
Patienters beroende vid intravenös anti TNF-
alfa behandling administrerad av en 

sjuksköterska
En kvalitativ studie

Ingrid Larsson

Omvårdnad 61-80 p
Höstterminen 2007

Sektionen för Hälsa och Samhälle
Box 823
301 18 Halmstad



Titel Patienters beroende vid intravenös anti TNF-alfa behandling 
administrerad av en sjuksköterska. - En kvalitativ studie.

Författare Ingrid Larsson, leg sjuksköterska.

Sektion Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad,
Box 823, 301 18 Halmstad.

Handledare Barbro Arvidsson, RNT, PhD, Högskolan i Halmstad.

Tid Höstterminen, 2007

Sidantal 23

Nyckelord anti TNF-alfa behandling, fenomenografi, patient, reumatologi, 
sjuksköterska.

Sammanfattning Det har skett en utveckling av flera nya biologiska läkemedel sedan 
slutet av 1990-talet för patienter med en reumatisk sjukdom. Några 
av dessa läkemedel administreras som intravenösa infusioner, vilket 
innebär att patienterna är tvungna att komma till en poliklinik för att 
erhålla sitt läkemedel. Detta kan påverka det dagliga livet samt
patienternas oberoende och att undersöka hur patienterna uppfattar 
denna situation är av betydelse. Inom reumatologin är det ingen 
studie gjord som undersökt detta. 
Syftet med studien var att beskriva hur patienter med reumatiska 
sjukdomar uppfattar beroendet vid intravenös anti TNF-alfa 
behandling administrerad av en sjuksköterska.
Studien genomfördes med en deskriptiv kvalitativ design och 
fenomenografisk ansats. Tjugo patienter som får intravenös anti 
TNF-alfa behandling har intervjuats.
I resultatet framkom tre beskrivningskategorier: det trygga 
beroendet (möta kontinuitet, möta kompetens, erhålla tillgänglighet 
och få information), det delaktiga beroendet (kunna påverka och få 
frihet), det energigivande beroendet (få avkoppling, bli bemött, bli 
omhändertagen och möta miljön). Patienterna uppfattade en trygghet 
och delaktighet i sin behandling och uppgav att det var 
energigivande att regelbundet träffa en sjuksköterska. Vid 
utformning av sjuksköterskans roll i polikliniskt omvårdnadsarbetet 
vid intravenös anti TNF-alfa behandling bör patienternas 
uppfattning utgöra grunden. Vidare skulle det vara intressant att 
undersöka hur patienter som sköter sin anti TNF-alfa behandling 
själva genom subkutana injektioner och som aldrig haft en 
regelbunden kontakt med en sjuksköterska beskriver sin situation.
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Introduktion

Reumatoid artrit (RA) är en kronisk autoimmun inflammatorisk sjukdom med okänd etiologi 

som drabbar 0.5-1,0 % av den vuxna befolkningen (Rantapää-Dahlqvist och Jacobsson, 

2005). Andra reumatiska sjukdomar är ankyloserande spondylit och psoriasisartrit som hör till 

gruppen spondylartriter. De har flera gemensamma drag såsom att de drabbar 0,1%-0,2% av 

befolkningen. Spondylartriter medför hög frekvens av ryggengagemang, ger muskelfästes-

inflammation och besvär från hud, ögon samt mag- och tarmkanalen (Jacobsson et al., 2005). 

Huvudsyftet med behandlingen av reumatiska sjukdomar är att ta kontroll över ledsmärta och 

svullnad samt reducera bestående ledskador, förebygga funktionsnedsättningar och att stödja 

patienten till att bemästra sin sjukdom och förbättra livskvaliteten genom att ha ett holistisk 

tänkande (Bykerk och Keystone, 2005).

Behandling med DMARD (Disease Modifying Anti Rheumatic Drugs) läkemedel påbörjas 

efter sjukdomsdebuten av RA för att hindra den inflammatoriska processen som på sikt 

innebär destruktion av brosk och ben (Rantapää-Dahlqvist och Jacobsson, 2005). Detta gäller 

även för diagnoserna ankyloserande spondylit och psoriasisartrit (Jacobsson et al., 2005). För 

patienter med otillräcklig respons på traditionella DMARD läkemedel har forskningen inom 

reumatologin varit av stor betydelse. Under 1990-talet framkom att cytokinet TNF-alfa 

(tumour necrosis factor-alfa) spelar en viktig roll i den kroniska inflammationen i leden vid 

artriter. TNF-alfa överproduceras i leder hos patienter med artrit och är en del i processen som 

leder till leddestruktion. Utifrån dessa rön har ett antal så kallade ”biologiska” läkemedel 

tagits fram som specifikt kan blockera TNF-alfa och verka sjukdomshämmande (Furst et al., 

2003).  Det krävs att patienterna kontrollerar läkemedlets påverkan på blodkropparna samt 

leverfunktion genom blodprover och har kontakt med reumatologmottagning (Ryan et al., 
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2007). För att patienterna ska känna sig trygga i behandlingen är det viktigt med kunskap om 

både sjukdom och läkemedel (Arthur och Clifford, 1998).   

Patienter har varierande förväntningar på dessa läkemedelsbehandlingar. Många patienter är 

positiva över effekten som behandlingen ger. Den uppfattas ge minskad morgonstelhet, ökad 

känsla av välbefinnande och förbättrad livskvalitet särskilt relaterat till ökad fysiskt oberoende 

(Marshall et al., 2004).

De nya biologiska läkemedel som används inom reumatologin administreras antingen genom 

att patienterna ger sig själva subkutana injektioner eller genom att de kommer till en 

poliklinik och får intravenösa infusioner (Rantapää-Dahlqvist och Jacobsson, 2005). De 

patienter som får intravenösa infusionerna har en högre medelålder än de som administrerar 

sitt läkemedel själva genom subkutana injektioner (Harley et al., 2003).

