterad och varje människa ses som en unik individ. Personen definieras utifrån sin 

relation till andra människor. Med andra ord uppfattas en person olika beroende på vilken 
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relation den enskilde personen har till personer i sin omgivning. Eriksson tar stöd i sin teori 

från teoretiska ansatser ur ett betydande antal olika vetenskapliga discipliner. Exempel på 

några av dessa är: religionsfilosofi, pedagogik, vetenskapsteori och psykologi (Kirkevold, 

2008). Kunskap och förståelse kring begreppet lidande beskrivs enligt Wiklund- Gustin & 

Bergbom (2016) som något av själva vårdandet hjärta. Där målsättning med själva vårdandet 

är att lindra ett lidande. Alla människor kommer någon gång av livet uppleva lidande. Det 

finns olika varianter av lidande vilka har de skillnader att de uppstår olika beroende på 

situation eller sammanhang. Eriksson (1994) skildrar hur begreppet lidande hos en person 

ursprungligen kan tolkas såsom den som lider eller den som tåligt tvingas uthärda 

någonting. 	Lidandet skildras som någonting ont eller negativt. Om människans värdighet 

kränks leder detta till att människans lidande förstärks och kan åsamka känslor av skam över 

sitt lidande. Återkommande tankar hos den lidande människan kan vara ”varför just jag”? 

Oberoende av anledningen till att människan lider strävar hen alltid efter att försöka lindra 

lidandet. Då lidandet upplevs som outhärdligt kan detta ses som en kamp mot det onda. 

Eriksson beskriver lidandet ur ett varierande perspektiv där hon utgår från skillnader mellan: 

livslidande, sjukdomslidande samt vårdlidande. Att drabbas av sjukdom eller ohälsa kan 

orsaka att en människas livssituation drastiskt förändras vilket kan ge upphov till livslidande. 

Innebörden av livslidande definierar egentligen allt om innebörden att som människa leva 

bland andra individer. Livslidande existerar därmed hos alla människor i olika perioder av 

livet. Sjukdomslidande är det lidandet som en patient vållas i samband med behandling av 

sjukdom vilket kan bidra till att personen ej längre känner igen sin egen kropp. Detta lidande 

kan medföra såväl fysisk som själslig smärta. Den fysiska smärtan orsakad av sjukdom eller 

behandling samt den själsliga smärtan där känslor av förnedring, skam eller skuld förorsakade 

i relation till sjukdomen. Vårdlidande uppkommer då en patients integritet blir kränkt av 

vårdpersonal i samband med kontakt med sjukvården. Detsamma gäller när personens 

värdighet kränks. Då en person utsätt för en kränkning av värdigheten fråntas denne 

möjligheten att helt och fullt vara människa. Kränkningen kan bestås av upplevelser av 

utebliven vård, maktutövning, fördömelse och straff där egenvärdet hos personen reduceras. 

Upplevelse av utebliven vård innebär att vårdpersonalen inte kan se och bedöma vilken vård  

personen själv anser sig vara berättigad till. Vårdlidande skapas oftast här på grund av 

omedvetet agerande från vårdpersonalen sida, där kombinationen av bristande kunskaper och 

bristfällig reflektion ger upphov till vårdlidande. Med fördömelse och straff menas att 

vårdpersonalen alltid anser sig veta vad som är bäst för personen. Nonchalans där personalen 
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ignorerar personen kan exempelvis upplevas som ett straff. Då personen upplever att 

vårdpersonalens på ett felaktigt vis använder sin makt kan känslor av bristande autonomi 

förekomma då personen kan tvingas utföra handlingar mot sin vilja. Eriksson (1994) menar 

att omvårdnaden av personen bör utföras utifrån ett holistiskt synsätt där hänsyn till 

kroppsliga, själsliga och andliga aspekter är grundläggande i vårdandet att främja hälsa. Hon 

refererar till tio utgångspunkter där bl.a. ansa, leka och lära utgör några. Det mest elementära 

är ansning som leder till kroppsligt välbefinnande. Själva lekandet utgör en del i det naturliga 

beteendemönstret både hos vuxna och barn. Det är nära sammanbundet till utveckling av tillit 

och tillfredsställelse i samband med t.ex. rekreation. Lärandet står i förbindelse med 

utvecklingen av självständighet, självförverkligande och mognad. Eriksson gör också skillnad 

mellan naturlig vård och professionell vård. Den naturliga vården är elementär till skillnad 

från professionella. Eriksson beskriver naturlig vård på följande sätt:   

”Optimal naturlig vård innebär att individen genom egna handlingar i samspel med anhöriga 

och vänner kan skapa kroppsligt välbefinnande, tillit och tillfredsställelse hos sig själv och 

utvecklas mot en högre integrationsnivå”   

Hon benämner även egenvård som ”en mellanform mellan naturlig vård och professionell 

vård”. Här anser Eriksson att den utgör ett komplement till den naturliga vården. När det 

kommer till den professionella vården menar Eriksson att den även inkluderas av den 

naturliga vården. Detta innebär att vårdpersonal klarar av att utföra tekniska vårdmoment utan 

att förlora helhetsperspektiv kring personen. Den professionella vården bör ta vid när den 

naturliga vården inte längre är tillräcklig.   

 

Problemformulering 
Vården behöver kunskap om närståendes och medberoendes upplevelser av delaktighet inom 

beroendevården för att kunna bemöta och bjuda in närstående till behandlingen och 

teamarbetet kring personer med beroendeproblematik. 

 

Syfte 
Syftet är att beskriva närståendes upplevelse av delaktighet inom beroendevården. 
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METOD 
 

Design 
För att beskriva närståendes upplevelser av delaktighet inom beroendevården, har val av 

metod varit att analysera berättelser (narrativer) enligt Dahlborg Lyckhage (2006). Motivet till 

att analysera berättelser kan vara för att skapa kunskap om hur en människa upplever 

hälsa/ohälsa, lidande och vård i sin livsvärld. Biografier är ett material som beskriver hur 

människor upplever världen eller delar av den. De utgör livsbeskrivningar som kan vara 

skrivna i ett underhållande eller upplysande syfte men de innehåller ofta detaljerade och 

rikliga beskrivningar av hur människor erfar sin vardag och utgör därför ett intressant 

material även i ett vetenskapligt syfte”(Dahlborg Lyckhage, 2006, s.140). 

