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SAMMANFATTNING 

Introduktion: I Sverige har det uppmätts att 27% av befolkningen har en luftvägsallergi. 

Dessa behandlas främst med symtomlindrande läkemedel men när detta inte räcker till kan 

allergenspecifik immunterapi (ASIT) övervägas. Denna behandling kan ges antingen 

sublingualt eller med subkutana injektioner. Den första studien om ASIT publicerades 1911 

och sedan dess har många studier gjorts angående dess effekter.  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka patienters upplevelser av subkutan immunterapi 

(SCIT). De områden som belystes var upplevelsen av information och kommunikation, 

psykisk och fysisk påverkan av biverkningar samt hur behandlingen inverkar på vardagen.  

Metod: En kvalitativ studiedesign användes och data samlades in med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer. Ett bekvämlighetsurval gjordes på en allergimottagning i 

Mellansverige och tio personer intervjuades. 

Resultat: Behandlingen påverkade somliga delar av vardagen i viss mån, till exempel att det 

är tidskrävande och att den fysiska aktiviteten blir begränsad under behandlingsdagen. En del 

biverkningar förekom, främst allmänna och lokala. Dessa hade viss påverkan på vardagen 

relaterat till exempelvis trötthet och koncentrationssvårigheter. Kontakten med mottagningen 

upplevdes positivt och informationen som erhölls inför behandlingsstart upplevdes som 

tillräcklig. Dock framkom att informationen kring allvarligare biverkningar inte nått fram till 

alla. 

Slutsats: Både de upplevda biverkningarna och behandlingen som helhet hade en viss 

påverkan på patienternas vardag. Kommunikationen och informationen från vården upplevdes 

överlag positivt. Vidare forskning inom området behövs för att kunna avgöra om dessa 

resultat är överförbara till en bredare population. 

 

Nyckelord: Allergenspecifik immunterapi, subkutan immunterapi, patientperspektiv, 

kommunikation  
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ABSTRACT 

Introduction: It has been measured that 27% of the population in Sweden has a respiratory 

allergy. Primarily this is treated symptomatically with medication but in cases where this do 

not work, allergen specific immunotherapy (ASIT) can be considered. ASIT can be 

administered either sublingually or subcutaneously. The first study acknowledging ASIT was 

published in 1911 and since then many studies have been performed regarding its effects.      

Aim: The aim of this study was to examine patients experiences of subcutaneous 

immunotherapy (SCIT). This included how patients experienced information and 

communication, how side-effects affected patients physically and psychologically and how 

the treatment affected the patients’ everyday life.   

Methods: A qualitative study design was used and data was collected with semi-structured 

interviews. A convenience sample was made at an allergy reception in central Sweden and ten 

people were interviewed.  

Results: Parts of the patients’ everyday life were affected to some extent, for example 

because the treatment is time consuming and that the physical activity has to be limited during 

the same day as the injection is given. Some side-effects occurred, primarily general and local 

ones. These affected the everyday life in the sense that the patients felt tired and experienced 

difficulty concentrating. The contact with the reception was described in a positive manner 

and the information received before starting treatment was described to be enough. Although 

the information regarding serious side-effects had not been reached by everyone.  

Conclusion: Both the experienced side-effects and the treatment in its whole had a certain 

impact on the patients’ everyday life. The patients described the communication and the 

information in a positive way. More studies need to be performed in this field to be able to 

determine whether these results are transferable to a broader population. 

 

Keywords: Allergen specific immunotherapy, subcutaneous immunotherapy, patient 

perspective, communication 
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INTRODUKTION   

Akut klåda och sveda i ögonen, nysattacker och dåsighet är några av de symtom som beskrevs 

i början på 1800-talet av John Bostock (1819). Han tros vara den första som beskrev symtom 

på allergisk rinit och utgick i sin artikel från sina egna upplevelser (Frew, 2011). Bostock 

beskrev i sin artikel från 1819 att symtomen började med att yttersta delen av ögonen började 

hetta och svullna, vilket sedan spred sig över hela ögat. Detta följdes av att ögonen blev lätt 

rodnade och började rinna. Därefter utvecklades akut klåda och sveda med en stickande 

känsla i ögonen. Efter cirka tio dagar med dessa symtom upplevde Bostock en allmän 

tyngdkänsla i huvudet och irritation i näsan som ledde till våldsamma nysningar. Han beskrev 

även allmänna symtom som matthet, fysisk orkeslöshet och aptitlöshet. Alla ovan nämnda 

symtom upplevde han från mitten av juni till slutet av juli (Bostock, 1819). Dessa symtom 

används för att beskriva allergisk rinit även idag (Scadding, 2015). 

Prevalens och behandlingsalternativ 

Bostock identifierade 27 fall med liknande symtom under de följande 10 åren i England 

(Frew, 2011). Tvåhundra år senare är det betydligt vanligare med olika typer av allergiska 

besvär. Personer med luftvägsallergi utgjorde 24% av populationen i tio länder som 

inkluderades i en europeisk studie från 2004. Den lägsta siffran uppmättes i Spanien, där 12% 

av befolkningen hade en luftvägsallergi. Den högsta siffran uppmättes i Italien där andelen 

var 34%. I Sverige uppmättes siffran till 27% (Dahla, Andersen, Chivatoc, Valovirtad & de 

Monchye, 2004). Behandling av allergi kan se ut på olika sätt. För att minska allergiska 

besvär bör allergenet i första hand undvikas i de fall det är möjligt. I andra fall kan 

symtomlindrande läkemedel som antihistaminer och intranasala steroider användas. När de 

allergiska besvären inte går att kontrollera med läkemedel kan allergenspecifik immunterapi 

(ASIT) övervägas (Scadding, 2015).   

Allergenspecifik immunterapi 

Enligt Frew (2011) publicerades den första kliniska studien om ASIT 1911 av Leonard Noon 

och John Freeman. Studien visade att ASIT hade positiva effekter på allergiska symtom och 

att om dosen höjdes för snabbt och gavs med för korta intervaller så uppstod systemiska 

reaktioner. Det framkom även att patienten i början av behandlingen blev mer känslig för 

allergenet och sedan under behandlingens gång utvecklade en tolerans. Detta stämmer 

överens med vad som gäller även idag. Tre år senare publicerades en uppföljande studie av 

Freeman som redovisade de första åren av ASIT-behandling och var den första studien där det 
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framkom att denna behandling fortsatte ha effekt även när den var avslutad. Den här typen av 

behandling fick dock inte genomslag i Europa förrän på 1950-talet (Frew, 2011). 

Allergenspecifik immunterapi syftar till att öka immunförsvarets tolerans av ett specifikt 

allergen genom att tillföra allergenet, antingen subkutant genom injektioner (SCIT) eller 

sublingualt (SLIT). Dessa administrationsformer har visat sig ha effekt upp till 12 år. De 

effekter som kan ses är förebyggande av allergiutlöst astma, minskning av allergisymtom och 

minskat behov av symtomlindrande medicinering (Wesley Burks et al., 2013). 

Subkutan immunterapi (SCIT) 

Vid SCIT kan, förutom positiva effekter, vissa biverkningar förekomma. SCIT kan ge upphov 

till biverkningar som är både systemiska och lokala (Wesley Burks et al., 2013). De 

systemiska biverkningarna kan vara både lindriga och svåra (Wesley Burks et al., 2013). 