Schwartzman och Morgan (2004) jämför i en litteraturöversikt administreringen av subkutana 

injektioner med intravenösa infusioner. Fördelarna med subkutana injektioner för patienterna 

är att de har kontroll över när och var injektionen tas. Det medför inte heller några extra 

kostnader eller besvär att komma till ett sjukhus för behandling. Nackdelarna kan vara 

begränsad flexibilitet i dosering med färdigfyllda sprutor och att det kan vara lätt att glömma 

ta sprutan samt att alla patienter inte klarar av att ge sig själva injektionen. De intravenösa 

infusionerna ger en snabb effekt av läkemedlet samt möjlighet till justering av dosering vid 

varje tillfälle beroende på patientens behov. Behandlingen kontrolleras av sjukvårdpersonal 

och ger en automatisk compliance (följsamhet) alltså ingen utebliven eller bortglömd dos. 

Nackdelar med intravenösa infusioner är att patienten är beroende av en sjuksköterska och 

måste avsätta tid för att åka till sjukhuset vilket också medför extra kostnader. En studie visar 

emellertid att 63% av 141 patienter föredrog intravenösa behandlingar framför subkutana 

injektioner. Av de som föredrog subkutana injektioner var det 38% som inte ville ge sig 

injektionen själv utan behövde hjälp med administreringen (Schwartzman och Morgan, 2004). 
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Även Harley et al. (2003) beskriver att compliance är högre för läkemedel som administreras 

intravenöst framför subkutant eller via tablettintag.

Arvidsson et al. (2005) visar att patienter inneliggande på sjukhus har önskemål om att ta mer 

aktiv del i sin läkemedelsbehandling. De uttrycker en brist på oberoende när sjuksköterskan 

administrerar läkemedlet och ett önskemål om mer kunskap. Ett mål för sjuksköterskans 

omvårdnad är välinformerade patienter som har kunskaper för att delta i beslut kring sjukdom 

och behandling. Det är viktigt för sjuksköterskan att stärka patienternas förmåga att bli 

oberoende och att ta eget ansvar för sin hälsosituation (Hill, 2006a). Huvudsyftet med 

reumatologisk omvårdnad är att stödja patienterna till att kunna hantera livet och kunna leva 

så oberoende som möjligt (Ryan och Oliver, 2002). När patienterna blir beroende av en 

sjuksköterska för administration av intravenös anti TNF- alfa behandling kan detta tyckas bli 

motsägelsefullt. Beroendet innebär en förändrad livssituation som även kan ge en viss 

begränsning i det dagliga livet. Det dagliga livet innefattar olika delar för varje enskild individ 

bland annat: familj, arbete, fritid, fysisk aktivitet, ekonomi och sociala kontakter (Ryan och 

Oliver, 2002).

Det är av betydelse att undersöka hur patienterna själva ser på fenomenet ”beroende” i detta 

fokus. Nationalencyklopedin (2007) definierar begreppet beroende:

”som på ett avgörande sätt påverkas av någon eller något; beträffande sitt sätt att fungera med 

tonvikt på osjälvständighet, bundenhet.” En litteraturgenomgång visar att inom 

reumatologisk vård är det ingen studie som undersökt detta. En fenomenografisk studie kan 

bidra till denna kunskap eftersom den resulterar i en variation av patienters uppfattningar av 

beroendet vid intravenös anti TNF-alfa behandling som ges av en sjuksköterska.
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Syfte

Syftet var att beskriva hur patienter med reumatiska sjukdomar uppfattade beroendet vid 

intravenös anti TNF-alfa behandling administrerad av en sjuksköterska.

Metod

Design

Studien genomfördes med en deskriptiv kvalitativ design och fenomenografisk ansats. 

Huvudsyftet med att använda fenomenografisk ansats är att beskriva hur fenomen eller 

företeelser uppfattas av olika människor (Marton och Booth, 2000).

Inom fenomenografin är analysens huvudintresse på hur-aspekten. Intresset fokuserar på att 

beskriva olikheter, det vill säga variationer i uppfattningar. Målet är att identifiera kvalitativt 

olika uppfattningar som täcker större delen av variationen i uppfattningar i populationen och 

att finna det tänkande som inte varit utsatt för någon medveten reflektion. Beskrivningar av 

vad och hur någon erfar/uppfattar är inte psykologiska eller fysiska utan de är beskrivningar 

av den interna relationen mellan person och fenomen. En beskrivningskategori är en 

sammansättning aspekter av det personer uttryckt sig erfara av det aktuella fenomenet 

(Marton och Booth, 2000).

Informanter

Tjugo informanter med diagnoserna Reumatoid Artrit, Psoriasis Artrit eller Spondylartrit och 

som behandlades med intravenös TNF-alfa behandling har intervjuats. För att nå variation i 

uppfattningar av fenomenet gjordes ett strategiskt urval av informanter. Urvalet avsåg 

patienternas kön, ålder, civilstånd, utbildning, avstånd bostad-sjukhus, om de var 

yrkesverksamma eller ej, hur länge de haft sin sjukdom, behandlingslängd av läkemedlet, 
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födda i Sverige-utomlands, hemmavarande barn och erfarenhet av olika administrationssätt 

för läkemedel. (se tabell 1).

Datainsamling

Studien genomfördes under 2007 i sydvästra Sverige. För att få kontakt med patienter som 

uppfyllde kriterierna för studien kontaktade forskaren (IL) sjuksköterskorna på den 

medicinska behandlingsenheten. De tillfrågade patienterna om deltagande och lämnade 

muntlig och skriftlig information om studiens syfte och metod. Om en patient gav sitt

godkännande och skrev på det informerade samtycket, lämnades det direkt till forskaren (IL) 

eller i ett bifogat kuvert hos sjuksköterskorna på den medicinska behandlingsenheten. 

Därefter bestämdes tid och plats för intervjun tillsammans med patienten. Patienterna

garanterades konfidentialitet och kunde när som helst avbryta sitt deltagande i studien, utan 

förklaring och utan att det påverkade deras vård. 

Varje intervju varade mellan 45 till 60 minuter och spelades in på ljudband.  Intervjun 

inleddes med att studiens syfte förtydligades och patienten gavs möjlighet till att avstå från 

intervjun. Patienten fick möjlighet att ställa frågor om studien före, under och efter intervjun. 

Studien baserades på en öppen intervjuguide med ingångsfrågor, som skulle försäkra att 

liknande data samlades in från alla patienter. 

1. Vad betyder det för dig att få dina regelbundna intravenösa infusioner (dropp) av en 

sjuksköterska?

2. Vad betyder begreppet ”beroende” för dig?

3. Hur uppfattar du ditt beroende av en sjuksköterska för att kunna få din 

läkemedelsbehandling?