 

Urval och datainsamlingsmetod 
För att identifiera relevanta biografier genomfördes en första sökning på sökdatabaserna 

Google och Libris samt manuell sökning i bibliotek där orden biografi + medberoende har 

använts för att få en uppfattning vad som fanns. Sökningen resulterade i ca 20 titlar som fick 

en snabb genomgång för att se om de var relevanta för studiens syfte. Inklusionskriterier var 

att biografierna skulle ha svenska författare för att motsvara svenska förhållanden, de skulle 

vara skrivna av närstående till en person med beroendeproblematik eller att författaren har 

låtit närstående komma till tals i biografin. De fick ej vara skrivna innan 1990, dock kommer 

vissa av biografierna utspelas tidigare än 1990 då ett beroende kan ha pågått under en lång tid 

eller att författaren berättar om sin barndom med en förälder med beroendeproblematik. Ett 

par av böckerna gick ej att få tag på och kunde därför inte användas. Av de biografier som 

identifierades valdes 15 ut för att läsas och av dessa böcker var det 10 som berörde vård och 

delaktighet på något sätt (var god se tabell 1). De andra böckerna sorterades bort och 

användes ej i analysen. Med andra ord de utvalda berättelserna innehöll erfarenheter av de 

fenomen som var i fokus för studien (Henricson & Billhult, 2012)  
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Tabell 1. Litteraturstudiens ingående biografier 
Alakoski, S. Svinalängorna 2006 Bokens innehåll utspelar 

sig i Ystad under -60 och 
-70 talen. Leenas 
mamma och pappa är 
finska invandrare. Både 
Leenas mamma och 
pappa är 
alkoholberoende. 

Berggren Ericsson, B. Snälla mamma…Sluta 
dricka 

2007 Författaren beskriver 
sina egna erfarenheter av 
att vara beroende av 
alkohol och reflekterar 
över hur det har drabbat 
hennes familj 

Brolin, J. En medberoendes 
dagbok 

2013 Författaren inleder en 
relation med en man med 
missbruksproblematik 

Carlsson, Y. Fjärilsvingar: Missbruk, 
medberoende, cancer och 
vägen tillbaka 

2013 Mamman berättar om 
hur relationen till dottern 
påverkas under dennes 
pågående missbruk 

Eriksson, T. Vi har ju hemligheter i 
den här familjen 

2009 Med utgångspunkt ifrån 
sina dagböcker har 
Therése skrivit en bok 
om hur det är att ha en 
mamma som är 
alkoholberoende och 
psykiskt sjuk. 

Feldt, K. & Otter, B.V. Vägen ut: En loggbok 
om alkoholism och 
medberoende 

2016 Författarna som är gifta 
med varandra har 
tillsammans skrivit om 
deras gemensamma resa 
ur både ett beroende och 
ett medberoende 
perspektiv 

Janouch, K. Anhörig 
 

2004 Hustrun beskriver 
makens alkohol och 
drogberoende ur ett 
närstående perspektiv 

Mattzon, P. Leva med beroende: Om 
alkohol- och 
drogmissbruk och hur 
man tar sig ur det 

2007 Flera närstående får 
berätta om sina 
upplevelser att leva som 
medberoende 

Söderlund, A. & Lundell, 
S. 

Djävulsdansen: Bli fri 
från medberoende 

2015 Författarnas egna 
berättelser ligger till 
grund för boken men 
även andras berättelser 
om medberoende.  

Wahl, H. Kärleksbarnet: En 
berättelse om alkohol, 
bingo och brutna löften 

2006 Författaren beskriver hur 
både hennes uppväxt och 
hennes senare relationer 
har präglats av hennes 
närståendes missbruk  
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Bearbetning och analys 
En kvalitativ narrativ analys kan fokusera på det manifesta innehållet, det vill säga det 

uppenbara innehållet eller så kan analysen fokusera på det dolda innehållet, det vill säga det 

latenta (Dahlborg Lyckhage, 2006). Den här analysen fokuserade på både det manifesta och 

det latenta innehållet i biografierna. Analysen startade med att bekanta sig med materialet, 

biografierna lästes flera gånger med syftet att ta in texten med ett öppet sinne. Det nästa steget 

var den egentliga analysen då data avskildes från sitt sammanhang. Texten som handlade om 

delaktighet i vården delades in i meningsbärande enheter, delar som ger svar på de frågor som 

ställts. Frågor som ställdes under läsandets gång var: nämner de vården av sin närstående? 

Deltar de i vården av sin närstående? Blir de inbjudna av vården? Blir de lyssnade på av 

vården? Avsikten var att systematiskt gå igenom hela texten och ställa frågor om vad som 

beskrevs och vad innebörden i det är. När alla meningsbärande enheter var identifierade 

började nästa steg, att föra samman dem utifrån likheter eller skillnader i olika kategorier. 

Kategorierna namngavs efter vad de handlade om och innehållet beskrevs och belystes med 

hjälp av citat som på ett utförligt sätt illustrerar dem. I det tredje steget i analysen sågs texten 

återigen som en helhet och det studerade fenomenet kan uttryckas på ett nytt sätt (Dahlborg 

Lyckhage, 2006). 

 

Forskningsetiska överväganden 
I Helsingforsdeklarationen (2013) står det om förtegenhet och sekretess i punkt 24. 

Alla tänkbara försiktighetsåtgärder måste vidtas för att skydda forskningsdeltagarnas privatliv 

och sekretessen rörande deras personuppgifter. I studien användes biografier. Författarna till 

biografierna har redan valt att publicera sina böcker och i och med detta valt att ge ut 

information om sitt liv och sina upplevelser. Böckerna finns redan för vem som helst att ta del 

av. Vi anser inte att det är ett etiskt hinder att använda biografier. Informationen i biografierna 

återgavs så korrekt som möjligt.  
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RESULTAT 
Analysen av närståendes upplevelser av delaktighet i beroendevården resulterade i två  

kategorier, negativa och positiva erfarenheter av vården för personer med beroendesjukdom, 

och åtta subkategorier i negativa och fyra positiva subkategorier. Dessa presenteras i tabell 2, 

och beskrivs utförligare under respektive rubrik tillsammans med illustrativa citat. 

 

Tabell 2. Presentation av kategorierna negativa upplevelser och positiva upplevelser indelade 

i subkategorier 

Negativa upplevelser Positiva upplevelser 

Utanför Det finns hjälp att få 

Bristfällig information Vården frågar de närstående hur de 

hanterar situationen 

Närståendes behov räknas inte Vården förklarar 

Avstånd och tystnad Inbjuden att deltaga i vården 

Vården lyssnar inte  

Vården förstår inte/ kan inte  

Skydda barnen  

Vården lägger över ansvar på de 

närstående 

 

 

Negativa upplevelser 
I denna kategori beskrev närstående till personer med beroendesjukdom de negativa 

erfarenheter de har av beroendevården. Kategorin innehåller subkategorierna Utanför, 

Bristfällig information, Närståendes behov räknas inte, Avstånd och tystnad, Vården lyssnar 

inte, Vården förstår inte/ kan inte , Skydda barnen och Vården lägger över ansvar på de 

närstående. Här beskrivs tillfällen där vården på ett eller annat sätt har brustit. 

