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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar möter dagligen patienter som 

är alkohol- eller narkotikapåverkade. När patienter kommer till akutmottagningen och är 

påverkade av alkohol eller narkotika förekommer det ofta våld. Det vårdvetenskapliga 

perspektivet i examensarbetet är Kaséns syn på vårdrelationen och delaktighet. Syfte: Syftet 

är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter som är påverkade av 

alkohol eller narkotika på akutmottagning. Metod: Sex narrativa intervjuer har genomförts 

med sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning i mellersta Sverige. Intervjuerna har 

analyserats enligt Lundman och Graneheims metod för kvalitativ innehållsanalys. Resultat: 

Sjuksköterskornas erfarenheter från mötet med patienter med missbruksproblematik är att 

de kan vara våldsamma och framförallt är det viktigt att tänka på hur man bemöter dem. De 

ständigt återkommande mötena med dessa patienter på akutmottagningen tar mycket av 

sjuksköterskornas tid. Blandmissbrukare som är påverkade av både alkohol och narkotika 

anses vara mest våldsamma och det finns ett uttalat behov av utbildning främst av nya 

narkotikapreparat som finns på marknaden. Slutsats: Sjuksköterskor bör eftersträva ett 

professionellt bemötande av patienter med missbruksproblematik. Däremot kan det vara 

svårt att finna tiden för samtal med dessa patienter. Sjuksköterskor utsätts ibland för våld 

och trakasserier i mötet med patienter med missbruksproblematik. Därför bör det ställas 

högre krav på säkerheten på akutmottagningar, för både vårdpersonal och patienter.  

Nyckelord: akutmottagning, erfarenheter, intervju, missbruk, möte, sjuksköterskor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

Background: Nurses working in emergency departments encounter patients that under the 

influence of alcohol or narcotics on a daily basis. When patients come to the emergency 

department under the influence of alcohol or narcotics, there is often violence involved. As 

the caring science perspective used Kaséns view of the caring relationship and the 

participation. Aim: The aim is to describe the nurses’ experiences of encountering patients 

that are under the influence of alcohol or narcotics, in the emergency department. 

Method: Six narrative interviews were conducted with nurses working in an emergency 

department in mid-central Sweden. The interviews were analyzed according to Lundman and 

Graneheim method for qualitative manifest content analysis. Results: The nurses’ 

experiences of encountering patients with substance abuse problems are that they can be 

violent and above all it's important to consider their response. These constant and 

reoccurring encounters with patients in the emergency department are time consuming for 

the nurses. Among the patients under the influence of both alcohol and drugs are considered 

to be the most violent and there is a clear and present need for training in narcotics available 

currently in society. Conclusion: Nurses should seek to respond professionally to patients 

with substance abuse problems. However, it can be challenging to find the time to talk with 

these patients. Sometimes nurses are subjected to violence and harassment in the encounters 

with patients with substance abuse problems. Therefore, higher standards should be set 

regarding the safety of emergency departments, for both health professionals and patients. 

Keywords: emergency department, encounter, experiences, interview, registered nurse, 

substance abuse  
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1 INLEDNING  

Vi är två studenter på sjuksköterskeprogrammet som har haft en del av den 

verksamhetsförlagda utbildningen förlagd till akutmottagning. Då mötte vi bland annat 

patienter som var påverkade av alkohol eller narkotika. Det var situationer som vi inte riktigt 

visste hur vi skulle hantera på grund av vår egen osäkerhet och rädsla. Vi har därför valt att 

studera sjuksköterskors erfarenheter av att möta dessa patienter. Akutmottagningen är oftast 

den vårdenhet som patienter påverkade av alkohol eller narkotika först kommer i kontakt 

med. Eftersom alkoholmissbruket har ökat i Sverige sedan 1990-talet och fler, och fler 

personer vårdas för alkoholförgiftning. Även tungt narkotikamissbruk har ökat i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2009), vilket innebär att sjukvårdspersonal på akutmottagningar möter 

dessa patienter oftare. Det är redan vid första mötet som förutsättningarna för en bra 

vårdande relation skapas. Vi vill undersöka vad som kan hjälpa oss i att bemöta dessa 

patienter. Som blivande sjuksköterskor vill vi möta patienter på ett professionellt sätt, vårda 

patienten genom att skapa trygghet och tillit till oss som sjuksköterskor. Vårt mål är att skapa 

en god vårdande relation med utgångspunkt av andra sjuksköterskors lärda erfarenheter. 