Exempel på dessa är rinit, lindriga till svåra astmasymtom, minskning av PEF-värde (Peak 

Expiratory Flow), urtikaria, angioödem och anafylaktisk chock (Winther, Arnved, Malling, 

Noltez & Mosbech, 2006). Lokala biverkningar innefattar klåda, irritation och små lokala 

ödem (Wesley Burks et al., 2013). Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 1999:26) ska patienten 

stanna kvar på mottagningen i minst 30 minuter efter given injektion. Detta på grund av att de 

flesta systemiska biverkningar som kan uppkomma inträder inom 30 minuter efter 

behandlingen. 

Behandlingen börjar med en upptrappningsfas, där injektionerna ges med täta intervall och 

dosen successivt ökas till dess att fulldos är uppnådd. Sedan övergår behandlingen i en 

underhållsfas. Det är under upptrappningsfasen som de allvarliga, systemiska biverkningarna 

oftast inträffar (Nelson, 2014). Upptrappningsfasen är sju veckor lång och under den här 

perioden ges injektionerna en gång i veckan. Under de första veckorna av upptrappningsfasen 

ges två injektioner per tillfälle med 30 minuters mellanrum. Vid underhållsfasen ges en 

injektion var sjätte till åttonde vecka. Hela behandlingen varar i tre till fem år beroende på 

allergen (Arvidsson et al., 2009). 

Ekonomiska aspekter  

I en studie utförd i Sverige av Hellgren och medarbetare (2009) undersöktes hur mycket 

pengar som samhället förlorar på att människor är hemma från jobbet eller inte är lika 

produktiva på jobbet på grund av rinit. Rinit i det här fallet innebär både allergisk rinit och 

rinit till följd av förkylning. Hellgren och medarbetare såg att produktiviteten minskade med 

22% om en person jobbade när de hade rinit. Vid granskning av den totala förlusten av 

produktivitet i form av frånvaro från arbete, arbete trots rinit eller vid vård av barn till följd av 
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rinit, framkom det att den låg på 5,1 dagar per person och år. Detta betyder att den totala 

kostnaden ligger på 653 euro per person och år. Den totala kostnaden för Sverige blir då 2,7 

miljarder euro per år (Hellgren, Cervin, Nordling, Bergman & Cardell, 2009).   

Enligt en uppföljande rapport där kostnaderna för endast allergisk rinit undersöktes, framkom 

att den årliga kostnaden för en person med allergisk rinit ligger på 961,1 euro. Kostnaderna 

som inkluderas är de direkta kostnaderna i form av läkemedel och kontakt med hälso- och 

sjukvård, så som läkarbesök, samt de indirekta kostnaderna i form av frånvaro från arbete 

eller minskad produktivitet på arbetet till följd av allergiska besvär. Detta innebär att den 

totala kostnaden för svenska samhället, räknat på att 24% av populationen besväras av 

allergisk rinit, ligger på 1,3 miljarder euro per år (Cardell et al., 2016). 

I en tysk studie (Schädlich & Brecht, 2000) framgår att ASIT kan bidra till ekonomiska 

fördelar för både samhället och vården eftersom att färre symtomlindrande läkemedel skrivs 

ut till patienter som genomgått ASIT-behandling. Keiding & Jørgensen (2007) utförde en 

studie som visade på kostnaderna för allergenspecifik immunterapi (ASIT) i sex olika 

europeiska länder, bland annat Sverige. Denna studie visade att kostnaderna under ett år för 

ASIT i Sverige låg på 603 euro per person och år. Det utfördes också en jämförelse mellan 

kostnaderna för ASIT och symtomatisk behandling vilket visade att kostnadseffektiviteten i 

Sverige för ASIT låg på 5024 euro per år. 

Tidigare forskning 

Khinchi med medarbetare (2004) har gjort en jämförande studie mellan subkutan immunterapi 

(SCIT) och sublingual immunterapi (SLIT) angående effekt och biverkningar. Jämförelser 

gjordes även mellan dessa behandlingar och en placebogrupp. Studien var randomiserad, 

dubbelblind, placebokontrollerad och sträckte sig över två år. Det var 71 personer med 

björkpollenallergi som deltog i studien och dessa delades in i tre grupper. Den första gruppen 

erhöll SLIT i form av droppar under tungan och placeboinjektioner, den andra gruppen fick 

SCIT och placebodroppar och den tredje erhöll placebodroppar och placeboinjektioner. 

Studiedeltagarna fick sedan under behandlingens gång gradera sina allergisymtom med hjälp 

av en skala från 0-3 där 0 innebar avsaknad av allergisymtom och 3 innebar svåra allergiska 

symtom. Effekten av behandlingarna mättes även genom att deltagarna fick ange vilka 

läkemedel de använde och dessa poängsattes så att ett högt poäng innebar att mycket 

medicinering krävdes. Första året förbättrades allergisymtomen med 0,75 poäng för de som 

behandlades med SCIT och med 0,36 poäng för de som fick SLIT på poängskalan från 0-3. I 

placebogruppen sågs istället en försämring med 0,2 poäng. Under det andra året sågs en 
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förbättring med 0,48 poäng för de som fick SCIT och 0,78 poäng för SLIT. För båda dessa 

grupper minskade även medicineringen. Resultatet visade även att allergisymtomens 

svårighetsgrad i gruppen som fick SLIT endast var hälften så allvarlig jämfört med 

placebogruppen. Gruppen som erhöll SCIT hade en tredjedel så allvarliga allergisymtom 

jämfört med placebogruppen. Inga signifikanta skillnader hittades mellan grupperna som 

erhöll SCIT och SLIT. 

En randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad studie som utfördes i Sverige och 

Tyskland hade som syfte att undersöka hur effektiv och säker SCIT är samt hur det påverkar 

livskvaliteten. I studien inkluderades barn och vuxna mellan 7-69 år som alla hade allergisk 

rinit på grund av björkpollen med eller utan astmatiska inslag. Även denna studie visade 

signifikanta skillnader mellan grupperna då poängsumman av symtom och 

läkemedelsanvändning var 37 % lägre i SCIT-gruppen jämfört med placebogruppen efter 18 

månader. Vad gäller säkerhetsaspekten hade totalt 29 personer upplevt biverkningar där 

huvudvärk, astma och andra allergirelaterade biverkningar fanns bland de vanligaste men inga 

biverkningar i SCIT-gruppen ansågs vara av allvarlig karaktär (Höiby, Strand, Robinson, 

Sager & Rak, 2010). 

I en studie av Powell och medarbetare (2007) studeras effekten på livskvalitet för patienter 

som erhåller SCIT mot gräspollenallergi. Patienterna delades in i tre grupper. En grupp erhöll 

en hög dos av allergenet, en grupp fick en lägre dos och en tredje grupp fick placebo. Alla 

deltagarna skattade sin livskvalitet som sämre när pollenhalterna under säsongen var som 

högst, jämfört med innan säsongen börjat. Studiens resultat visar att båda grupperna som fick 

SCIT skattade sin livskvalitet som bättre än de i placebogruppen. Det fanns också en skillnad 

mellan grupperna som fick SCIT, då gruppen som fick en hög dos skattade sin livskvalitet 

som bättre än de som fick låg dos (Powell, Frew, Corrigan & Durham, 2007). Oude Elberink 

och medarbetare (2009) utförde en studie där hälsorelaterad livskvalitet undersöktes hos 

patienter som fick allvarliga reaktioner av getingstick. Patienterna delades in i två grupper 

varav den ena fick immunterapi och den andra fick adrenalinpennor. Båda grupperna skattade 

sin livskvalitet som högre efter startad behandling än innan. Patienter som fått immunterapi 

skattade sin livskvalitet högre än de som fått adrenalinpenna. Efter ett år, vid studiens slut, 

ville 83% av de som fick adrenalinpenna istället börja med immunterapi (Oude Elberink, van 

der Heide, Guyatt & Dubois, 2009). 