För att få patienten att fördjupa sig i någon fråga ombads denne att ”berätta mer” eller frågor 

ställdes som till exempel ”hur menar du” eller ” vad tänker du på när du säger…” 
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Två pilotintervjuer utfördes för att undersöka om intervjufrågorna svarade mot studiens syfte. 

Efter samråd med handledare (BA) togs beslut att inkludera pilotintervjuerna i det totala 

materialet. Datainsamlingen ägde rum under februari och mars 2007.

Dataanalys 

Intervjuerna skrevs ut ordagrant av forskare (IL) som är förtrogen med forskningsmetoden. 

Under analysprocessen skedde en växelvis analys mellan delarna och helheten i materialet. 

Analysen skedde mot bakgrund av två sammanhang, dels i förhållande till den enskilda 

intervjun och dels i förhållande till utdrag från alla intervjuer som rör samma eller närliggande 

område (Marton och Booth, 2000). Medbedömare var handledaren (BA) som är väl förtrogen 

med metoden. IL och BA genomförde varje analyssteg separat och sedan jämfördes och 

diskuterades resultatet tills samförstånd rådde.  Bearbetningen av data utfördes i sju olika steg 

(Dahlgren och Fallsberg, 1991; Sjöström och Dahlgren, 2002). 

Familiarization

För att bli förtrogen och få ett helhetsintryck av materialet avlyssnades och lästes varje 

intervju ett flertal gånger. Genomläsningen hade fokus på studiens syfte. 

Condensation

Varje intervju bearbetades genom sökning efter utsagor som motsvarar studiens syfte. Dessa 

utsagor skrevs ner i tablåer i datorn där det tydligt angavs från vilken intervjuperson som den 

utskrivna intervju-utsagan hämtats. Sammanlagt framkom 641 utsagor. 

Comparison

De funna utsagorna analyserades för att finna likheter och skillnader. Utsagor med samma 

innebörd grupperades tillsammans och variationer visade sig. Det ledde till 23 preliminära 

uppfattningar. 
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Grouping 

Utsagorna grupperades utifrån karateristiska drag, för att erhålla en mer omfattande förståelse 

av hur dessa utsagor hörde samman med varandra och bildade uppfattningar. De 23 

preliminära uppfattningarna resulterade i tio uppfattningar. Sammanslagning var exempelvis 

”lugn” och ”avkoppling” som blev uppfattningen: ”Få avkoppling” och ”mötet” och 

”bemötande” utföll som uppfattningen: ”Bli bemött”.

Articulation

De tio uppfattningarna jämfördes och grupperades utifrån likheter och skillnader. Analysen 

pendlade mellan föregående analyssteg och detta analyssteg innan de tio uppfattningar utföll i 

tre olika beskrivningskategorier. 

Labeling

Innebörden i de uppfattningar som tillsammans bildade en beskrivningskategori diskuterades 

med handledaren (BA). Beskrivningskategorierna namngavs därefter utifrån innebörden i 

uppfattningarna.

Contrasting

De beskrivningskategorier som framkom jämfördes angående likheter och skillnader. Detta 

för att fastställa att varje enskild beskrivningskategori hade en unik karaktär och att de låg på 

samma beskrivningsnivå. 

Etik

Verksamhetschefen på sjukhuset har gett sitt tillstånd till genomförandet av studien. Den 

lokala etikprövningsgruppen på Högskolan, Halmstad har gett ett rådgivande yttrande med 

diarienummer 90-2006-2508. De fyra huvudkraven på forskning: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har följts i studien 

(Vetenskapsrådet, 2002). Försökspersonerna gavs direkt efter intervjun möjlighet att diskutera 
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eventuella känslor och tankar som uppkommit under intervjun. Med tanke på ämnets karaktär 

gjordes datainsamlingen vid en enhet som forskaren (IL) inte hade någon arbetsrelaterad 

kontakt med.

Resultat

Tre beskrivningskategorier med tio uppfattningar framkom som visade hur patienterna 

uppfattade beroendet vid intravenös anti TNF-alfa behandling administrerad av en 

sjuksköterska. Både det unika och variationen inom de olika uppfattningarna beskrivs och 

belyses med citat. 

Beskrivningskategori 1: Det trygga beroendet

Denna beskrivningskategori innehöll fyra uppfattningar: möta kontinuitet, möta kompetens, 

erhålla tillgänglighet och få information. Det trygga beroendet var att möta kontinuitet hos en 

kompetent sjuksköterska som var tillgänglig och gav den information patienten behövde för 

att hantera sitt dagliga liv. 

Möta kontinuitet

Denna uppfattning beskrev möjligheten till kontinuitet hos sjuksköterskan. Vetskapen att 

sjuksköterskan hade kännedom om den enskilde patienten uppfattades tryggt. Igenkännandet 

där varje patient var en egen individ belystes. 

‘De vet vem jag är… det är samma personal alltid. Det blir liksom dom 

människorna man lär känna’ (P:4)
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’Dom känner en och vet vad man pratade om förra gången man var där och kan 

ta upp tråden då liksom och fråga vidare om det vi pratade om då. Och det känns skönt för det 

är mer som att man kommer hem till en bekant än att man är i sjukvården.’ (P:20)

Möta kompetens

Denna uppfattning beskrev mötet med en kompetent sjuksköterska som var kunnig, duktig 

och engagerad vilket skapade förtroende och tillit. Patienterna uppfattade det tryggt att en 

sjuksköterska inom reumatologin skötte det tekniska handhavandet och kontrollerna före, 

under och efter infusionen. 

‘Att man är trygg, att man känner en trygghet och då vågar man lämna över sig. 

Jag litar helt och fullt på dem som arbetat inom sjukvården. Att de gör vad de kan för mig.’