Genom att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av mötet med patienter som är alkohol- 

eller narkotikapåverkade på en akutmottagning hoppas vi kunna skapa en ökad förståelse för 

missbruksproblematik. Därför är det viktigt att beskriva hur sjuksköterskor upplever mötet 

med patienter som är påverkade av alkohol eller narkotika. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden kommer missbruk och riskbruk att definieras, även riskfaktorer kommer att 

beskrivas därefter tas förekomsten av alkohol- och narkotikamissbruk upp. Vidare följer det 

vårdvetenskapliga perspektivet samt styrdokument. Tidigare forskning inom området 

presenteras under rubriken: Arbetet på akutmottagning som även innefattar riskabla och 

komplicerade situationer samt rutiner och riktlinjer. Slutligen sammanfattas bakgrunden 

med problemformulering. Sök matris över bakgrundens vetenskapliga artiklar ses i bilaga A. 
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2.1 Missbruk, riskbruk och riskfaktorer  
Enligt Socialstyrelsen (2007) definieras missbruk som skadligt bruk av till exempel alkohol 

eller narkotika. För att fastställa ett missbruk används en diagnosklassifikation som kallas 

DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), det krävs att minst ett av 

fyra kriterier i DSM- IV är uppfyllt, under en 12 månadersperiod. DSM-IV används inom 

psykiatri och forskning. Missbruk är enligt DSM-IV: 

1. Upprepad användning av alkohol eller narkotika som leder till misslyckande att fullgöra sina 

skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet. 

2. Upprepad användning av alkohol eller narkotika i riskfyllda situationer, exempelvis vid 

bilkörning eller i arbetslivet. 

3. Upprepade kontakter med rättsväsendet till följd av missbruket.  

4. Fortsatt användning trots återkommande problem. 

(Socialstyrelsen, 2007, s. 37) 

 

Riskfaktorer för att lättare hamna i ett narkotikaberoende, vilket varierar beroende på ålder, 

kan vara psykisk ohälsa, dålig självkänsla, låg självkontroll och föräldrar som missbrukar 

narkotika (Statens folkhälsoinstitut[SFI], 2009). 

Med alkoholriskbruk i Sverige för kvinnor räknas 9 standardglas per vecka och för män 14 

standardglas per vecka. Med standardglas menas ett litet glas vin ca12-15 cl, 33 cl starköl eller 

4cl starksprit (Statens Offentliga Utredningar[SOU], 2011:6). 

Med riskbruk menas alkoholkonsumtion som ökar risken för sociala eller medicinska problem, 

men där beroende inte föreligger. Riskbruk kan antingen bestå i att en stor mängd alkohol 

konsumeras under en viss tidsperiod, exempelvis en vecka, eller till följd av större intag vid 

enstaka tillfällen (SOU, 2011:6, s.285). 

I examensarbetet används missbruksproblematik som ett begrepp för patienter som är 

alkohol- eller narkotikapåverkade. 

2.2 Förekomsten av missbruk i Sverige 
I Sverige beräknas ca 700 000 personer vara i ett alkoholriskbruk och ca 300 000 personer i 

ett alkoholmissbruk. Det är endast ett fåtal av dessa personer som har en kontinuerlig 

kontakt med missbrukarvården (SOU, 2011:6). Alkoholen är idag ett stort folkhälsoproblem 

som orsakar sjukdom, sociala problem, misshandel och olyckor i trafiken (Socialstyrelsen, 

2009). Alkohol är den vanligaste orsaken till olycksfall i Sverige och svarar för hälften av alla 

dödsolyckor i trafiken. Nästan hälften av de patienter som kommer till akutmottagningen 

med skall- och ansiktsskador är alkoholpåverkade. Stora mängder av alkohol kan orsaka 

medvetslöshet och andningsstillestånd (Johansson & Wirbing, 2005). Antalet personer som 

vårdas för alkoholförgiftning har ökat i Sverige. Hög alkoholkonsumtion ökar även risken för 

andra sjukdomar som bland annat, hjärt- och kärl sjukdomar och cancer. Det är exempel på 

varför dessa personer söker sig till akutmottagning (Socialstyrelsen, 2009).  
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I Sverige beräknas ca 77 000 personer vara i ett narkotikaberoende och av dessa är det ca 29 

500 som är i ett tungt narkotikamissbruk (SOU, 2011:6). Narkotika orsakar framförallt 

psykiska sjukdomar men vid injektionsmissbruk av heroin och amfetamin ökar även risken 

för andra kroniska infektionssjukdomar som till exempel Hepatit C och HIV (Socialstyrelsen, 

2009).  