Teoretisk utgångspunkt 

Det vårdvetenskapliga begrepp som valts till detta arbete är kommunikation. Kommunikation 
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kan delas in i tre olika begrepp. Dessa är relationell, narrativ och etisk kommunikation. Den 

relationella kommunikationen innefattar gemenskapen som uppkommer mellan vårdpersonal 

och patient, den narrativa kommunikationen förmedlar patientens perspektiv och den etiska 

kommunikationen bygger på ömsesidig respekt (Fredriksson, 2003).  

Att lyssna är något som Fredriksson (2003) beskriver som en del av kommunikationen mellan 

vårdpersonal och patient och innebär någonting mer än att bara höra. Lyssnandet innebär 

heller inte endast att vårdpersonalen ska lyssna på patienten utan patienten måste även lyssna 

på själv. Fredriksson menar även att lyssnande skapar förutsättningar för att kunna upprätta en 

relation och en möjlighet för vårdpersonalen att sätta sig in i patientens tankar.  

En vårdgivares förmåga att kommunicera kan vara mycket avgörande vad gäller patienters 

hantering av sin sjukdom och följsamhet av behandling. Om en patient får vara med i 

beslutsfattandet  känner sig patienten mer involverad och upplever större tillfredsställelse. För 

att en patient bättre ska följa rekommendationer bör vårdpersonal se till att bygga upp en bra 

relation till patienten så att större tillit uppnås. Om patienten får adekvat information så att en 

bättre förståelse kring sjukdom och behandling uppnås är det också större chans att 

behandlingen fullföljs. Det handlar dock inte bara om att kunna ge bra information utan 

vårdpersonal måste även ta sig tid att lyssna på patienten, låta patienten berätta vad som 

bekymrar denne och vad de hoppas få ut av mötet. En strategi för att göra detta är att ställa 

öppna frågor som inte går att besvara med ja eller nej (Bender, 2015). Enligt Patientlagen 

(SFS, 2014:821), 3 kap. §1, ska patienten erhålla information om bland annat det förväntade 

förloppet av behandlingen samt vilka risker och biverkningar som kan förekomma. Det 

stadgas även att “Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att 

mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen” (SFS, 

2014:821, kap. 3, §7). 

Problemformulering  

Utan patientperspektivet kan det vara svårt för sjuksköterskan att veta vilken information och 

vilket bemötande som är passande för de individer som genomgår en sådan här behandling. 

Därför undersöktes patienters upplevelser av information och kommunikation med vården 

innan och under behandling med SCIT samt vilken inverkan behandlingen har på vardagen. 

Genom att få reda på hur patienterna upplever behandlingen kan det möjliggöra för vården att 

anpassa sin information och utveckla kommunikationen så att patienternas upplevelse kan bli 

ännu bättre. 



14 
 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka patienters upplevelser av subkutan immunterapi (SCIT). 

Områden så som upplevelsen av information och kommunikation, psykisk och fysisk 

påverkan av biverkningar samt hur behandlingen inverkar på vardagen studerades.  

 

METOD  

Design 

Till detta arbete valdes en kvalitativ studiedesign då det var en beskrivning av patienternas 

upplevelser som var centralt och denna design kunde ge en djupgående förståelse av dessa. 

Denna studiedesign valdes eftersom att den är flexibel och gör det möjligt att anpassa 

innehållet efter de svar som erhålls i datainsamlingen (Polit & Beck, 2014).   

Urval 

Ett konsekutivt urval gjordes bland personer som kom till en allergimottagning på ett sjukhus 

i Mellansverige under en specifik dag. Inklusionskriterierna var att de genomgick subkutan 

immunterapi (SCIT) för något slags allergen och att de var över 18 år. Typen av allergen 

personerna behandlades för hade ingen betydelse. Denna typ av urval valdes för att det var 

ekonomiskt fördelaktigt och effektivt (Polit & Beck, 2014). I studien deltog 10 personer då 

detta var det antal som tidsramen tillät. 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer då det var ett specifikt ämne som 

skulle undersökas där infallsvinklarna redan var bestämda. Samtidigt utgjorde denna 

intervjumetod en viss frihet för den som blev intervjuad i och med att öppna frågor användes 

och den som intervjuade kunde på så sätt uppmuntra informanten att prata fritt kring de valda 

infallsvinklarna (Polit & Beck, 2014). En pilotintervju utfördes på en person som genomgick 

behandlingen. Därefter justerades intervjuguiden genom att en del frågor skrevs om och en 

fråga lades till. Pilotintervjun inkluderades inte i studien. Den slutgiltiga intervjuguiden (se 

bilaga 1) innehöll åtta frågor och förslag på följdfrågor. De första frågorna inbegrep 

demografiska data om hur gamla informanterna var, vilken/vilka allergier de behandlades för 

och hur länge de hade genomgått behandlingen. Sedan ställdes frågor kring upplevelse av 

kontakt med mottagningen, information, biverkningar och påverkan på vardagen.  
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Mottagningens rutiner 

Innan behandlingsstart får patienterna bland annat information i form av en broschyr. I denna 

finns information om hur behandlingen fungerar rent praktiskt, vad den har för effekter och 

vilka biverkningar som finns (ALK, 2014). Patienterna får även information i form av en 

föreläsning som ges av sjuksköterskor och läkare på mottagningen vilken innehåller samma 

information som finns i broschyren, men där deltagarna även får chans att ställa frågor (C. 

Janson, professor/överläkare, 27 april 2016). Eftersom patienten efter injektionen ska stanna 

kvar på mottagningen i 30 minuter (Arvidsson et al., 2009) innebär det att hela besöket tar 

mellan 40 och 50 minuter. 

Tillvägagångssätt 

De som intervjuades var personer som kom till en allergimottagning på ett sjukhus i 

Mellansverige för att genomgå SCIT. Informationsbrev (se bilaga 2) delades ut på 

allergimottagningen under en dag mellan klockan 8.00 och 16.00 till de patienter som befann 

sig i väntrummet för att genomgå den aktuella behandlingen. Intervjuerna genomfördes även 

under den dagen. Efter att patienterna fått sin behandling måste de vänta på mottagningen i 30 

minuter för observation och därför genomfördes intervjuerna under den tiden. Intervjuerna 

hölls i ett rum i direkt anslutning till väntrummet, var omkring 15 minuter långa och spelades 

in med hjälp av en mobiltelefon. Det var två intervjuare som utförde fem intervjuer var. 

Tillvägagångssättet hade diskuterats  med och godkänts av ansvarig överläkare och en av 

allergisjuksköterskorna på mottagningen innan genomförandet. 

Forskningsetiska överväganden 

Det var inte relevant att utföra en etikprövning då detta arbete utfördes på grundläggande nivå 

på högskoleutbildning (Vetenskapsrådet, i.d.). Dock togs ändå hänsyn till etiska principer. 