(P:16)

‘Det är kunnig personal … sjuksköterskorna kan ju sitt och de avläser mina 

prov och ser vad det är och jag känner mig trygg med att komma dit och är det något fel på 

mina värden så tas det ju prov på det direkt från början så skulle det vara någonting så då 

kanske jag inte ska ha droppet den dagen. Så jag känner mig trygg.’ (P:19)

Erhålla tillgänglighet

Denna uppfattning beskrev sjuksköterskans tillgänglighet och flexibilitet. Patienterna hade 

möjlighet att komma i kontakt med sjuksköterskan, vilken skötte administration, omvårdnad 

och samordning med annan vårdgivare. Samordningen med andra besök hos läkare, 

sjukgymnast eller arbetsterapeut på sjukhuset i samband med anti TNF-alfa infusionen 

betonades.
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‘När jag har någonting jag tänker hemma om jag skulle ringa, så ringer jag ju till 

(NN) först, sjuksköterskan som förmedlar kontakter. Behöver jag tid hos läkare så säger jag 

bara till dom så fixar dom och ser till att det kommer samtidigt när jag ändå tar dropp’. (P:3) 

‘Att tillgängligheten är större. Och det är ju kanonbra. Det är ju bra att ringa ett 

samtal och oftast så fixar dom om det skulle vara någonting’ (P:16)

Få information

Denna uppfattning beskrev att den regelbundna kontakten med sjuksköterskan gav möjlighet 

att ställa frågor som uppkommit mellan besöken. Sjuksköterskan informerade om 

läkemedelsbehandlingen. Informations- och erfarenhetsutbytet med andra patienter som fick 

infusionen samtidigt underströks. 

‘Har man frågor så kan man få ställa dom när man kommer hit.  Idag hade jag 

nya frågor och det är alltid bra att kunna fråga någon.’ (P:17) 

‘Få lite erfarenheter av andra som har liknande medicin och kanske likadan. Så 

det känns positivt det också.  Så man kan lära en del av varandra och förstå sjukdomen på ett 

annat sätt och få lite tips och sånt.’ (P:19)

Beskrivningskategori 2: Det delaktiga beroendet

Denna beskrivningskategori innehöll två uppfattningar: kunna påverka och få frihet. 

Möjligheten att kunna påverka den intravenösa anti TNF-alfa behandlingen och därmed få 

frihet att leva sitt liv utan alltför stor begränsning gjorde att patienterna uppfattade en 

delaktighet i behandlingen. 
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Kunna påverka

Denna uppfattning beskrev patienternas möjlighet att påverka formerna runt behandlingen. De 

var delaktiga i planeringen kring tidpunkten för nästkommande infusion och hade möjlighet 

att kontakta sjuksköterskan om de behövde ändra tid. Intervallen mellan infusionerna var 

också påverkningsbara till en viss gräns beroende på patienternas hälsotillstånd. Patienterna 

hade även valmöjlighet angående den fysiska och sociala miljön som enskild sal eller 

flerbädds sal. 

‘Fullständig delaktighet har jag. Ja, jag skulle väl kunna säja att det enda dom 

hjälper mig med är ju att ta proverna och sätta droppet. Sen är det ju jag som styr: När, var, 

hur och alla formerna runt omkring det.’ (P:3)

‘Jag bestämmer i stort sett när jag ska komma, om jag vill ha droppet på en eller 

två timmar, om jag vill ha längre eller kortare intervaller emellan och känner jag att jag mår 

dåligt och vill ha en starkare styrka så kan jag prata med en läkare…Det är på mina villkor 

allting.’ (P:20)

Få frihet

Denna uppfattning beskrev en frihet där patienterna inte tänkte på sin läkemedelsbehandling 

mellan infusionstillfällena, liksom att de slapp utföra behandlingen själva. De hade inte 

reflekterat över sitt beroende vid den intravenösa anti TNF-alfa behandling administrerad av 

sjuksköterskan.  Patienter som tidigare tagit subkutana injektioner varje vecka tyckte att det 

var en befrielse att få behandlingen varannan månad. Det fanns variation då patienter 

uttryckte en ofrihet. Någon valmöjlighet fanns inte för alla patienter. De var hänvisade till 

intravenös anti TNF-alfa behandling som innebar en bundenhet eftersom de var tvungna att 

åka till sjukhuset med regelbundenhet. 
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‘Jag ser det inte riktigt som att jag är beroende. Jag har inte tänkt på det så… Jag 

slipper allt med att tvätta och byta nålar och blanda och allt sådant. Det gör ju dom åt mig 

liksom, jag har aldrig sett det som något negativt. Det var mer en befrielse när jag började 

med det här. Att slippa ta det så ofta… jag har faktiskt aldrig reflekterat över att jag inte 

sköter det på egen hand.’ (P:20)

‘Då tänker man ibland. Ska jag ha det så här resten av livet var sjätte vecka 

alltid, alltid, alltid.’(P:7)

Beskrivningskategori 3: Det energigivande beroendet

Denna beskrivningskategori innehöll fyra uppfattningar: få avkoppling, bli bemött, bli 

omhändertagen och möta miljön. Avkoppling tillsammans med ett vänligt bemötande och 

omhändertagande i en lugn miljö var en förutsättning för att få ny energi i det dagliga livet.

Få avkoppling

Denna uppfattning beskrev tiden när patienterna fick sin infusion som avkopplande. De såg 

möjligheten i att få en stund för sig själva och belyste vikten av egen tid. Denna regelbundna 

avkoppling uppfattades som livgivande. Det fanns variation där patienter uppfattade att 

tidsåtgången för infusionen var negativ. Planering krävdes för de regelbundna infusionerna 

även om patienterna hade en positiv uppfattning av tidsintervallet. Patienterna uppfattade inte 

det stressande att sitta ner och få sin infusion. 

‘Jag känner mig inte stressad när jag åker ner… var 7:e vecka. Det är ju inte 

speciellt tätt …så ser jag det som. Ja, ” det är min tid” bara koppla av och ”bara vara”. Jag ser 

det inte som att jag är beroende…egentligen blir det lite påtvingad avkoppling och det är bara 

underbart…’ (P:13)
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‘Den här stunden som det tar. Den tar jag gärna från min vardag för att den ger 

mig tillbaka energin för att klara av till nästa gång man kommer. Leva precis som man vill 

göra, man kan göra alla dom där sakerna. Det finns inga begräsningar längre som det fanns 

förut. Så man sitter där och tankar energi.’ (P:16) 

Bli bemött

Denna uppfattning beskrev att sjuksköterskans bemötande bidrog till att patienterna vågade 

samtala om ämnen som påverkade dem personligen.  Mötet med andra patienter belystes. 