Abstinenssymtom vid narkotikamissbruk är framförallt ångest, depression och oro. En stor 

risk med heroinmissbruk är dödlighet, som ofta sker på grund av en överdosering 

(Socialstyrelsen, 2007). Narkotikamissbrukare kommer till akutmottagningen för bland 

annat abstinensbesvär eller överdosering (Socialstyrelsen, 2008). 

2.3 Vårdvetenskapligt perspektiv 
I detta avsnitt kommer Kaséns (1997, 2002) perspektiv av den vårdande relationen och 

delaktighet att beskrivas.  

2.3.1 Vårdande relationen 

Som Kasén (2002) beskriver är vårdrelationen ett samband av förhållande, förbindelse, 

berättelsen, och beröring. Den vårdande relationen som förhållande beskrivs som 

omständighet, i proportion och beteende som en asymmetrisk relation mellan patient och 

vårdare. Vårdpersonalens uppgift är att lindra lidande, men det krävs en inbjudan från 

patienten för att möjliggöra en vårdrelation, genom patientens lidandeberättelse. För att 

skapa en bra grund i den vårdande relationen är det viktigt att möta patienten här och nu. Att 

vara där med patienten både i tankar och miljön. Därför är det viktigt att sjuksköterskan inte 

utnyttjar sin maktposition. Kasén menar på att den vårdande relationen som förbindelse 

beskrivs som samband, förpliktelse, beröring, gemenskap, kommunikation och kontakt. Det 

är redan vid första mötet med patienten som förutsättningarna för en bra vårdande relation 

skapas. Vårdarens ansvar är att värna om patientens värdighet och lindra dennes lidande. 

Den vårdande relationen som berättelse beskrivs som skildring, rapport, framställning och 

novell, det är när patientens lidandeberättelse berör vårdaren känslomässigt som det leder 

till ett kärleksfullt handlande av vårdaren. Det skapar då tillit och förtroende hos patienten. 

Den vårdande relationen som beröring beskrivs som kontakt, umgänge och vidrörande vilket 

innebär att människan berörs både kroppsligt, själsligt och andligt. Det är det första mötet 

som utgör förbindelsen som är kärnan i den vårdande relationen.  

2.3.2 Delaktighet 

Genom att patienten och vårdaren är delaktiga i relationen bildas gemenskap dem emellan 

och patientens lidande kan lindras. Delaktighet skildras under hela vårdrelationens 

utveckling såsom vid första mötet, långvarig sjukhusvistelse och genom leken. Delaktighet 

vid första mötet innebär en förståelse mellan patienten och vårdare, till exempel att patient 

och vårdare pratar samma språk eller har liknande livssituationer. Vårdarens strävan att 

hjälpa patienten visar på delaktighet och gynnar därmed vårdrelationen (Kasén, 1997). 



 4 

Delaktighet vid långvarig sjukhusvistelse kan ses som en vänskapsrelation, att vårdaren har 

förtroende för patienten. ”Berättelsen i vårdrelationen är delaktighet och gemenskap där 

både patient och vårdare vidrörs” (Kasén, 1997, s.94). Däremot är patientens vård 

fortfarande prioriterat. Delaktighet genom leken kan visa sig genom att vårdaren har en 

positiv framtoning och humor vilket ökar patientens upplevelse av trivsel (Kasén, 1997). 

När sjuksköterskan är engagerad i patienten och dennes upplevelser i både glädjande och 

sorgliga situationer, visar det på en delaktighet vilket utgör kärnan i vårdrelationen. 

Delaktighet innebär också att vårdaren delger sina upplevelser och som i sin tur kan främja 

patienten i oroliga situationer såsom att tankarna fokuseras på annat (Kasén, 1997).  

2.4 Styrdokument 
Enligt Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ska 

sjuksköterskan kunna hantera situationer där det förekommer hot eller våld, behandla alla 

människor lika, kunna känna igen tecken eller symtom på missbruk och vägleda patienten till 

ett hälsosammare liv, där patientens delaktighet är avgörande. I situationer med 

missbrukspatienter är det mycket viktigt att sjuksköterskor tänker extra mycket på hygien då 

smittorisken kan vara stor. Sjuksköterskan bör ” Ha förmåga att identifiera och aktivt 

förebygga hälsorisker och vid behov motivera till förändrade livsstilsfaktorer” 

(Socialstyrelsen, 2005, s. 12).  