 

Utanför 
De närståendes beskrivningar i denna kategori handlar om att de inte har blivit inbjudna att 

delta i vården, inte heller tillfrågade hur de upplever situationen. Det kunde vara att inte få 

vara med och höra vad som sades i ett rum eller möte och behöva vänta utanför (Brolin, 2013; 

Eriksson, 2009; Janouch, 2004). De närstående beskrev att vården i vissa fall hade en annan 

bild av deras anhörig och att de inte fick vara med och fylla i bilden (Eriksson, 2009; Janouch, 

2004). 
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Mamma var borta i flera timmar och jag vankade av och an i det lilla rökrummet och undrade 

om mamma kunde manipulera läkarna. Skulle de inte se hur fruktansvärt sjuk hon var? 

(Eriksson, 2009, s. 155). 

 

En beroendesjukdom drabbar alla i familjen på ett eller annat sätt och för att hela familjen ska 

kunna må bra menar flera av de närstående att hela familjen måste inkluderas i vården 

(Brolin, 2013; Eriksson, 2009; Janouch, 2004; Feldt & Otter, 2016; Mattzon, 2007). Känslan 

av att vara utanför kunde även komma ifrån en rädsla att ifrågasätta sin anhörig eller vården 

(Janouch, 2004). 

 

Jag var osäker på hur det gick för Rickard med Antabusen. Han hävdade att han fick den av 

Ingegärd, men tänk om han sa till Ingegärd att det var jag som gav honom hans dagliga dos? 

Dumt nog vågade jag inte fråga, orkade inte tjafsa (Janouch, 2004, s. 204). 

 

En närstående mamma beskriver att hon känner sig maktlös och att hon vill hjälpa sin dotter 

men att det enda hon kan göra är att ta hand om barnbarnen (Carlsson, 2013). 

 

Bristfällig information  
Här framkom att det var brister i information som vården gav till de närstående eller i vissa 

fall gavs ingen information alls. Det uppstod flera frågor som vården hade kunnat besvara, 

både vad gäller beroendesjukdomen och/eller dess behandling (Alakoski, 2006; Brolin, 2013; 

Eriksson, 2009; Feldt & Otter, 2016; Janouch, 2004; Wahl, 2006). 

 

Vad händer när abstinensen och suget blir outhärdligt? Kan det inträffa, även om man får 

medicin? Blir stubinen kortare? Kommer han blir mer deprimerad än han redan är? Vad 

väntar han sig av sin omgivning, av mig? (Feldt & Otter, 2016, s. 20). 

 

När de närstående har varit med på möten i vården med läkare eller sjuksköterskor har det 

beskrivits att samtalet mer har haft en karaktär av en intervju än ett lärtillfälle (Eriksson, 

2009; Feldt & Otter, 2016). En närstående menar att hon åtminstone hade önskat att hon hade 

fått en broschyr som hade förklarat nykterhetens olika stadier (Janouch, 2004). 
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Att återfall för många var en del av tillfrisknandet hade inte vare sig alkoholläkaren på S:t 

Göran eller någon annan upplyst mig om (Janouch, 2004, s. 183). 

 

Flera obesvarade frågor vad gäller LVM, Lagen om vård av missbrukare, hur den tillämpas 

och snabbt kan ändras och tas bort uppstod hos några av de närstående. I ena stunden kunde 

de känna sig säkra att deras anhörig ska få vård då en läkare föreskriver LVM, för att sedan 

komma till sjukhuset där nästa läkare tar bort LVM (Brolin, 2013; Eriksson, 2009; Janouch, 

2004).  

 

-Han åkte därifrån i morse. Han skrev ut sig själv, enligt läkaren jag pratade med. 

Jag satte mig käpprakt upp. 

-Va? Kan han göra så? Han var ju ditsänd av Beroendemottagningen! Kan de bara släppa ut 

honom så där? (Brolin, 2013 s. 123). 

 

Närståendes behov räknas inte 
De närstående förklarade att hela familjen blir drabbad när någon i den har en 

beroendesjukdom. När vård så söks är beroendetillståndet ofta fördjupat och även den 

närstående behöver råd och stöd. Det visade sig att flera av de närstående inte kände att de 

fick det (Brolin, 2013; Eriksson, 2009; Janouch, 2004; Wahl, 2006). I detta framkom det även 

en liten del av en ”skyll dig själv” kultur, att som närstående ha satt sig själv i den situationen. 

En närstående berättar att hon blev ifrågasatt av sin företagsläkare när hon pratade om sin 

situation och får frågan: Varför är du tillsammans med en alkoholist då (Wahl, 2006, s. 239). 

Flera av de närstående kände att vården inte hade tid med dem (Brolin, 2013; Eriksson, 2009; 

Janouch, 2004; Mattzon, 2007; Wahl, 2006). 

 

Den trötta alkoholläkaren hade ju inte tid att prata med mig. Varför skulle hon? Jag var ju 

inte drabbad av alkoholismen rent fysiskt. Jag hade inget kemiskt beroende. I vården vårdar 

man dem som är fulla, drogade, galna. De som är runtomkring får vackert ta hand om sig 

själva, på egen hand (Janouch, 2004, s. 183). 

 

Det beskrivs som en känsla att det inte finns hjälp att få och att ingen någonsin frågar hur den 

närstående mår. Det kunde även uppstå en avundsjuka på att den med beroendesjukdom fick 

hjälp upp medan den närstående fick vara kvar på botten (Brolin, 2013; Eriksson, 2009; 

Janouch, 2004; Mattzon, 2007; Söderlund & Lundell, 2015; Wahl, 2006). 
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- Ingen såg mig, eller brydde sig om mig. Allt var bara fokuserat på honom. Som jag tyckte 

var den stora skiten! Men jag då det kändes tungt. 

Alla tycker att det är så otroligt starkt av honom att sluta dricka, alla klappar honom på axeln 

och lycka till. Men där hemma sitter den lilla sårade hustrun, som – trots sin önskan att 

maken skall lyckas – känner ett sting av avundsjuka.  

De anhörigas behov verkar aldrig komma högs upp på prioriteringslistan känns det som 

(Mattzon, 2007, s. 114). 