Patienter planerade in besöken samtidigt för att få möjlighet att mötas. Dessa möten mellan 

patienten och sjuksköterskan eller mellan patienterna uppfattades som energigivande. 

‘Alltid ett vänligt bemötande när man vill ändra och aldrig någonting som … 

ibland känns det nästan som om man vore en tillgång när man kommer alltså man känner att 

ja, de väntar på mig ’(P:3) 

‘Det är trevligt eftersom jag har samma kompis som också får droppet. Och vi 

har blivit goda vänner. Vi har mycket att prata om och tiden går fort och sköterskorna är 

positiva’ (P:8).

Bli omhändertagen 

Denna uppfattning beskrev hur patienterna blev omhändertagna av sjuksköterskorna. Detta 

uppfattades ge ett ökat välmående när sjuksköterskan gav ett individuellt omhändertagande 

till varje enskild individ. 

‘Man blir ompysslad ja, och sedan mår man mycket bättre efteråt, men det känns 

som att gå till frissan. Man mår så bra efteråt… bli lite ompysslad utav sjuksköterskan då i det 

här fallet och känna att man syns och att man finns.’ (P:16) 
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‘Personalen har tid och tar hand om en och man känner sig välkommen när man 

kommer. Så att det är som att dom finns till för mig …man är glad att få komma och bli 

omhändertagen.’ (P:19)

Möta miljön

Denna uppfattning beskrev miljöns betydelse. Patienterna uppfattade att en lugn och vacker 

plats påverkade dem positivt. Miljön beskrevs som hemlik och inte som någon sjukhusmiljö. 

Det fanns en variation i patienternas uppfattningar av var de önskade att sjuksköterskan skulle 

ge dem sin anti TNF-alfa behandling. Det var patienter som ansåg att det aktuella sjukhuset 

var den miljön som de föredrog och det var patienter som gärna hade tagit det på hemorten 

eller till och med i sitt eget hem. Avståndet till sjukhuset påverkade patienterna. Här fanns en 

variation bland patienterna som hade långt till sjukhuset. Det var patienter som uppfattade 

avståndet som negativt och det var patienter som såg det som en utflykt. 

‘Det är ju inget sjukhusmiljö ens än gång… det är ju ett litet speciellt ställe över 

huvudtaget. Jag har aldrig hört någon som upplevt det som negativt. Det är ju inte som att 

komma till ett vanligt sjukhus direkt.’ (P:15). 

‘Det var positivt för mig att komma. Det är som en utflykt… jag kör 8 mil eller 

16 mil tur och retur. Men det är okey. För det är värt det när du tar medicinen. Medicinen 

funkar så bra. Jag tycker det är värt det att ta den resan, om X var i Varberg, det vore bättre.’ 

(P:18). 

Diskussion

Metod

Syftet med denna studie var att beskriva hur patienter med reumatiska sjukdomar uppfattar 

beroendet vid intravenös anti TNF-alfa behandling administrerad av en sjuksköterska. 

Fenomenografi studerar personers uppfattningar av ett fenomen och var därför ett lämpligt 
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metodval. Enligt Polit och Beck (2006) värderas resultaten i en kvalitativ studie genom att 

använda fyra kvalitetsbegrepp: 

credibility, dependability, confirmability, transferability.

Trovärdigheten (credibility) i datainsamlingen och analysen stärks av att en öppen 

intervjuguide med samma ingångsfrågor gavs till alla informanter. För att undvika 

missförstånd ställdes uppföljande frågor och informanterna uppmanades att tala fritt. 

Informanterna kunde utveckla sina uppfattningar i ett ämne de väl kände till. Intervjuerna 

genomfördes i en ostörd miljö som informanterna valt. Forskaren (IL) var väl insatt i ämnet 

och utförde alla intervjuer. Överensstämmelsen kan anses stärkt genom att två pilotintervjuer 

utfördes och att inga nya uppfattningar framkom efter den sjunde intervjun. Däremot kom nya 

variationer inom de olika uppfattningarna fram till den sextonde intervjun. Varje uppfattning 

har beskrivits av flera deltagare vilket ökar dess rimlighet. Inom fenomenografin är det 

variationen som eftersöks och det gör att varje uppfattning som framkommer är relevant och 

betydelsefull (Marton och Booth, 2000).

Pålitligheten (dependability) stärks då dataanalysen utfördes genom att växelvis pendla 

mellan helheten och delarna i datamaterialet. Forskaren (IL) försökte vara öppen för alla 

variationer av uppfattningar som framkom vilka motsvarade syftet.  Säkerheten anses stärkt 

eftersom handledaren (BA) var väl förtrogen med undersökningsmetoden och deltog som 

medbedömare i hela forskningsprocessen. En kontinuerlig diskussion fördes mellan forskare 

(IL) och handledare (BA). Uppfattningarna jämfördes och reviderades till den slutgiltiga 

klassifikationen uppstod.

Befästandet (confirmability) av resultatet anses relevant genom den systematiska och 

medvetna hanteringen av data som förekom: upprepade genomläsning, identifiering och 

reflektion av uppfattningarna. En samvetsgrann redovisning har skett av analysens alla steg 

och noggrannheten ökar genom att intervjuerna både genomfördes och transkriberades av 
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forskaren (IL). Uppfattningarna har blivit beskrivna så noggrant som möjligt och citat stärker 

och belyser innehållet. Resultatet visar på att beskrivningskategorierna ligger på samma 

kontextuella nivå men deras innebörder är avgränsade från varandra. Forskarens förförståelse 

skulle kunna påverkat resultatet med då handledaren saknade denna förförståelse kunde detta 

undvikas. 

Användbarheten inom kvalitativ forskning innebär att studien identifierar och verkligen 

studerar det fenomenet som ska studeras och då kan anses ha överförbarhet (transferability). 

För att få den största möjliga variation bland deltagarna gjordes ett strategiskt urval i enlighet 

med den fenomenografiska ansatsen (Marton och Booth, 2000). Urvalet kan ses som en garant 

för tillämpligheten då det tog hänsyn till flera variabler som kön, ålder, civilstånd, utbildning, 

yrkesverksamhet, antal sjukdomsår, behandlingstid av läkemedlet, avstånd hem-sjukhus, född 

i Sverige-utomlands, hemmavarande barn samt erfarenhet av olika administrationssätt för 

läkemedel. 