Sjuksköterskan ska vara lyhörd inför patientens berättelse och om dennes upplevelse av 

lidande, för att kunna erbjuda bästa möjliga vård. Inom sjukvården är kommunikationen 

mellan vårdenheter viktigt och att samtidigt ha god kunskap om patientens rättigheter och 

värna om dessa. Vid mötet med patienter bör sjuksköterskan agera professionellt och värna 

om dennes välbefinnande så att de känner trygghet i vård mötet. Vidare är det viktigt att som 

sjuksköterska ha ett kritiskt förhållningssätt för att kunna se brister i aktuella rutiner och 

processer och på så sätt se behovet av förändring. Som ledare av ett vårdteam är det viktigt 

att kunna ge konstruktiv kritik men också att kunna ge medarbetarna uppskattning för deras 

arbete och ta tillvara på arbetsgruppens idéer för att utveckla vården (Socialstyrelsen, 2005).  

2.5 Arbete på akutmottagning 
Akutmottagningar tar regelbundet emot patienter med missbruksproblematik (Graham, 

2006; Kelleher & Cotter, 2009; Happell, Carta & Pinikahana, 2002). Enligt Pirmohamed 

m.fl. (2000) är det oftast på kvällar eller helger som patienter med missbruksproblematik 

kommer till akutmottagningarna. Det medförde en stor belastning för akutmottagningarna 

och även för vårdavdelningarna. Andersson, Jakobsson, Furåker och Nilsson (2012) visade i 

en studie att vårdpersonal beskrev arbetet på akutmottagningen som ett kort och snabbt 

möte, med många olika patienter. Mötet var uppbyggt på rutiner men vårdpersonalen 

försökte samtidigt skapa en individanpassad vård.  
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För vårdpersonalen innebar det att snabbt försöka skapa ett förtroende hos patienten och 

anhöriga, både genom verbal och icke verbal kommunikation. Det framstod att 

informationsflödet till patienterna var mycket viktigt för att minska oro hos patienterna och 

irritation över väntetider, men att det var svårt att ge saklig information (Andersson m.fl., 

2012). Ferns och Cork (2008) kom fram till att tidsbrist är något av akutmottagningarnas 

största stressfaktorer.  

Kommunikationen inom teamet var också en mycket viktigt del, både skriftlig och verbal, 

men att det fanns brister eftersom arbetsmiljön kunde vara stökig och att personalen ofta 

blev avbrutna (Andersson m.fl., 2012). Vårdpersonal påpekade att det som hindrade dem 

från att ge god vård till patienter med missbruksproblematik var ifall patienterna var 

påverkade av alkohol eller narkotika, eller om patienterna saknade motivation att få vård. 

Det framkom även att brist på resurser av vårdpersonal var en anledning till att det ansågs 

vara svårt att ge patienter med missbruksproblematik den vård de behövde (Indig, Copeland 

& Rotenko, 2009). Enligt Happell och Taylor (2001) finns det tidigare studier som visade på 

att sjuksköterskor tycker att det är svårt och olustigt att vårda och behandla patienter med 

alkohol- och narkotikarelaterade problem. Vidare menade Graham (2006) att det fanns 

brister hos vårdpersonalen gällande deras engagemang i patienter med 

missbruksproblematik, de tyckte att de hade tillräckligt att göra genom att behandla de akuta 

symtomen och hade inte tid att försöka lösa det underliggande problemet. Nyström (2002) 

undersökte vilka faktorer som hindrade sjuksköterskor på en akutmottagning från att ge 

adekvat omvårdnad. Det framkom även att vårdpersonalen på akutmottagningen såg 

vårdande som ett praktiskt handlande mer än att hjälpa patienten på en djupare nivå. De 

saknade intresse för att hjälpa patienten med deras underliggande behov. Sjuksköterskorna 

överlämnade ofta omvårdnadsansvaret till undersköterskorna då de var mer intresserade av 

den medicinska behandlingen. Graham (2006) menade att på akutmottagningar borde det 

vara ett bra tillfälle att upptäcka och identifiera problem och samtidigt ge stöd till 

missbrukspatienter. Vilket även styrks i Patton, Crawford och Touquet (2005) som betonade 

att när patienter med missbruksproblematik kommer till akutmottagningar är det, det 

tillfället som kan hjälpa de att inse att missbruket är orsaken till problemen. Vilket studiens 

författare menade var det lärande momentet. Graham (2006) menade att ett kontinuerligt 

samarbete mellan akutmottagningar och vårdinrättningar som är inriktade på missbruksvård 

är av stor betydelse. Det framkom även i flera studier att det fanns brister i behandlingen av 

patienter med både psykiska problem och missbruksproblem eftersom specialistvård för 

dessa patienter visade sig vara svårtillgänglig (Happell m.fl., 2002; Kelleher m.fl., 2009). 