 

Avstånd och tystnad 
Beroendesjukdom är kanske ingenting det pratas högt om till vardags med kollegor och ytligt 

bekanta, kanske inte heller bland vänner och familj, men flera av de närstående har även mött 

en tystnad och ett avstånd i vården då de handlar om beroendesjukdom (Berggren Ericson, 

2007; Söderlund & Lundell, 2015; Wahl, 2006). En närstående beskriver att hon försöker att 

få information från flera vårdinstanser angående hennes anhörigs cancer i bukspottkörteln 

men att alla tystnar när de förstår att det handlar om ett alkoholbruk (Wahl, 2006, s.191) 

 

Om någon i ens familj drabbas av allvarlig cancer så möts du av omgivningens stöd, empati, 

kärlek och värme. Du behandlas med bomullsvantar. Folk förstår att ni har det tufft och det 

skickas blomsterbuketter och krya på dig kort. När familjen drabbas av beroendesjukdom 

möts den av tystnad, avstånd och bortvända ryggar. Blombuketter och kondoleanser existerar 

inte i ett hem där det bor en knarkare (Söderlund & Lundell, 2015, s. 183)  

 

En kvinna med beroendesjukdom berättar att hon var inlagd för sitt alkoholberoende och 

hennes 80-åriga mor kommer och hälsar på henne. Modern skäms över att dottern är inlagd 

och vågar inte fråga ifall hon är tvångsintagen och hon får även sin dotter att skämmas 

(Berggren Ericson, 2007).  

 

 

Vården lyssnar inte 
Här beskrev en närstående en uppgivenhet då de gång på gång försökte berätta och förklara 

för vården att deras anhörig inte tog medicinen som hen skulle utan överdoserade eller att 

vissa mediciner inte borde skrivas ut alls då dessa ingick i personens missbruk (Brolin, 2013). 
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Vi påpekade om och om igen för dem att deras mediciner gjorde mer skada än nytta och att 

han inte klarade av att hålla sig till deras regler om provtagning två gånger i veckan (Brolin, 

2013, s. 157). 

 

Även då de närstående tydligt visar att de vill vara delaktiga och samtycke finns påskrivet av 

berörda parter att information ska lämnas ut, har närstående upplevt att vården inte lyssnar på 

dem eller ens frågat dem om situationen (Brolin, 2013). 

 

Gång på gång trodde de på hans lögner. 

-Morsan vattnade blommor på mitt rum så att det kom fukt i tablettburken. Mina tabletter blev 

förstörda. 

Genast skrevs det ut mera tabletter (Brolin, 2013, s. 232). 

 

De närstående är de som ser den beroendesjuka till större del av tiden. Vid upprepade 

tillfällen har de delat med sig av vad de ser utan att få någon respons ifrån vården. De 

beskriver en uppgivenhet när de gång på gång har berättat saker för vården utan att det som de 

har sagt tas tillvara och används i behandlingen (Brolin, 2013). 

 

Vården förstår inte/ kan inte 
I den här kategorin framkom det flera situationer där närstående har ställt sig frågande till om 

vården har kunskap om beroendesjukdom och ifall det finns en behandlingsplan. De 

närstående uppgav att det kändes som om vården varken förstår den beroendesjuka eller 

dennes närstående (Brolin, 2013; Eriksson, 2009; Janouch, 2004; Wahl, 2006). 

 

Jag trodde att jag kunde anförtro mig åt henne. Fortfarande uppfylld av känslan att jag 

äntligen kunde vara ärlig om vårt problem, jag ville dela med mig. 

-Jag väntar barn. Vi har tre där hemma redan, sa jag till henne men fick ingen vidare 

respons. Inga positiva tillrop om att ”allt skulle ordna sig”. Inget värmande mänskligt stöd. 

-Åh herregud, suckade hon bara och lät alldeles panikslagen. Om jag inte hade panik, varför 

skulle då hon ha det. Jag behövde inte höra nåt jävla herregud från en läkare. Jag ville veta 

hur min man skulle bli nykter (Janouch, 2004, s. 163). 
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De närstående tar upp funderingar på om psykiatrin kan någonting om missbruk 

överhuvudtaget, de uttrycker till och med att de tycker att vården är värdelös (Janouch, 2004), 

att det inte görs ordentliga tester och att det slarvas (Carlsson, 2013). 

 

Vi ska träffa en läkare imorgon i 10 minuter som ska bedöma hur sjuk mamma egentligen är 

genom att prata med henne, jaha. Det är helt meningslöst att vi åker dit. För när man pratar 

med mamma verkar hon hur frisk som helst. Hur länge ska man egentligen orka? Hur mycket 

ska man ta? VARFÖR är det ingen som bryr sig? (Eriksson, 2009, s.174) 

  
Skydda barnen 
De närstående som är minderåriga barn till någon med beroendesjukdom beskriver att de har 

lämnats utanför vården och att de inte har fått vara delaktiga (Alakoski, 2006; Berggren 

Ericson, 2007; Eriksson, 2009; Wahl, 2006). 

 

Oron i magen kom tillbaka på en gång. Vi återförenades med soltorkade föräldrar. Ingen 

pratade om vart mamma och pappa hade varit. Men vi visste det ändå (Alakoski, 2006, s. 

241). 

 

Det kunde både vara vården och föräldrarna som trodde att de skyddade barnen genom att 

hålla dem utanför (Alakoski, 2006; Berggren Ericson, 2007; Eriksson, 2009). En närstående 

berättar hur en vårdpersonal tittade medlidsamt på henne och pratade som om hon vore yngre 

än hon var och inte förstod någonting trots att hon precis hade gett sin bild av hur hennes 

vardag med hennes alkoholberoende mamma såg ut (Eriksson, 2009). 

 

En av mina söner, Magnus, är nu 14 år och får aldrig se det där formuläret. Hans pappa 

tycker att han är för liten. Många år senare ska han anklaga sin pappa för just det. ”Varför 

fick jag inget veta” säger han, ”varför mörka?” (Berggren Ericson, 2007, s. 66).  

 

Vården lägger över ansvar på de närstående 
Närstående kunde i den här subkategorin beskriva att de kände att de inte fick någon hjälp, 

utan att de fick lösa problemen själva. Kraven från vårdgivarens sida för att erhålla 

behandling till en anhörig med beroendesjukdom upplevdes av många närstående som 

orimliga med tanke på förutsättningarna. De beskriver att de hade en tanke, att den här 
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personen inte kan bo hemma utan behöver hjälp av vården. Men att när de väl kom till vården 

blev de hemskickade igen (Eriksson, 2009; Janouch, 2004). 

 

Jag trodde att någon skulle hjälp oss. Att någon, åtminstone någon av alla sjuksköterskor, 

skulle komma in och säga stopp. Stopp så här kan ni inte ha det! Något måste göras. Vi måste 

hjälp Theréses mamma. Men samma dag som mamma kom hem förstod jag att ingen orkade, 

eller hade lust, att säga stopp. Alla på sjukhuset tyckte att det var okej att jag skulle bo med 

mamma och pappa, som inte ville se att jag snart inte orkade längre (Eriksson, 2009, s. 75). 