En begränsning i studien kan vara att informanterna endast kom från ett sjukhus i Sverige. 

Resultatet hade kanske blivit annorlunda om informanter från fler sjukhus deltagit. Då det inte 

är troligt att alla verksamheter är uppbyggda likadant med miljö och kontinuitet hos 

sjuksköterskorna. För att få ett hanterligt material i en fenomenografisk studie måste dock 

antalet informanter begränsas. Förutsatt att det strategiska urvalet i denna studie representerar 

variationen i gruppen och att andra sjukhus har en liknande mottagning för denna variant av 

anti TNF-alfa behandling skulle resultatet kunna överföras till en vidare grupp.

Resultat

Det trygga beroendet

För patienter i behov av regelbundna kontroller i samband med antireumatisk 

läkemedelsbehandling är kontinuiteten med sjuksköterskan en viktig komponent (Arthur och 
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Clifford, 2004a) och påverkar livskvaliteten (Kjeker et al., 2006), vilket även patienterna i 

denna studie underströk. Kontinuitet är grunden för den relation som utvecklas mellan 

sjuksköterska och patient, vilken karaktäriseras av tillit, delaktighet och ömsesidig respekt 

(Rycroft-Malone et al., 2000). Igenkännandet leder till en trygghet som gör att patienterna kan 

hantera sin sjukdom och behandling (Ryan et al., 2003). Arvidsson et al. (2006) visar på 

vikten av att det är samma sjuksköterska som tar hand om patienten vid varje besök. 

För att administrera de biologiska intravenösa anti TNF- alfa läkemedlen krävs det kompetens 

och välutbildade sjuksköterskor. Kontroller görs före och under behandlingen och olika 

ställningstagande tas kontinuerligt. Det krävs djupa kunskaper kring dessa läkemedel för att 

kunna ge patienten adekvat omvårdnad och information. Sjuksköterskan spelar en central roll 

i anti TNF-alfa behandlingen angående uppföljande kontroller, behandlingsresultat och 

eventuellt förändrad behandlingsstrategi (Risley et al., 2004). Mötet med en kompetent 

sjuksköterska inom reumatologin kan påverka patienternas förmåga till att hantera sjukdomen 

och ta personlig kontroll över livssituationen (Hill och Reay, 2002b; Ryan et al., 2006). 

Arthur och Clifford (2004b) jämför patienternas tillfredsställelse vid uppföljning av kontroller 

vid speciell antireumatisk läkemedelsbehandling. De patienter som träffar en kompetent 

sjuksköterska inom reumatologin är mer tillfredställda än de som får traditionell vård. Arthur 

och Clifford (2004a) identifierar empati, ämnesspecifika och tekniska kunskaper som viktiga 

aspekter hos sjuksköterskan, för patienter som är tvungna till regelbundna kontroller av 

speciell antireumatisk läkemedelsbehandling. Arvidsson et al. (2005) visar att patienterna 

uppfattar en trygghet och säkerhet i mötet med den kompetenta sjuksköterskan. De litar på 

sjuksköterskans förmåga att administrera deras läkemedel korrekt.

Resultatet visar att tillgängligheten för patienten är av betydelse och skapar trygghet. 

Möjligheten att enkelt kunna ringa ett telefonsamtal och komma i kontakt med rätt person är 

av vikt för patienten. Vetskapen att tillgängligheten finns hos sjuksköterskan som sköter 
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patienternas läkemedelsbehandling skapar ett lugn hos patienterna. De får individuella råd och 

vid behov kontakt med läkare eller annan vårdgivare. Sjuksköterskans roll som samordnare

med andra medlemmar i teamet betonades av patienterna (Arvidsson et al., 2006).

Information till patienter med speciell antireumatisk läkemedelsbehandling, som kräver 

regelbundna kontroller är av stor betydelse (Arthur och Clifford, 2004a) och oavsett tidigare 

information önskar de oftast mer (Kjeken et al, 2006). Patienterna i denna studie beskriver hur 

sjuksköterskan förser dem med aktuell information kring läkemedelsbehandlingen vilket ger 

trygghet vilket bekräftas av Arvidsson et al. (2005). Detta möjliggör en förståelse och 

delaktighet i omvårdnaden (Ryan et al., 2003). Resultatet visar att sjuksköterskan svarar på 

frågor och ger den information patienterna önskar. Genom individuellt anpassad information 

utifrån patientens egna kunskaper och behov kan sjuksköterskan ge stöd och därmed minska 

naturlig rädsla och ängslan. Patienters kunskaper och erfarenheter förändras efter hand och 

därför är individuell information av stor vikt (Eldh, 2006; Risly et al., 2004). Det finns studier 

som visar att patienter föredrar att få fullständig information om sjukdom och behandling 

(Fraenkel et al., 2001; Neame et al., 2005). Specialistsjuksköterskan inom reumatologin bör 

ge information om behandling och dess säkerhet. Detta ger en större tillfredsställelse hos 

patienterna jämfört med patienter som får information i den allmänna sjukvården (Hill et al., 

2003; van Eijk et al., 2006).

Denna studie visar att ett beroende som innebär en regelbunden kontakt med en kompetent 

och tillgänglig sjuksköterska, vilken kan ge den information patienterna behöver, uppfattas 

tryggt. Många patienter anser det enklare att ställa frågor till en sjuksköterska än en läkare 

angående läkemedlets effekt och biverkan (Arvidsson et al., 2006). Resultatet visar en 

tillfredsställelse hos patienterna över möjligheten att byta erfarenheter med varandra. 

Betydelsen av information och erfarenhetsutbytet mellan patienter som får intravenösa anti-
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TNF alfa behandling beskrivs även av Edwards (2004). Där patienterna ser behandlingen som 

ett tillfälle att dela erfarenheter vilket uppfattas stödjande för att kunna hantera sjukdomen. 