Eftersom ett informationsbrev gavs ut till de som ingick i studien så innefattades 

informationskravet och deltagarna informerades om att det var frivilligt att delta och att de 

hade rätt att, när som helst, avbryta intervjun. De meddelades att de uppgifter som lämnas inte 

skulle användas till annat syfte än till den aktuella studien. Uppgifter om personerna som 

deltog i studien behandlades konfidentiellt och inga obehöriga kunde ta del av materialet, allt 

enligt konfidentialitetskravet, och detta informerades deltagarna om. Samtycke till studien 

ansågs vara inhämtat genom att individerna valde att ställa upp på en intervju och därmed 

beaktades samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, i.d.). I och med att det var öppna frågor kunde 

deltagarna själva också kunna styra innehållet och därmed inte behöva redovisa eventuell 

känslig information. 
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Bearbetning och analys 

De inspelade intervjuerna transkriberades och analyserades sedan med hjälp av Graneheim 

och Lundmans (2008) kvalitativa innehållsanalys. Analysenheten, som utgjordes av den 

transkriberade intervjun, delades in i meningsbärande enheter. Varje meningsbärande enhet 

kortades sedan ned till en kondenserad enhet där endast det centrala innehållet kvarstod. 

Dessa etiketterades sedan med koder som kort beskrev de meningsbärande enheternas 

innehåll (se tabell 1.) Koderna fördelades sedan i olika subkategorier och kategorier som 

därefter sammanbands i teman (Graneheim & Lundman, 2008). En av författarna i denna 

studie genomgick SCIT-behandling under tiden som studien genomfördes, vilket gav en 

förförståelse av behandlingen då intervjuerna analyserades. 

 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys 

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kod 

Det har funkat jättebra. 

Eftersom att de är väldigt 

flexibla här med, man får vara 

med och liksom bestämma tid 

ibland själv och så, så har det 

ofta gått att där man vet att 

man har håltimme eller så, så 

det har funkat jättebra, 

verkligen. 

Fungerat jättebra då de är 

flexibla och man kan vara 

med och bestämma tid och ta 

det vid en håltimme. 

Flexibelt. 

 

RESULTAT 

Av de tio informanterna var det fyra som behandlades för björkallergi, en som behandlades 

för gräsallergi, tre som behandlades för både gräs- och björkallergi och två som behandlades 

för allergi mot getinggift. Hur länge informanterna undergått behandlingen sträckte sig mellan 

sex månader och tre och ett halvt år. Av alla informanter var hälften kvinnor och hälften män. 

Den yngsta informanten var 19 år och den äldsta var 68 år. Intervjuernas innehåll delades in i 

16 olika kategorier som sedan delades in i fyra teman (se tabell 2).  
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Tabell 2. Översikt av kategorier och teman. 

Kategori Tema 

Övergripande upplevelser 

Kontakt med mottagningen 

Bemötande 

Personalegenskaper  

Tidsbokning 

Tid 

Tillgänglighet 

Upplevelse av erhållen information 

Information 

Hur informationen har givits 

Vad den erhållna informationen innehöll 

Vad informationen bör innehålla 

Önskat informationssätt 

Upplevda biverkningar 

Biverkningar 

Biverkningarnas påverkan på vardagen 

Funderingar kring allvarliga biverkningar 

Upplevelse av kommunikation gällande 

biverkningar 

Praktiska omständigheter 
Behandlingens påverkan på vardagen 

Effekter 

 

Kontakt med mottagningen 

Kategorierna som beskrivs nedan är de som framkom när informanterna beskrev hur de 

upplever att kontakten med mottagningen varit.  

Övergripande upplevelse 

Informanterna upplevde att kontakten med mottagningen fungerade bra, var tydlig och enkel. 

Det var olika faktorer som gjorde att kontakten upplevdes på detta sätt.  

“...nej men allting fungerar... Det är sms dagen innan så att man får en liten 

påminnelse, trevlig personal, fungerande väntrum…” 

(informant 9) 
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Personalegenskaper/bemötande 

Flera av informanterna lyfte fram personalens egenskaper vid beskrivning av hur de upplever 

kontakten med mottagningen. De beskriver att personalen är trevlig, hjälpsam, lyssnar på 

patienterna och frågar hur patienterna mår inför injektionen. En informant upplevde att 

kommunikationen mellan läkare och sjuksköterskor verkade vara något bristande, på grund av 

att de inte alltid visste om denne hade varit på läkarbesök eller vad patienten och läkaren 

kommit överens om sinsemellan. Två av informanterna tyckte att personalen hade ett bra 

bemötande. 

“...nej det är ganska standard varje gång man kommer hit och så, man får 

komma in ganska snabbt och liksom, de är trevliga och de bemöter en schysst 

liksom. Eh, förklarar om det är något man undrar…”  

(informant 1) 

Tidsbokning 

När några av informanterna beskrev hur de upplevde kontakten med mottagningen så tog de 

upp hur väl tidsbokningen fungerade. Informanterna tyckte att tidsbokningen fungerade bra då 

de upplevde att det var lätt att boka om och flytta tider.  

“...det har funkat väldigt smidigt om man någon gång behövt flytta en tid så 

har det inte varit något problem…”  

(informant 6) 

Tid 

En av informanterna tog upp innebörden av att komma sent eller tidigt till sitt 

behandlingstillfälle. Informanten menade att det kunde gå åt mer tid om personen i fråga 

kommer sent, hamnar sist i kön och därmed får vänta på att komma in. Detta gör att det blir en 

längre tidsåtgång för patienten på mottagningen. Samma informant beskrev att det lönar sig 

tidsmässigt att komma tidigare, för att det då ofta går att komma in och få injektionen tidigare. 

En annan informant som behandlades för allergi mot insektsgift berättade att det gick snabbt 

från det att ASIT blivit aktuellt tills denne fick komma till mottagningen. 

Tillgänglighet 

Några informanter upplevde att personalen är lättillgänglig och återkommer på ett bra sätt 

genom att ringa upp snabbt om patienten har hört av sig via telefon.  

“...det är lätt att komma i kontakt med dem och det är lätt om man, måste 

avboka sin tid så tycker jag att de ringer upp samma dag fort liksom, bara efter 

någon timme ibland, så att det tycker jag är bra…”  

(informant 5) 
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Information 

Nedan presenteras informanternas tankar och funderingar kring den information som erhållits 

inför behandlingsstart.   

Upplevelse av erhållen information 

Alla informanter förutom en tyckte att informationen som de fick inför behandlingsstart var 

tillräcklig. Några beskrev att informationen var tydlig, gav en bra överblick, att den uppfyllde 

de behov av information som fanns och förberedde patienten inför behandling på ett bra sätt.  

“Men det var väl att jag tyckte den var tillräcklig [...] det vart ingen 

överraskning när jag kom och skulle ta sprutan första gången sen utan jag var 

liksom rätt bra förberedd [...] de informerade om så här att, ja men så att man 

var medveten om att det var liksom, rörde sig ändå om flera år. Så man 

verkligen tänkte igenom det och så” 

(informant 6) 

En av informanterna tyckte att informationen var oklar gällande vilken behandlingsform som 

denne skulle få samt när behandlingen skulle börja. Denna informant fick besked om att 

sublingual immunterapi (SLIT)  skulle påbörjas när patienten trodde att det var subkutan 

immunterapi (SCIT) som skulle påbörjas, vilket också var den behandlingsmetoden patienten 

ville använda sig av. Informanten upplevde att detta berodde på en brist i kommunikationen 

mellan de två landsting som var involverade i detta fall. 

Hur informationen har givits 

Majoriteten av informanterna uppgav att de fått informationen både muntligt och skriftligt. 

Några av dessa informanter fick informationen i form av broschyrer och under en föreläsning 

med läkare och sjuksköterska. Vissa fick den muntliga informationen under ett läkarsamtal 

eller vid en läkarundersökning. En informant uppgav att informationen gavs skriftligt vid 

behandlingsstart.   