 

En närstående beskriver att hon inte tycker att det har blivit bättre alls sedan hennes mamma 

har varit inlagd och kommit tillbaka hem, men att vården inte bryr sig och att som närstående 

finns det inget annat val, inget annat alternativ, än att orka, man orkar tills man dör (Eriksson, 

2009).  

 

Sjuksköterskan pratade på och jag såg att en miljon tankar flög runt i pappas huvud. Vi hade 

ju ingen aning. Skulle ingen hjälpa oss? Hur skulle vi veta vilket behandlingshem som var 

bäst för mamma? Pappa och jag såg på varandra och han skakade på huvudet, luften hade 

gått ur honom. ”Jag trodde att någon skulle hjälpa oss med det här”, sa pappa och suckade 

djupt (Eriksson, 2009, s. 160). 

 

Samma närstående upplevde sig som att vara utlämnad till Google, att hitta behandlingshjälp 

genom ”första bästa träff” på sökningen. Hon undrade om vården alls såg att hennes familj 

var helt söndrad (Eriksson, 2009). 

 

Positiva upplevelser 
Denna kategori innehåller fyra subkategorier, Det finns hjälp att få, Vården frågar de 

närstående hur de hanterar situationen, Vården förklarar och Inbjuden att deltaga i vården.  

Här beskrevs faktorer som de närstående tycker att vården har lyckats med för att få de 

närstående att känna sig sedda, viktiga och delaktiga i arbetet runt personerna med 

beroendesjukdom. 
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Det finns hjälp att få 
Efter kontakt med vården beskriver en närstående att ett frö kan sås 

 

Lättnaden blandades med beundran, för jag insåg att det var ett svårt steg att ta. Ett steg som 

han tidigare aldrig ens velat reflektera över utan slagit bort som otänkbart när det först på 

tal. Det känns, tycker jag, som vi skall ge oss ut på en lång färd. Vi vet inte hur resan blir, om 

den blir strapatsrik eller lugn, eller om vi ens kommer iväg (Feldt & Otter, 2016, s.15). 

 

Flera av de närstående beskriver att det finns hjälp att få och att de tycker att personer som är i 

deras situation behöver hjälp samt att de önskar att alla som har någon form av 

beroendesjukdom i sin närhet faktiskt söker hjälp (Carlsson, 2013; Feldt & Otter, 2016; 

Mattzon, 2007).  

 

Samtidigt minskar återfallsrisken när hela familjen får hjälp! Det betyder att anhöriga kan 

lära sig att fokusera på egna behov, lära sig att bearbeta gamla oförrätter, släppa ilska och 

bitterheten. Först då kan de vara ett värdefullt och kärleksfullt stöd för sina nyktra 

alkoholister och drogfria narkomaner (Mattzon, 2007, s. 131). 

 

En närstående skriver att hon har insett hur viktigt det är att barnen som är medberoende får 

hjälp tidigt med det, då det formar dem i hela deras liv, även som vuxna (Carlsson, 2013). Det 

går även att söka hjälp för sin egen del utan att ens närstående med beroendesjukdom vet om 

det, dock kände en närstående sig illojal och var rädd hur hennes partner skulle reagera ifall 

han fick reda på det (Feldt & Otter, 2016). 

 

Vården frågar hur de närstående hur de hanterar situationen 
En närstående uttrycker en hjärtlig tacksamhet när vården frågade hur hon som närstående 

mår och hanterar situationen (Brolin, 2013).  

 

-Hur är det med dig då? Frågade hon vänligt. Jag vågade inte se in i hennes ögon av rädsla 

för att åter hamna i Camp Hysteria, så jag ryckte lätt på axlarna. 

-Jo, det är bra. Eller det KOMMER att bli bra snart. Vi får ta en dag i taget. Hon nickade och 

klappade mig varligt på axeln (Brolin, 2013, s. 119). 



	 20	

 

Det är oftast på anhörigdagar och anhörigutbildning på behandlingshem som de närstående 

har givits utrymme att berätta sin historia och hur beroendesjukdomen har drabbat dem 

(Alakoski, 2006; Berggren Ericson, 2007; Söderlund & Lundell, 2015). 

 

En av de tyngre händelserna under behandlingen är när mina anhöriga får fylla i formulär 

om hur de har påverkats av min alkoholism. Jag får ta del av svaren hos min terapeut. Några 

av mina barn skriver att de har blivit känslomässigt störda. Att de inte vågar känna efter 

riktigt, inte vågar lita på sina känslor (Berggren Ericson, 2007, s. 66). 

 

Vården förklarar 
Här kan de närstående berätta om situationer där läkare, sjuksköterskor eller terapeuter har 

tagit sig tid att förklara något, i flera av de fallen kommer de ihåg namnet på den personen 

som förklarar, den blir inte bara en ”vårdpersonal” (Alakoski, 2006; Brolin, 2013; Eriksson, 

2009; Feldt & Otter, 2016; Janouch, 2004; Wahl, 2006). 

 

Hon var tydlig med att man som närstående inte kan få en person att sluta dricka, det kan 

bara hen själv göra, och att man i möjligaste mån inte ska avstå från sådant som är viktigt för 

en själv (Feldt & Otter, 2016, s. 24) 

 

En närstående beskriver att det ibland behövs någon annan som kan sätta ord på någons tankar 

för att man lättare ska kunna förstå varför personen agerar som den gör (Wahl, 2006). 

 

Läkaren suckade sorgset. Så blir det väl ofta med missbrukare. På ett plan fanns det en stor 

saknad efter barnen, men samtidigt fanns det en stor rädsla över att hon inte skulle klara av 

den kontakten. Hur menar du då? Att hon inte skulle räcka till, att det skulle bli besvärligt, att 

ni skulle ha synpunkter på hur hon levde. Att det inte var realistiskt att ha en fungerande 

kontakt med er efter så många år, trots allt. Så istället för att bli besviken kanske hon såg till 

att förstöra det också. Hon tänkte efter en stund. Anita var kanske rädd att inte räcka till. Om 

man inte har funnits där som en fungerande förälder under långa tider så kan man känna en 

ängslan över att bli ställd mot väggen. Och även om hon innerst inne tyckte att ni hade rätt så 

orkade hon kanske inte ta det (Wahl, 2006, s.257). 
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En närstående berättar om hur hon imponeras av att en ur personalen på behandlingshemmet 

nämner saker vid dess rätta namn och inte skäms, när den pratar om beroendesjukdom. Det 

upplevdes som att personen förstod vad de som närstående gick igenom (Janouch, 2004). 

 

Inbjuden att deltaga i vården 
Endast en av de närstående nämner i sin berättelse att det skrivs ett samtycke mellan den 

beroendesjuke, den närstående och vården, för att vården ska kunna lämna ut information om 

deras patient (Brolin, 2013). 