Det delaktiga beroendet

Patienter bör uppmuntras till full delaktighet i behandlingen av sin sjukdom (Hill och Reay, 

2002a). Resultatet visar att patienterna uppfattar sig delaktiga i sin behandling. Betydelsen av 

delaktighet bekräftas av Kjeken et al. (2006) som visar att patienters möjlighet till att påverka 

medicinska beslut behöver utvecklas ytterligare. Delaktighet för patienter innebär att ha tilltro, 

att förstå och att ha kontroll. Att vara delaktig och känna tillit som patient är att ha kunskap 

om sin kropp, sin sjukdom och sin behandling för att hantera vardagen. Patienter beskriver att 

delaktighet är att förmedla och dela kunskap med sjuksköterskan. Delaktighet kännetecknas 

av respekt för individen och att patienten är en aktiv partner i planeringen av vården (Eldh, 

2006). Denna delaktighet är ett mål för sjuksköterskeprofessionen som har mellanmänskliga 

relationer som sin grund. Begreppet delaktighet kan endast användas korrekt när 

sjuksköterskan är medveten om de fysiska, psykiska, sociala och känslomässiga delarna i 

sjukdomen. Det är viktigt att uppmuntra patienterna att vara delaktiga i så många beslut kring 

behandlingen som möjligt. När patienter gör ett medvetet val ger det en känsla av kontroll och 

följsamheten vid behandlingen blir större även om effekten inte är omedelbar (Ryan, 2006a). 

Resultatet visar att patienterna uppfattar delaktighet och möjlighet att kunna påverka

behandlingen som viktig. Patienter behöver involveras i planering kring omvårdnaden för att 

känna tilltro och kunna delta i den medicinska behandlingen. Varje patient har rätt att vara en 

aktiv deltagare och kunna påverka de beslut som behöver tas för behandlingen (Ryan et al., 

2003). Det är sjuksköterskans roll att stödja patienten i processen att göra patienten till 

medaktör i vården. Som medaktör vågar patienten på ett annat sätt ta egna beslut kring det 

som rör sjukdom och behandling samt aktiviteter i det dagliga livet, vilket kan leda till en 
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insikt i hela livssituationen (Arvidsson et al., 2006) och ge en känsla av oberoende (Ryan och 

Oliver, 2002). 

Patienterna i denna studie har inte reflekterat över att de är beroende av en sjuksköterska för 

administrering av sin intravenösa anti TNF-alfa behandling. Detta kan bero på deras möjlighet 

att kunna påverka sin behandling och att de uppfattar en frihet i behandlingen. Patienternas 

roll som delaktiga i behandlingen är viktig för att de ska bli trygga och lugna i sin livssituation 

(Arvidsson et al., 2006). Marshall et al. (2004) beskriver att patienter som fick anti-TNF alfa 

behandling uppfattar att effekten av behandlingen gör dem oberoende i vardagen. Detta 

oberoende leder till att patienterna känner sig som en ”normal” person. De har en större 

förmåga att möta olika hinder i livet. Möjligen är det en bidragande orsak till att patienterna i 

denna studie beskriver en frihet, trots att patienterna är beroende av en sjuksköterska för att 

regelbundet få intravenös anti TNF-alfa behandling. Intervallet mellan behandlingarna är i 

genomsnitt sex till åtta veckor och detta uppfattas också ge en frihet. Mellan behandlingarna 

behöver inte de flesta patienterna tänka på någon läkemedelsbehandling och det uppfattas som 

en befrielse. Arvidsson et al. (2005) visar att inneliggande patienter också uttrycker en 

befrielse över att slippa tänka på och kunna lämna över ansvaret för läkemedelsbehandling till 

sjuksköterskan. 

Det energigivande beroendet

Resultatet visar att patienterna uppfattar den tid infusionen tar som avkopplande, vilket i sin 

tur är energigivande. Det blir ett tillfälle till vila och benämns som egen tid. Detta resultat 

bekräftas av Edwards (2004) som visar på att patienter beskriver att infusionen ger möjlighet 

till en ledig dag. Balansen mellan aktivitet och avkoppling är viktig för att energin till de 

dagliga aktiviteterna ska vara tillräcklig (Hill och Hale, 2004). 

Patienterna i denna studie uttalar att de blir bemötta av sjuksköterskan på ett positivt sätt och 

de uppfattar att sjuksköterskan väntar på dem när de kommer. Mötet med sjuksköterskan 
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uppfattas av patienterna som energigivande och ger en möjligheten att träffa andra patienter 

med samma behandling. Detta bekräftas av van Eijk et al. (2006) och beskrivs som 

upplyftande. Något de ser fram emot och som ger möjlighet till ytterligare en social kontakt 

(Edwards, 2004).

Eldh (2006) belyser att patienter har ett behov av att bli lyssnad till och trodd och visar på 

vikten av att patienterna upplever sig som en resurs i dialogen med sjuksköterskan. Hon 

menar att detta tyder på ett behov av större respekt för patienterna som enskilda individer och 

som en resurs i hälso- och sjukvårdsteamet. 

Varje sjuksköterska bör ha ett holistiskt omvårdnadsperspektiv i mötet med den enskilde 

patienten (Ryan och Oliver, 2002). Den holistiska omvårdnadsmodellen bör syfta till att ge 

patienterna kunskap om sjukdom och behandling, förmåga att hantera egenvård och sociala 

kontakter samt krav från omgivningen (Hill och Hale, 2004). Denna helhetssyn uppfattas 

positiv av patienterna i studien och påverkar deras välbefinnande. De belyser även betydelsen 

av att sjuksköterskan tar sig tid för varje enskild patient, vilket även belyses av Arvidsson et 

al. (2006) och visar vänlighet och ger stöd (Rycroft-Malone et al., 2000). Detta gör att de 

uppfattar sig väl omhändertagna. Resultatet visar att patienterna uttrycker en tillfredsställelse 

över att bli omhändertagna av en sjuksköterska vilket bekräftas av Ryan et al. (2003) som 

visar att patienterna har lättare att hantera livssituationen när de känner sjuksköterskans stöd. 

Resultatet visar på miljöns betydelse. Avståndet till sjukhuset påverkar till viss del 

patienternas uppfattning av platsen där de önskar få sin anti TNF-alfa behandling. Patienter 

som har långt avstånd till sjukhuset funderar på möjligheten att i framtiden få behandlingen i 

hemmet. Douglas et al. (2005) visar att det är individuellt var patienter önskar att få 

behandling. Sjukhusmiljön är ofta främmande för de flesta människor och kan orsaka ängslan 

och förlorat självförtroende. För att motverka detta behöver patienterna känna möjlighet att 

kunna påverka situationen. Det är värdefullt att ha en väl fungerande behandlingsenhet för 
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intravenös anti TNF-alfa behandling (Edwards, 2004) som sköts av specialistutbildade 

sjuksköterskor inom reumatologin (Arvidsson et al., 2003).