Vad den erhållna informationen innehöll 

Enligt informanterna klargjorde informationen vad behandlingen går ut på, hur upplägget ser 

ut, vilka effekter man förväntar sig, bakgrund till behandlingen och hur behandlingen 

fungerar. En av informanterna uppgav att allmän information om pollenallergier också 

erhölls. Flera av informanterna beskrev att de blev informerade om eventuella biverkningar 

och vad som kan hända under behandlingens gång.  
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“...jag tycker att den var väldigt tydlig, liksom sen vad det finns för 

biverkningar och hur det fungerar och hur lång tid det tar och så…” 

(informant 3) 

En del informanter uppgav att informationen innehöll praktiska aspekter gällande hur lång tid 

behandlingen tar, hur mycket tid som går åt vid varje besök och att det kostar pengar vid varje 

behandlingstillfälle. Några informanter berättade att de fick ta del av information gällande de 

restriktioner som finns gällande fysisk aktivitet efter genomförd injektion, samt att de fick 

skriva under ett papper där man godkänner att man ska sitta kvar 30 minuter efter given 

injektion.  

Vad informationen bör innehålla 

Det informanterna ville att informationen ska innehålla är allmän information gällande 

allergier, korsallergier, behandlingsprincip, bakgrund och hur behandlingen går till. De ville 

också veta vilka effekter man kan förvänta sig utav behandlingen samt vilka restriktioner som 

gäller efter ett behandlingstillfälle. Informanterna ville även att informationen ska ta upp vilka 

risker och biverkningar som finns, att eventuella sådana problem kan lösas när de uppstår, att 

en försämring i allergin kan ske under tiden behandlingen pågår samt varför det är viktigt att 

vara under uppsikt 30 minuter efter en injektion. 

Många av informanterna uppgav att de ville ha information om praktiska detaljer kring 

behandlingen. Dessa innefattade den tid som behöver läggas ned på att genomföra 

behandlingen eftersom att den pågår under flera år, att man måste kunna ta ledigt från jobbet 

för att komma till mottagningen och att behandlingen kostar pengar. 

Önskat informationssätt 

Några av informanterna tyckte att informationen bör ges både muntligt och skriftligt. Ett par 

informanter ville endast ha informationen skriftligt medan en del andra bara ville ha den 

muntligt.  

Biverkningar 

Kategorierna nedan tar upp hur informanterna beskriver upplevda biverkningar och faktorer 

runt omkring, samt funderingar som de har relaterat till allvarliga biverkningar. 

Upplevda biverkningar 

Flera informanter upplevde lokala biverkningar som innefattar klåda och svullnad kring 

insticksstället. En av dem beskrev även att det uppkommit blåmärken efter injektionen. De 

allmänna biverkningarna som beskrevs var allergisymtom så som rinnande ögon och snuva. 
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En informant beskrev att denne upplevt nässelutslag med klåda och blivit varm om öronen. En 

annan informant upplevde en försämring av sin astma. Många informanter upplevde trötthet, 

orkeslöshet och dåsighet efter behandlingen.  

Tre av informanterna hade upplevt biverkningar av allvarligare karaktär. En av dessa var att 

en informant upplevt känningar i bröstet under ett av de första behandlingstillfällena, inom 30 

minuter efter given injektion. En annan av dessa informanter upplevde att det blev jobbigt att 

andas några timmar efter erhållen injektion, vilket senare visade sig bero på oupptäckt astma. 

Den tredje av dessa informanter hade vid ett injektionstillfälle fått in allergenet i blodbanan 

och upplevde då en allvarlig reaktion. Denna tog sig i uttryck genom att patienten upplevde 

rodnad och en hettande känsla i ansiktet och fick på grund av detta stanna kvar på 

mottagningen i ungefär en timme.  

Biverkningarnas påverkan på vardagen 

Tre informanter upplevde inte att biverkningarna påverkade deras vardag över huvudet taget. 

De som beskrev att biverkningarna påverkade vardagen upplevde att det ledde till 

koncentrationssvårigheter, trötthet under skoltid och på jobbet. En av informanterna beskrev 

att orken försvann när denne cyklade hem efter jobbet och en annan att hushållssysslor som 

dammsugning och gräsklippning undviks den dagen injektionen erhålls. En informant 

upplevde ökad flåsighet relaterat till astma.  

 

“Nu blir jag ju trött efter lunch och det är ju lite sådär, det är lite jobbigt 

eftersom att jag är i skolan och så, så ja, då ska jag ju fokusera och göra saker 

så att det är ju lite ansträngande.” 

  (Informant 3) 

“Nej, det är ganska jobbigt liksom. Jag är ju ganska van vid att ha allergiska 

besvär, men när liksom om man är väldig snuvig och rinnande ögon och näsa 

plus att man då blir väldigt liksom matt och trött och så där så är det ju väldigt 

jobbigt såklart.” 

  (Informant 4) 

Funderingar kring allvarliga biverkningar 

Flera av informanterna sa att de inte upplevt någon oro kring att allvarliga biverkningar skulle 

kunna uppstå eller att de inte funderat kring detta. Några av informanterna upplevde en viss 

oro relaterat till detta eller tyckte att det var lite läskigt och hoppades att det inte skulle 

inträffa. En av dessa informanter blev lugnad av att prata med personalen om detta och en 
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annan informant litade på personalen när de berättade att det är ytterst ovanligt. Två 

informanter hade ingen vetskap om att allvarliga biverkningar kan inträffa.  

Upplevelse av kommunikation gällande biverkningar 

Många informanter tyckte att sjuksköterskorna tar initiativ till att prata om biverkningar 

genom att fråga hur patienten mår och hur det känns innan och efter given injektion. Några 

upplevde även att sjuksköterskorna diskuterade, förklarade och gav information om 

biverkningar samt att det var lätt att ställa frågor. Sjuksköterskorna upplevdes av en del 

informanter som trevliga, tillmötesgående och att de lyssnade på patienten. Två av 

informanterna som varit med om allvarligare biverkningar uttryckte att sjuksköterskorna i de 

lägena vidtog åtgärder direkt. En informant upplevde att det är upp till patienten själv om 

denne vill göra någonting åt ett eventuellt problem. 

“Det har varit, alltså det har varit lätt att ställa frågor om det när man är här 

liksom. Eh… och både såhär, ja det kliar väldigt mycket vad ska jag göra och 

så kan man liksom diskutera lite om man har känt sig lite dåsig…” 

  (Informant 1) 

Behandlingens påverkan på vardagen 

Följande kategorier redogör för informanternas beskrivning av om och hur behandlingen 

påverkar vardagen.  

Praktiska omständigheter 

Några informanter beskrev att behandlingen påverkar vardagen på grund av att det är 

tidskrävande och att det krävs ledighet den dagen behandlingen utförs. Dock tyckte de flesta 

att det inte spelade så stor roll när underhållsfasen är nådd. Några tyckte att det fungerade bra 

då tidsbokningen är flexibel och det går att anpassa besöket på mottagningen till en ledig dag. 

“...ingenting annat än att det stjäl ju liksom tid från min dag så där. Man lever 

ju ett ganska stressigt liv och så. Så det är klart det tar ganska mycket tid. 

Speciellt då i början. Nu är det väl var åttonde vecka jag går så det spelar inte 

så stor roll.” 