 

Medan vi väntade på provsvaren så gav hon Rickard och mig några papper som vi skulle 

skriva under, bland annat en fullmakt som gav mig rätten att ta del av allt som handlade om 

Rickard (Brolin, 2013, s. 118). 

 

DISKUSSION  
I litteraturstudien identifierades två huvudkategorier av närståendes upplevelser, negativa och 

positiva upplevelser. Huvudkategorierna delades in i subkategorier där de negativa 

upplevelserna dominerar. 

 

Resultatdiskussion 
 
Negativa upplevelser 
Det är påfallande tydligt hur närstående, där en medberoendeproblematik finns närvarande, 

upplever svårigheter att få sina behov tillgodosedda av vårdpersonal. Det framkommer i 

studien att närstående många gånger har problem med att beskriva sina känslor och behov och 

istället bortser från dessa genom att anpassa sig helt efter personen med beroendeproblematik. 

Resultatet att många närstående upplever känslor av att deras behov inte räknas kunde även 

ses i Ewertzon (2012) studie som beskrev att flertalet av mötena med vårdpersonal speglas av 

negativa erfarenheter där de närstående ofta saknar en ödmjukhet inför deras situation av 

lidande. Eriksson (1994) menar att alla människor någon gång i livet kommer att uppleva 

lidande, att det finns olika varianter av lidande, skillnader uppstår beroende på situation eller 

sammanhang. Begreppet lidande hos en människa kan tolkas såsom den som lider eller den 

som tåligt tvingas uthärda någonting. 	De närstående i studien beskriver att när personen med 

substansbrukssyndrom söker vård behöver även den närstående råd och stöd. Det kände flera 

av de närstående att de inte fick, att vården inte var för dem. En närstående kände att hon blev 
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anklagad att ha satt sig själv i den situationen. Rusner (2015) menar att som sjuksköterska är 

det angeläget att vara medveten om att även de närstående riskerar att drabbas av utmattning 

och depression. Detta inträffar inte sällan i samband med att patienten börjat återhämta sig då 

oro och fokus kring patienten minskar finns tid för de anhöriga att reflektera över hur de 

egentligen själva mår. Lidandet skildras som någonting ont eller negativt. Om människans 

värdighet kränks leder detta till att människans lidande förstärks och kan åsamka känslor av 

skam över sitt lidande. Återkommande tankar hos den lidande människan kan vara ”varför 

just jag”? Oberoende av anledningen till att människan lider strävar hon alltid efter att försöka 

lindra lidandet (Eriksson, 1994). Närstående är oftast en viktig resurs för patienter och vården 

borde ta tillvara på de närstående (Patientlag, Kapitel 5:3 §). Patientens närstående ska få 

möjlighet att medverka vid utformningen och genomförandet av vården, om det är lämpligt 

och om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar detta. 

 

Bristfällig information till de närstående är också ett återkommande dilemma där vårdpersonal 

av olika anledningar väljer att inte underrätta de närstående om frågor kring behandling eller 

planering. När närstående bjudits in att närvara till möten i vården har upplevelsen ofta varit 

att de blivit intervjuade snarare än att de erhållit information. Önskemål från närstående som 

är återkommande är ett utökat informationsflöde från vårdpersonal gällande broschyrer, 

utbildningar och träffpunkter för diskussionsforum där erfarenheter med andra närstående kan 

utbytas. När det i Sverige råder ett gemensamt ansvar mellan hälso- och sjukvården och 

Socialtjänsten gäller det att veta vem som har ansvar för vad och att det faktiskt sker ett 

samarbete. Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2015) är tydliga med vikten av att dessa två 

organisationer samverkar vad gäller insatser för vård och stöd av personer med 

substansbrukssyndrom. Flera obesvarade frågor vad gäller LVM, Lagen om vård av 

missbrukare och hur den tillämpas uppstod hos några av de närstående. I dessa fall hade 

informationen kanske nått ut bättre ifall det hade funnits ett samarbete mellan kommun och 

landsting med nätverksmöte eller SIP (Samordnad individuell plan) Om de närstående redan 

på ett tidigt stadium uppfattar att de erbjuds möjlighet till delaktighet kan detta även ha 

positiva effekter på vårdprocessen ur ett patientperspektiv. Detta med anledning av hur 

betydelsefulla relationerna till de närstående är för att bibehålla motivationen till en drogfri 

vardag. Ett första steg kan vara att vårdpersonalen informerar, utbildar och har 

diskussionsforum avsatta för närstående. Där kan de närstående erhålla kunskaper om 

substansberoende med andra som är i liknade situation och då också få utbyta erfarenheter. 
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Detta kan i förlängningen garanterat skapa mer tillitsfulla relationer gentemot vård och 

myndighetspersoner. Förhoppningsvis kan även förbättrade relationer med vårdpersonal där 

de närstående har ett större inflytande i vårdprocessen minska riskerna för återfall hos de med 

substansbrukssyndrom. Effekterna kan även minska psykisk ohälsa hos de närstående om 

deras situation bättre uppmärksammas av vårdgivare, socialtjänst eller annan myndighet med 

koppling till deras substansmissbrukande anhöriga. Erikssons (1994) teori är individorienterad 

och varje människa ses som en unik individ vilken definieras av sina relationer. Med andra 

ord bedöms en individ olika beroende på vilken relation omgivningen har till den enskilde 

personen.  

Att vården behöver förbättras vad gäller att förse närstående till personer med substansbruk 

syndrom med information är kanske ingen ny kunskap. Däremot att vården inte lyssnar, och 

har brustit, vad gäller att ta emot information ifrån närstående, som vissa närstående 

beskriver, är något som upprör. Att vården fortsätter att skriva ut beroendeframkallande 

läkemedel fast närstående vittnar om ett missbruk. Eller att inte ta närståendes beskrivning av 

personen med substansbruk på allvar eller om vården har en vårdplan, i så fall bjuda in 

närstående att ta del av den. Eriksson (2014) menar att människan påverkar och påverkas av 

den värld, de olika miljöer eller kulturer som hon lever i. Med assimilation kan individen med 

substansbrukssyndrom utnyttja omgivningen för att tillfredsställa sina personliga 

behov genom att omgivningen anpassar sig till individens behov. Orsaker till att spänningar 

kan uppstå i relationen mellan sjuksköterskor och närstående kan delvis kopplas till att 

sjuksköterskor inte betraktar de närstående som en resurs menar Blomqvist och Zieger (2011). 