Patienterna i studien uppfattar inte något beroende av sjuksköterskan vilket till viss del kan 

förklaras av miljön. De uppger att den inte liknar någon sjukhusmiljö utan ger en lugn och 

stödjande atmosfär. Det kan uppfattas lugnande och säkert att möta sjuksköterskan i denna 

miljö vilket ger patienterna livskraft (Arvidsson et al., 2006).

Konklusion

Studien beskrev att patienter uppfattade beroendet vid intravenös anti TNF-alfa behandling 

administrerad av en sjuksköterska som tryggt, delaktigt och energigivande. Det framkom i 

resultatet att kontinuitet och kompetens hos sjuksköterskan samt tillgänglighet tillsammans 

med möjligheten att få information bidrog till ett tryggt beroende. Friheten över att inte tänka 

på läkemedelbehandlingen mellan infusionerna, vilka de kunde påverka i form av planering 

kring tidpunkt samt den fysiska och sociala miljön, gjorde att patienterna uppfattade ett 

delaktigt beroende. Tiden som behandlingen tog blev ett tillfälle för avkoppling enskilt eller i 

samvaro med andra patienter. Detta uppfattades vara energigivande liksom hela 

omhändertagandet av sjuksköterskan som såg den enskilde individen. Patienterna beskrev 

mötet med sjuksköterskan, medpatienter och miljön som energigivande. Det betonades att 

miljön var hemlik och inte uppfattades som någon sjukhusmiljö. Tillgängligheten tillsammans 

med möjligheten att kunna ändra ett redan bestämd behandlingstillfälle bidrog till att 

patienterna inte hade reflekterat över beroendet vid den intravenösa anti TNF-alfa 

behandlingen administrerad av en sjuksköterska.
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Implikation.

Vid intravenös anti TNF-alfa behandling bör patienternas uppfattade beroende av en 

sjuksköterska för att erhålla behandling uppmärksammas, och sjuksköterskans samordnande 

funktion uppvärderas.

Vidare skulle det vara av intresse att undersöka hur patienter som själva administrerar sin anti 

TNF-alfa behandling genom subkutana injektioner och som aldrig haft en regelbunden 

kontakt med en sjuksköterska beskriver sin situation. 
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Förfrågan om medverkan i en studie om dina uppfattningar kring beroendet av en 

sjuksköterska för din läkemedelsbehandling

På Spenshult strävar vi efter att förbättra omvårdnaden för våra patienter. På den medicinska 

behandlingsenheten får du regelbundet en intravenös infusion (ett dropp) som behandling för 

din reumatiska sjukdom. Det är viktigt att följa upp behandlingar som patienter får. Som ett 

led i uppföljningen görs nu denna studie. Detta för att vi skall få en ökad förståelse för hur du 

som patient uppfattar de intravenösa infusioner du får av en sjuksköterska.

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie, med syftet att beskriva hur patienter med 

reumatiska sjukdomar uppfattar sitt beroende av en sjuksköterska för att få sina intravenösa 

infusioner. Din medverkan i studien innebär att du kommer få delta i en intervju som tar ca. 

30 – 60 minuter. Intervjun kommer att spelas in på band med hjälp av en bandspelare. Banden 

kodas och bearbetningen av resultatet behandlas enligt sekretesslagen. Alla resultat redovisas 

avidentifierat och anonymt. 

Intervjuerna kommer att ligga till grund för att få en ökad kunskap om patienters 

uppfattningar av att vara beroende av en sjuksköterska för sin läkemedelsbehandling. Detta 

för att kunna ge en individuell anpassad omvårdnad för varje patient. Resultatet kommer även 

att användas i en D-uppsats (61-80 poäng) vid Högskolan i Halmstad samt eventuellt 

publiceras som en artikel. Ansvarig för studien är Ingrid Larsson sjuksköterska på Spenshult.

Deltagandet i studien är frivilligt. Väljer du att avstå kommer det inte att påverka din 

behandling. Har du frågor kring studien kontakta gärna mig.

Ingrid Larsson Barbro Arvidsson, 

Sjuksköterska Handledare och universitetslektor



Mottagningen, Spenshult AB FOU, Spenshult AB

313 92  Oskarström 313 92  Oskarström

035 – 263 5000 035 – 263 5000
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                                              Samtycke

Jag har muntligen informerats om studien och tagit del av skriftlig information angående 

studien ”Beroende av en sjuksköterska för sin läkemedelsbehandling”.

Jag samtycker till att delta i studien och känner till att mitt deltagande är helt frivilligt samt att 

jag när som helst och utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande, utan att det 

påverkar mitt framtida omhändertagande i vården. Jag har även fått tillfälle att ställa frågor 

och har fått dessa besvarade.

Spenshults AB, medicinska behandlingsenheten: 2007______________

______________________________________________________________

Underskrift

______________________________________________________________

Namnförtydligande

______________________________________________________________

Telefon dagtid/kväll

Skicka/lämna tillbaka denna blankett i bifogat kuvert



Tabell 1. Sociodemografisk data för patienter med intravenös anti TNF-alfa behandling (n=20)

Kön Kvinna 10

Man 10

Ålder 20-35 år 5

36-50 år 5

51-64 år 6

>65 år 4

Spridning (år) 21-82

Medelvärde (år) 49

Civilstånd Ensamstående 7

Gift/sambo 13

Utbildning Grundskola 13

Gymnasium 7

Högskola 5

Antal sjukdomsår 0-2 3

> 3 år 17

Spridning (år) 0-53

Medelvärde (år) 14

Yrkesverksam Ja  14

Nej 6

Behandlingstid av läkemedlet 0-2 år 12

> 3 år 8

Spridning (år) 0-7

Medelvärde (år) 2,7

Avstånd till sjukhuset 0-5 (mil) 10

>5 10

Spridning (mil) 1-14

Medelvärde (mil) 6

Född i Sverige Ja 17

Nej 3

Hemmavarande barn Ja 4

Nej 16

Erfarenhet av andra administrationssätt Enbart tabletter 13

Subkutan injektion som patienten tagit själv  6

Intramuskulär injektion 1