  (informant 4) 

Ett par av informanterna beskrev att det var lång restid, då den ena informanten under 

somrarna befann sig i sitt fritidshus och den andra bodde i en annan stad. Två informanter 

upplevde att det förmodligen skulle vara lättare med behandling hemifrån då det upplevs som 

något krångligt att ta sig till mottagningen vid behandling. 
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“Så det tror jag är… ja, det är lite mer meck att göra den här biten än att göra 

behandlingen hemifrån så att säga.”  

(Informant 2) 

En informant såg till att inte planera in saker att göra på kvällen efter ett behandlingstillfälle i 

början av behandlingen då den gav upphov till dåsighet. En annan informant upplevde att 

allting den dagen behövde planeras utifrån behandlingen på grund av den trötthet som 

uppkom efteråt. 

Två av informanterna upplevde att de behövde tänka på att minska sin fysiska aktivitet under 

en behandlingsdag. Den ena upplevde sig inte kunna träna som vanligt och den andra 

minskade sin fysiska aktivitet till vardags genom att ta buss istället för att cykla och se till att 

inte lyfta tungt på jobbet. Några informanter upplevde att behandlingen inte påverkade deras 

vardag på något sätt.   

Effekter 

Fyra av informanterna beskrev att behandlingen hade påverkat vardagen positivt genom att 

allergin hade blivit bättre och att de inte kände av allergisymtom lika mycket samt att de hade 

kunnat minska sin medicinering. En informant som behandlades för allergi mot getingstick 

upplevde att oron för vilka konsekvenser som kan uppkomma av ett getingstick inte längre 

fanns kvar, tack vare resultatet av behandlingen. En informant upplevde att det påverkade 

negativt på så sätt att det inte längre gick att äta nötter och att det börjat uppstå allergiska 

symtom av katter.   

 

DISKUSSION 

Sammanfattning av resultatet 

Behandlingen påverkade delar av vardagen i viss mån, till exempel att det är tidskrävande och 

att den fysiska aktiviteten blir begränsad under behandlingsdagen. En del biverkningar 

förekom, främst allmänna och lokala. Dessa hade viss påverkan på vardagen relaterat till 

exempelvis trötthet och koncentrationssvårigheter. Kontakten med mottagningen upplevdes 

positivt och informationen som erhölls inför behandlingsstart upplevdes som tillräcklig. Dock 

framkom att informationen kring allvarligare biverkningar inte nått fram till alla.   
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Resultatdiskussion 

Kontakt med mottagningen 

De egenskaper som informanterna beskrev att sjuksköterskorna hade, att de exempelvis var 

trevliga, hjälpsamma, hade ett bra bemötande och lyssnade på patienten, skulle kunna kopplas 

till vikten av en god kommunikation, som beskrivs i denna studies teoretiska utgångspunkt. 

Vidare kan tänkas att en god kommunikation kan leda till positiva effekter på patientens 

helhetsupplevelse av behandlingen. Fredrikson (2003) beskriver att lyssnande, som är en del 

av kommunikationen, ger vårdpersonalen en möjlighet att sätta sig in i patientens upplevelser. 

På grund av att även patienterna i denna studie beskrev lyssnande i positiv bemärkelse skulle 

det kunna vara ytterligare en anledning till varför det är viktigt att inkludera detta i 

patientkontakten. Detta resultat skulle kunna ge sjuksköterskan en idé om hur hon ska agera i 

sitt möte med patienten för att skapa en god relation, vilket enligt Bender (2015) är en grund 

för att uppnå större tillit och därmed bättre följsamhet. På så sätt kan tänkas att om patienten 

stöter på eventuella hinder längs behandlingens gång, så som biverkningar eller praktiska 

omständigheter, så är det viktigt med en god relation till personalen så att inte sådana problem 

leder till att patienten väljer att avsluta behandlingen. Istället är det bättre om personalen kan 

förmedla att dessa problem går att lösa och att patienten då litar på detta.  

Informanterna påpekade även att mottagningen är lättillgänglig vilket också skulle kunna vara 

en viktig faktor vad gäller att skapa en positiv helhetsupplevelse för patienterna. Om det hade 

varit svårt att få tag på sjuksköterskorna skulle det ha kunnat leda till minskat engagemang 

gällande patienternas vilja att fullfölja behandlingen. Det kanske skulle kunna handla om att 

en patient behöver boka om en tid och om det då är svårt att komma fram per telefon, så 

kanske patienten tröttnar och inte orkar fortsätta försöka få tag på personalen och därför 

struntar i det. Risken finns då att patienten missar behandlingstillfället helt, vilket i sin tur 

skulle kunna påverka behandlingsresultatet.  

En av de negativa aspekterna som framkom angående kontakten med mottagningen handlade 

om att en patient upplevde att det var bristande kommunikation mellan sjuksköterskor och 

läkare. Detta är något som kan tänkas vara betydelsefullt för att patienten ska kunna känna sig 

trygg med att sjuksköterskorna informeras om vad som tagits upp och beslutats under ett 

läkarbesök. I en studie utförd av McCaffrey et al., (2010) framkom bland annat att vid 

förbättrad kommunikation mellan sjuksköterskor och läkare ökar patienternas tillfredsställelse 

med vården. Därför kan tänkas att det är viktigt att kommunikationen mellan professionerna 

fungerar även när det gäller denna behandling.  
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Information 

Informanterna upplevde att de fått den information de behövde inför behandlingsstart då den 

bland annat innehöll vad behandlingen gick ut på, hur upplägget såg ut, vilka effekter 

behandlingen har, vilka biverkningar som kan förekomma och kring praktiska aspekter och 

restriktioner. Vid jämförande med vad informanterna önskade att informationen skulle 

innehålla är det ett par faktorer som skiljer sig då de även ville ha information om 

korsallergier och information angående att allergin kan försämras under behandlingens gång. 

Att informanterna uttryckte att de önskade att informationen skulle innehålla även dessa 

aspekter behöver dock inte betyda att de inte fått denna information. Det skulle kunna tänkas 

vara så att information har erhållits angående detta men att det antingen har glömts bort eller 

inte kommit fram under intervjuernas gång.  

Vad gäller informanternas önskan om hur de skulle vilja få information inför behandlingsstart 

framkom lite olika svar då vissa ville ha den endast muntligt, andra skriftligt och några både 

muntligt och skriftligt. Detta kan tyda på att olika personer anser sig ta till sig information 

bättre på det ena eller andra sättet och därmed kan det tänkas vara viktigt att informationen 

faktiskt  ges både muntligt och skriftligt till alla eftersom det inte går att veta vad som 

fungerar bäst för den enskilde individen. Ytterligare belägg för detta hittas i Patientlagen (SFS 

2014:821, kap. 3, §7) där det står att ”Informationen ska lämnas skriftligen om det behövs 

med hänsyn till mottagarens individuella förutsättningar eller om han eller hon ber om det”.  

Det var en av informanterna som inte kände sig nöjd med den information som erhållits inför 

behandlingen. Eftersom att två landsting var involverade i denna informants behandling 

uppstod vad som verkar vara en miss i kommunikationen gällande vilken typ av 

administrationssätt som skulle användas. Detta skulle kunna vara ett tecken på, med de andra 

informanternas upplevelser inräknade, att mottagningen lokalt är välfungerande men att det 

blir svårare när olika landsting måste interagera med varandra. En sådan situation skulle 

kunna påverka patientens helhetsupplevelse av behandlingen negativt. Därför kan det vara 

väsentligt att jobba för att kommunikation mellan olika landsting fungerar på ett optimalt sätt 

så att exempelvis det övertagande landstinget inte går miste om viktig information kring 

patientens behandling. Att vårdpersonalens förmåga att kommunicera bland annat kan 

påverka patientens följsamhet av behandlingen (Bender, 2015) skulle också kunna kopplas till 

vårdpersonalens förmåga att kommunicera med varandra.  
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Biverkningar 

Bland de informanter som upplevt biverkningar var det några som uttryckte att det påverkade 

deras vardag och då handlade det främst om trötthet och koncentrationssvårigheter. Samtidigt 

fanns det informanter som inte tyckte att biverkningarna påverkade deras vardag speciellt 

mycket, vilket kan tolkas som att biverkningarna inte alltid behöver vara så påfrestande. 