Som tidigare beskrivits lär inte psykiatrin rutinmässigt ut hur man samarbetar med närstående 

till patienterna och är inte heller är uppmärksamma på evidensbaserad kunskap som finns 

angående familjeinterventioner (Alison & Heru, 2015). En beroendesjukdom drabbar alla i 

familjen på ett eller annat sätt och för att hela familjen ska kunna må bra menar flera av de 

närstående att hela familjen måste inkluderas i vården för att inte känna sig utanför. Enligt 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer 2015 rekommenderas CRAFT (Community 

reinforcement and family training) som är en manualbaserad modell som utvecklats i USA för 

att stödja närstående till personer med substansbruk Syftet med modellen är att förbättra 

familjerelationer, hälsa och välbefinnande hos de närstående. CRAFT som modell inriktar sig 

på icke- konfrontativa och KBT- orienterade terapeutiska strategier. Utgångspunkten är att de 

närstående är de personer som har bäst information och kunskap angående beteendemönster 

hos personen med substansbrukssyndrom. Interventionen förutsätter att det är de närstående 
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som har bäst förutsättningar att påverka en person med alkohol- och drogproblematik att fatta 

beslut om behandling. Tanken med programmet är även att ge de närstående olika färdigheter 

med syfte att uppmuntra drogfrihet samt att skapa meningsfulla aktiviteter som ersättande 

alternativ till missbruket. De närstående som är minderåriga barn till någon med 

substansbrukssyndrom beskriver att de inte har fått varit delaktiga utan lämnats utanför 

vården. Detta har tolkats som ett sätt att skydda barnen. Knutsson & Bergbom (2016) menar 

att det är angeläget att vården möjliggör att dessa barn får träffa sin förälder, det kan hjälpa till 

att minska stress och oro. Om barnet inte får träffa sin förälder kan detta istället framkalla 

känslor av sorg och separation. Barn har ett behov av att vara barn och som sjuksköterska är 

det viktigt att reflektera över barnets behov och inte enbart se till förälderns 

substansbrukssyndrom. Sjuksköterskan kan hjälpa barnet att känna sig sedd, och bekräftad, 

samt ge barnet ett välbehövligt andrum från en ansträngd familjesituation. Eriksson (1994) 

menar att själva lekandet utgör en del i det naturliga beteendemönstret både hos vuxna och 

barn och att det är nära sammanbundet till utveckling av tillit och tillfredsställelse i samband 

med t.ex. rekreation. För att få reda på om en patient har barn måste vården bli bättre på att 

fråga om detta och bjuda in barnen till vården kring deras förälder samt tala med barnet så att 

det förstår. Patientlag, 2014:821 slår fast i  7 § ”Den som ger informationen ska så långt som 

möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade 

informationen”. 

Upplevelser av att vården inte förstår eller inte kan gjorde att närstående undrade över 

vårdens kunskaper inom beroendevård och ifall det fanns en planering. Närstående kunde 

även uppleva att vården la över ansvaret på närstående, att de fick lösa problemen själva. 

Dessa upplevelser gav de närstående känslor av att vården inte brydde sig, varken om 

personen med substansbrukssyndrom eller de närstående. Ett vårdlidande kan uppstå då 

vårdpersonal har bristande kunskaper men även om patienten eller i det här fallet närstående 

inte får den vård som de upplever att de borde få. Vårdlidande kan oftast vara omedvetet 

orsakat från vårdens sida (Eriksson, 1994) Även Ewertzon (2012) skriver om missnöje och 

känslor av vanmakt, bitterhet, vrede samt kraftlöshet som relateras mer till sjukvården som 

institution.  

Substansbrukssyndrom är ingenting det pratas högt om i samhället speciellt inte då substansen 

är den socialt accepterade alkoholen, det uppfattas ibland som ett karaktärsdrag och inte en 

sjukdom. Flera av de närstående beskrev att de hade mött avstånd och tystnad både ifrån 

bekanta men även ifrån vården när det handlar om substansbrukssyndrom. Enligt Rusner 
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(2015) är det betydelsefullt att vårdpersonal har en god och transparent kommunikation både 

med patienten och dess närstående för att kunna skapa en miljö som präglas av öppenhet.       

 
Positiva upplevelser 
Substansbrukssyndrom är ett stort problem som påverkar den enskilda individen, närstående 

och samhället. Lagar och riktlinjer rekommenderar att närstående ska ges möjlighet att 

medverka vid planering, utformning och genomförande av vården (Socialstyrelsen, 2015; 

Patientlag, 2014:821; Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Eriksson (1994) beskriver en 

optimal naturlig vård som innebär att människan genom sina handlingar tillsammans med 

närstående kan få både kroppsligt välbefinnande och tillfredställelse hos sig själv. De 

närståendes betydelse är stor och vårdpersonal måste se dem som den resurs de kan vara ifall 

vården bjuder in dem. Närstående i studien menar att återfallsrisken för personen med 

substansbrukssyndrom minskar i fall hela familjen får hjälp, då de närstående kan vara ett bra 

stöd först när de har lärt sig att släppa på känslor som ilska och bitterhet. Närstående beskriver 

att de även har kunnat sökt hjälp för egen del och att det finns hjälp att få. Om de närstående 

redan på ett tidigt stadium uppfattar att de erbjuds möjlighet till delaktighet kan detta även ha 

positiva effekter på vårdprocessen ur ett patientperspektiv. Detta med anledning av hur 

betydelsefulla relationerna till de närstående är för att bibehålla motivationen till en drogfri 

vardag. Ett första steg kan vara att vårdpersonalen informerar, utbildar och har 

diskussionsforum avsatta för närstående. Där de närstående erhåller kunskaper om 

substansberoende med andra som är i liknade situation och då också få utbyta erfarenheter. 

Detta kan i förlängningen garanterat skapa mer tillitsfulla relationer gentemot vård och 

myndighetspersoner. Förhoppningsvis kan även förbättrade relationer med vårdpersonal där 

de närstående har ett större inflytande i vårdprocessen minska riskerna för återfall i missbruk 

hos de med substansproblematik. Effekterna kan även minska psykisk ohälsa hos de 

närstående om deras situation bättre uppmärksammas av vårdgivare, socialtjänst eller annan 

myndighet med koppling till deras substansmissbrukande anhöriga. Av de tio biografier som 

användes i studien var det bara en närstående som beskrev att hon blev inbjuden att deltaga i 

vården I detta fall handlar det om att det skrivs ett samtycke mellan vården, patienten och den 

närstående. Samtycke är ett bra och viktigt verktyg för att kunna göra närstående mer 

delaktiga i vården.  

Medberoende som var ett begrepp som flera av de närstående benämnde sig som, har 

tillkommit i syfte förbättra förståelsen av relationen en närstående har till en anhörig, eller 
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nära vän med substansbrukssyndrom (Palmblad (2013). Definitionen av begreppet är också 

signifikant för hur personer med ett medberoende blir bemötta och vilka typer av stöd och 

behandlingar som erbjuds. Kanske behöver vården använda sig mer av begreppet 

medberoende för att uppmärksamma närstående till personer med substansbrukssyndrom. 

De närstående i studien beskriver att de har givits möjlighet att få berätta sina upplevelser hur, 

de hanterar situationen och att detta har skett på anhörigdagar och anhörigutbildning på 

behandlingshem. En individs upplevelser är subjektiva och kan därför aldrig begripas eller 

tolkas fullt ut av andra (Eriksson, 1994). 

En av studiens subkategorier beskriver att vården förklarar och en fråga som har uppstått 

under analysens gång är om det spelar någon roll vem de närstående träffar och i så fall hur 

mycket det spelar roll. De närstående nämnde ofta namnet på den sjuksköterska, läkare eller 

terapeut, som det hade fått positiva upplevelser hos medans, i de fall det var negativa 

upplevelser nämnde de enbart vårdpersonalen som ”sjuksköterskan” eller ”läkaren”. Att 

närstående blir inkluderade och delaktiga i beroendevården ska inte vara beroende på vem 

som arbetar det skiftet. Sjuksköterskors inställning och attityd gentemot närstående har en 

avgörande betydelse för hur de kommer att involveras i vårdandet av patienten. Om de 

närstående anses vara en resurs i vårdandet förbättras möjligheterna till att de inkluderas i 

vårdprocessen kring patienten (Benzein et al., 2008).  

Metoddiskussion 
Design 
Då studiens syfte var att beskriva närståendes upplevelser av delaktighet i beroendevården, 

ansågs en kvalitativ design mest lämpad. Kvalitativ design har ett ursprung i holistiskt 

tradition och har för avsikt att undersöka personers levda erfarenheter av ett fenomen och i en 

upplevelse eller erfarenhet finns ingen absolut sanning och inte heller något fel (Henricson & 

Billhult, 2012). Valet av metod har varit att analysera berättelser (narrativer) enligt Dahlborg 

Lyckhage (2006). Metoden upplevdes som adekvat för syftet och har fungerat väl för att svara 

på studiens syfte, detta stärker giltigheten hos studien (Skott, 2012). En svaghet med att 

använda biografier istället för intervjuer har dels varit att det inte har gått att fråga de 

närstående ifall det är korrekt uppfattat och dels att det inte har gått att ställa några följdfrågor. 

En styrka är att biografiförfattarna vill förmedla egna upplevelser och att yrkesgruppen 

författare oftast har den förmågan.  
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Urval och datainsamlingsmetod 
För att kunna hantera mängden material rekommenderas få deltagare i kvalitativa studier, då 

antalet inte är det relevanta utan målet är innehållet och variationen i data (Henricson & 

Billhult, 2012). Då syftet att beskriva närståendes upplevelse av delaktighet inom 

beroendevården är snävt, kunde vi inte på förhand veta ifall det skulle beskrivas i 

biografierna. Av de 15 biografierna som lästes fanns meningsbärande enheter i 10 av dem och 

då gjordes bedömningen att datamaterialet var tillräckligt för att kunna svara mot syftet 

(Henricson & Billhult, 2012).  De närstående var till största del kvinnor, däremot var det både 

män och kvinnor som hade beroendeproblem. De närstående var dels i varierande åldrar och 

dels hade de olika relationer till personen med beroendesjukdom. De var både partner, barn 

och förälder, detta kan anses ha berikat variationen i upplevelser och bidragit till giltigheten. 

Inklutionskriterierna för biografierna var bland annat att de utspelade sig i Sverige och att de 

ej fick vara skrivna före 1990 dock fick de utspela sig innan. Detta har gjort att upplevelser 

som utspelar sig innan 1990 finns med i studien och vi vill här poängtera att mycket inom 

beroendevården har ändrats sedan dess. 

 

Bearbetning och analys 
Biografierna delades upp och det kan påverka giltigheten i resultatet. Trovärdighet genom att 

stärka tillförlitligheten presenteras genom citat från biografierna i kategorierna. SBU, Statens 

beredning för medicinsk utvärdering (2014) skriver att den kvalitativa forskningsmetoden har 

kritiserats för att vara beroende av sammanhanget och för att inte ha tillräckligt många 

deltagare samt för att inte producera överförbara eller generaliserbara resultat. Kvantitativa 

studier baserade på ett stort urval behövs för att kunna dra generella slutsatser kring hur 

mycket, hur ofta, hur många etcetera. Å andra sidan behövs även mer studier som är baserade 

på ingående undersökningar och analyser för att identifiera ett fenomen, exempelvis en 

upplevelse. Inom kvalitativ metod används även begreppet transferabilitet. Med 

transferabilitet menas resultatets överförbarhet men kan även definieras som likhet mellan 

olika sammanhang. I denna studie var det närståendes upplevelser av delaktighet som skulle 

beskrivas, en upplevelse är alltid individuell och personlig. Genom att studera olika personers 

upplevelser och hitta gemensamma nämnare kan en närmare beskrivning av fenomenet göras. 

Sammanfattningsvis skriver SBU (2014), kan man konstatera att den kvalitativa forskningen 

ofta är beroende av sammanhanget och att läsaren därför noggrant måste fundera över 

studieresultatens överförbarhet och att det ligger hos läsaren att bedöma resultatens 

överförbarhet. Överförbarheten har dock alltid begränsningar. Därför är urvalsstrategin viktig 
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och bidrar till att läsaren själv kan bestämma hur överförbara studiens resultat är. 

Överförbarheten i denna studie får ställas i relation till att det endast är svenska förhållanden 

och vissa upplevelser är flera år gamla. 

 

Möjligheten att vi har missuppfattat de närståendes upplevelser då det inte har funnits en 

chans till följdfrågor kan ha påverkat studiens pålitlighet, liksom att vi förstår att vårt arbete 

inom psykiatriskvård och beroendevård har givit oss en förförståelse om att beroendevården 

är bristfällig vad gäller att inkludera närstående Det har funnits en oro att det inte skulle finnas 

tillräckligt med meningsbärande enheter i biografierna då upplevelser av delaktighet i 

beroendevården är smalt. Det har det funnits, dock blev resultatet ej oväntat överhängande 

negativa upplevelser och vår förförståelse att beroendevården har brister vad gäller att 

inkludera närstående blev bekräftad. 

 

Slutsats 

Enligt biografier av närstående till personer med substansberoende framkommer att de till stor 

del upplever brist på delaktighet inom vården. Vårdpersonal behöver inkludera närstående i 

vården med utgångspunkt från upplevelser beskrivna i litteraturen.   
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