Därmed är det möjligt att biverkningarnas påverkan är så pass liten för de flesta så att det inte 

bidrar till en negativ helhetsbild av behandlingen och inte heller leder till att behandlingen 

avslutas i förtid.  

De flesta kände sig inte oroliga över att allvarliga biverkningar kan uppstå, vilket skulle kunna 

tänkas bero på välfungerande kommunikation mellan vårdpersonalen och patienterna samt bra 

information gällande just detta. I de fall oro uppstått kring detta uppgav dessa informanter att 

det hjälpte att prata med sjuksköterskorna, vilket också är ett tecken på att bra kommunikation 

förbättrar patienters upplevelse. Två informanter hade ingen vetskap om att allvarliga 

biverkningar kan uppkomma. Detta skulle kunna bero på att den informationen glömts bort av 

dessa informanter, eftersom att denna information bland annat anges i broschyren som delats 

ut (ALK, 2014) och på den föreläsning som ges inför behandlingsstart (C. Janson, 

professor/överläkare, 27 april 2016). Med detta i åtanke är det troligtvis viktigt att 

sjuksköterskor och läkare tänker på att vara extra tydliga kring denna punkt när de informerar 

patienterna med tanke på att det är bra att de har vetskap om detta ifall en allvarlig biverkning 

skulle inträffa. Det kan också vara viktigt att sjuksköterskorna kontrollerar att alla patienter 

har tagit till sig informationen och förstår den, vilket Patientlagen (SFS, 2014:821) också 

säger. Bender (2015) beskriver att vårdpersonal bör ställa öppna frågor och lyssna på 

patienterna för att kunna ge adekvat information, vilket skulle kunna vara en användbar 

strategi för sjuksköterskorna i det här fallet för att kunna säkerställa att informationen inte 

glömts bort av patienterna.  

Informanternas beskrivning av hur kommunikationen om biverkningar fungerar med 

sjuksköterskorna visar på en positiv upplevelse. Detta är något som skulle kunna leda till att 

patienterna känner sig mer trygga och tagna på allvar. De kanske även känner att de blir mer 

involverade i behandlingen och att de då kan uppleva större tillfredsställelse på grund av detta 

liksom Bender (2015) beskriver. Med tanke på att det var en informant som uttryckte det som 

att det var upp till patienten själv om denne vill lösa ett eventuellt problem kan det dock vara 

möjligt att det är bra om sjuksköterskorna tänker på att hela tiden följa upp och fråga om 

patienten vill göra något åt de eventuella problemen. 
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Påverkan på vardagen 

Eftersom att några informanter inte upplevde någon påverkan på vardagen alls och vissa 

upplevde en påverkan under samma dag som behandlingen utförs, så kan det tänkas att detta 

inte är någonting som på något sätt avgör huruvida behandlingen upplevs som värd att 

genomföra. Detta kan antas eftersom att det handlar om en dag cirka var åttonde vecka 

(Arvidsson et al., 2009), vilket kan betyda att framför allt de praktiska aspekterna av 

behandlingen inte påverkar patientens hela livssituation.  

Då patienter skattar sin livskvalitet som bättre under behandlingen gentemot innan (Powell et 

al., 2007) kan det visa på att de flesta upplever behandlingen som värd att genomgå trots den 

påverkan som uppstår under behandlingens gång. Det vill säga att den påverkan som finns i 

vardagen verkar vara så pass liten, samt aktualiseras under en kort period med långa intervall, 

att fördelarna med förbättrad livskvalitet skulle kunna väga tyngre än den negativa påverkan 

som finns. Detta stämmer överens med det som några av informanterna i denna studie 

påpekade, då de upplevde att behandlingen haft positiva effekter i form av minskade 

allergisymtom och minskat behov av medicinering. En av informanterna som behandlas för 

getinggift verkar också uppleva en bättre livskvalitet då oron för konsekvenser av ett 

getingstick minskat under behandlingens gång.   

Den negativa påverkan som en informant beskrev att behandlingen hade på vardagen, att 

allergisymtom hade uppstått för nya allergen under behandlingens gång, skulle kunna tänkas 

vara något som påverkar livskvaliteten mer då det inte rör sig om under endast en dag utan är 

ett problem som kvarstår under en längre period. För denna informant kan detta te sig något 

jobbigare eftersom dessa allergener då behöver undvikas.  

Metoddiskussion 

Denna studie ger en djupare förståelse av patienternas upplevelser av SCIT på grund av att 

den bygger på intervjuer där frågorna som ställdes var öppna vilket möjliggjorde för 

informanterna att ta upp det som de tyckte var mest relevant. En annan styrka med denna 

studie är att kodningen utfördes gemensamt av studiens författare. Detta minskade risken för 

feltolkningar av informanternas svar. Att intervjuerna valdes att genomföras på en 

allergimottagning var fördelaktigt med tanke på att det var lätt att få personer att vilja delta. 

Hade det skickats ut informationsbrev till exempel på post och patienterna själva skulle vara 

tvungna att ta kontakt med studiens författare kan tänkas att det hela skulle innebära en 

mycket mer utdragen process, eftersom det då skulle betyda att intervjuerna inte skulle kunna 

utföras under samma dag och att det finns risk för att det tar lång tid att få svar från de 
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tillfrågade personerna. Det skulle också kunna ha blivit svårare att hitta tio personer som 

kunde tänka sig att ställa upp på intervju, i och med att de i sådana fall skulle behöva låta sig 

intervjuas på fritiden.  

Något som kan ses som en svaghet med denna studie är att det endast var tio deltagare. 

Intervjuerna var inte heller särskilt långa, vilket kan ha bidragit att all relevant information 

som hade varit intressant för studiens syfte inte framkommit. Om intervjuerna hade innehållit 

fler fördjupande frågor och den som intervjuat stannat upp mer vid varje fråga skulle det ha 

kunnat leda till ett mer ingående material. Vid en mer utvecklad intervjuteknik är det också 

möjligt att intervjuerna hade flutit på ännu bättre och det skulle också ha kunnat leda till att 

fler detaljer hade fångats upp. För att utveckla intervjutekniken skulle intervjuerna ha kunnat 

testas på flera patienter innan själva studien genomfördes. En annan svaghet med denna studie 

skulle kunna vara att den endast utfördes på en mottagning. 

Denna studie anses inte orsaka några tveksamheter ur ett etiskt perspektiv. Dock har några 

etiska principer funnits i åtanke inför genomförandet av intervjuerna. Dessa principer är 

informationskravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, i.d.). 

Dessa anses ha blivit tillgodosedda genom att deltagarna fått ett informationsbrev som 

förklarar vad studien handlar om, att informanterna kunde avbryta intervjun och att det var 

frivilligt att delta. De fick även information om att allt material skulle behandlas konfidentiellt 

och att inga obehöriga personer skulle kunna ta del av det. Samtycke kan anses vara inhämtat 

genom att deltagarna valde att ställa upp på intervjun. Ett skriftligt godkännande från ansvarig 

överläkare på mottagningen inhämtades innan studien genomfördes. 

Studiens trovärdighet 

Det kan finnas en risk för att egna erfarenheter och förförståelse har färgat tolkningen av 

intervjuerna. Detta speciellt med tanke på att en av författarna genomgår behandling med 

ASIT i form av subkutana injektioner. Dock har objektivitet eftersträvats i så stor utsträckning 

som möjligt i analysen av informanternas svar. I och med detta anses studiens giltighet vara 

god, då informanternas svar med stor sannolikhet blivit redovisade på ett sanningsenligt sätt. 

Även studiens tillförlitlighet anses vara god eftersom att det går att anta att samma eller 

liknande resultat skulle uppnås om en ny studie utförts med samma förutsättningar som 

denna. På grund av att semistrukturerade intervjuer använts kan det dock innebära att om 

samma intervju utförs på samma patient en gång till, så kan innehållet skilja sig något åt till 

exempel på grund av att andra följdfrågor ställs i den senare intervjun. Resultaten i denna 

studie skulle kunna gå att överföra till den del av populationen som får behandling just på 
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samma mottagning som studien utförts på, i och med att den populationen har ungefär samma 

omständigheter kring behandlingen gällande exempelvis personalens bemötande och erhållen 

information. Däremot kan resultatet troligtvis inte överföras till patienter som genomgår 

behandlingen inom andra landsting.  

Fler och större studier skulle behöva genomföras för att kunna få ett säkrare resultat, samt för 

att på ett bredare plan kunna utvärdera behandlingen ur ett patientperspektiv.    

Slutsats 

Både de upplevda biverkningarna och behandlingen som helhet har en viss påverkan på 

patienternas vardag. Kommunikationen och informationen från vården upplevdes överlag 

positivt. Vidare forskning inom området behövs för att kunna avgöra om dessa resultat är 

överförbara till en bredare population. 

Kliniska implikationer 

Resultatet i denna studie skulle kunna tyda på att om sjuksköterskorna agerar på ett bra sätt i 

sin kommunikation med patienter, det vill säga att de exempelvis lyssnar aktivt, är trevliga 

och hjälpsamma, kan det förbättra patienternas helhetsupplevelse av behandlingen. Samtidigt 

framkom att alla inte verkar ha nåtts av informationen gällande vilka allvarliga biverkningar 

som kan uppstå efter en injektion, vilket är något som skulle kunna indikera att 

sjuksköterskorna och läkarna bör vara extra tydliga när det gäller denna information. För att 

förbättra upplevelsen för patienterna ytterligare kan det även vara vikt att sjuksköterskorna 

och läkarna håller en god kommunikation mellan varandra så att patienten kan känna sig 

trygg.  

Tidigare studier (Schädlich & Brecht, 2000; Keiding & Jørgensen, 2007) visar att det är 

ekonomiskt fördelaktigt för samhället med ASIT jämfört med symtomlindrande medicinering. 

Med detta i åtanke tillsammans med resultaten från denna studie skulle det kunna gå att 

argumentera för att ASIT i form av subkutana injektioner är någonting som bör övervägas för 

fler patienter med allergi. Med andra ord skulle detta kunna betyda att ju fler patienter som 

genomgår ASIT, desto mer vinstgivande är det för samhället.  

Att alla deltagare i denna studie inte hade kunskap om att allvarliga biverkningar kan uppstå 

vid denna behandling kan även diskuteras utifrån ett etiskt perspektiv. En fråga som kan 

ställas är huruvida det är etiskt försvarbart att ge en sådan här behandling, med de risker som 

den innebär, till patienter som inte är medvetna om dessa. I vårdpersonalens försvar kan det 

vara svårt för dem att veta om patienten tagit till sig all relevant information de behöver på 
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grund av att denna ges exempelvis både muntligt och skriftligt. Det som dock skulle kunna 

vara bra att tänka på är att följa upp genom att fråga patienten när behandlingen har startat 

kring vad denne kommer ihåg av den erhållna informationen.  
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BILAGA 1. Intervjuguide. 

1. Hur gammal är du?   

2. Vilken allergi behandlas du för? Hur länge har du gått på den här behandlingen?  

3. Hur fick du reda på att det här behandlingsalternativet fanns?  

– Har du kommit i kontakt med den här typen av behandling tidigare och i så 

fall på vilket sätt?  

4. Hur upplever du kontakten med mottagningen?   

– Kan du beskriva en situation då den varit bra/dålig? 

5. Hur upplever du informationen som du fick inför behandlingsstart, det vill säga efter att det 

blivit bestämt att du skulle få behandlingen? (Tillräckligt mycket? Hur den framfördes?)  

– Varför anser du att informationen varit bra/mindre bra? 

– Hur gick det till när du fick informationen? (Vem fick du den av? I vilken 

form: muntlig/skriftlig?) 

– Vad tycker du att informationen från vården bör innehålla och hur bör den 

ges? 

6. Har du upplevt några biverkningar under behandlingen? Kan du beskriva biverkningar du 

upplevt? 

– När under behandlingen har du fått biverkningar? 

– Hur upplever du att eventuella biverkningar påverkar din vardag? 

– Hur har du upplevt vetskapen om att vissa allvarliga biverkningar kan uppstå? 

(Hur har det fått dig att känna?) 

– Hur har du upplevt att kommunikationen mellan dig och sjuksköterskorna 

gällande biverkningarna har varit? (Har du haft möjlighet att prata med någon på 

allergimottagningen om detta?) 

7. Hur upplever du att den här behandlingen påverkar din vardag?  

 – Relaterat till planering, transport, etc. Kan du beskriva en typisk dag då du 

ska komma in för behandling? 

 – Relaterat till behandlingsform? 

 – Relaterat till behandlingsresultat? 

– Tycker du att sjuksköterskorna har märkt om du har varit orolig, stressad eller 

dylikt? Hur har de märk det? Hur har de i så fall bemött dig i det läget? 

8. Finns det något du skulle vilja ta upp som vi inte har pratat om? 
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BILAGA 2. Informationsbrev 

 

Patienters upplevelser av allergenspecifik immunterapi 

 – Vill Du delta i ett projekt där vi ska undersöka patienters upplevelser av 

att få allergenspecifik immunterapi (ASIT)?  

Varför görs projektet? 

Projektet syftar till att undersöka patienters upplevelser angående 

biverkningar, information och påverkan på livssituation vid injektioner i 

samband med ASIT. 

Vad innebär det för mig? 

Om Du vill delta innebär det att Du blir intervjuad under de 30 minuter som 

Du ändå måste vänta på mottagningen efter injektionen. Deltagandet är 

frivilligt och Du kan när som helst välja att avbryta intervjun. Intervjuerna 

spelas in och materialet behandlas konfidentiellt, dvs. ingen obehörig 

kommer kunna ta del av innehållet. 

Ansvariga för projektet 

Vi som är ansvariga för projektet är två sjuksköterskestudenter som läser 

sista terminen vid Uppsala universitet, och detta utgör grunden för vårt 

examensarbete.  

 Vi är mycket tacksamma om just Du vill delta! 

Johanna Marstorp och Lydia Junebjörk, sjuksköterskestudenter 

johanna.marstorp@gmail.com, lydiajunebjork94@gmail.com 

Handledare: Marie Kirsebom, adjunkt, Uppsala universitet  

marie.kirsebom@pubcare.uu.se 
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