2.5.1 Riskabla och komplicerade situationer 

På akutmottagningar är risken stor för att vårdpersonal utsätts för både fysiskt och verbalt 

våld, framförallt vid vårdande av missbrukspatienter. Detta ställer högre krav på 

vårdpersonalens kunskap om sin egen säkerhet (Ferns m.fl., 2008; Gilchrist, Jones & Berry, 

2011).  
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Vidare framkom i en studie av Luck, Jackson och Usher (2009) vad sjuksköterskor gjorde för 

att minska och förebygga våldsamma situationer på akutmottagningar. Sjuksköterskan skulle 

vara trygg, vara tillgänglig, vara respektfull, vara stödjande och vara ansvarsfull. Med att vara 

trygg menade sjuksköterskorna bland annat att se till att miljön runtomkring var säker och 

att det fanns en utväg om det skulle uppstå problem. Vara tillgänglig beskrev de bland annat 

som att lyssna, reflektera, vara närvarande och empatisk. Vara respektfull innebar att ha ett 

lugnt framträdande, tänka på sitt kroppsspråk, att vara harmonisk och lugn i patientens och 

anhörigas närvaro, vara bestämd och trygg i sig själv. Vara stödjande beskrevs bland annat 

som att få patienterna att känna sig bekväma i situationen, tänka på patientens behov, att 

vara trevlig och öppen inför närstående. Graham (2006) visade på att en del 

akutmottagningar hade polis närvarande. Många akutmottagningar hade även 

säkerhetspersonal på heltid och säkerhetskontroller för att komma in på akutmottagningen 

fanns, för att minska risken för vapen våld mot personalen. Sjuksköterskor som arbetade på 

akutmottagningar var den arbetsgrupp som var mest utsatt för våld på arbetsplats.  

2.5.2 Rutiner och riktlinjer 

I tidigare forskning framkom det att stöd och utbildning är viktigt för att kunna hantera den 

komplexa situation som vårdpersonalen ställs inför med missbrukspatienter (Cork & Ferns, 

2008; Ford, Bammer & Becker, 2008; Ford, Bammer & Becker, 2009). Flera studier lyfte 

fram vikten av strategier och riktlinjer för att öka säkerheten för vårdpersonalen och 

patienterna, vilket ansågs vara nödvändigt för att kunna vårda missbrukspatienter på ett 

professionellt sätt (Cork m.fl., 2008; Gilchrist m.fl., 2011). Även Kelleher m.fl. (2009) 

menade att det behövs tydligare riktlinjer och utbildning inom området för att 

vårdpersonalen i omvårdnaden av missbrukare ska känna trygghet i sitt arbete och 

därigenom kunna hjälpa patienten att hitta vägar till bra rehabilitering. Vidare menade Indig 

m.fl. (2008) att vårdpersonalen på akutmottagningen saknade kunskap och kompetens 

gällande rutinundersökningar vid vårdande av missbrukare, vilket också visade att det fanns 

oklarheter i ansvarsområdena inom vård teamet. Warren, Sena, Choo och Machan (2012) 

vidhåller att det krävs mer utbildning för att förbättra vården av missbrukspatienter. 

O’Rourke, Lynne, Richardson, Wilets och D’Onofrio (2006) kom fram till i sin studie att 

hälften av läkarna hade fått endast fem timmars utbildning om hur patienter med 

missbruksproblematik skulle behandlas. De flesta av läkarna beskrev att dem tyckte att 

kortare samtal med syfte att förbättra hälsa hos patienter med missbruksproblematik borde 

användas på akutmottagningen. Majoriteten av läkarna som frågade patienter om alkohol- 

och narkotikavanor hade däremot inga specifika hjälpmedel eller riktlinjer för detta. Faktorer 

som förmodligen skulle främja användandet av korta samtal beskrevs enligt författarna som: 

utbildning för att förbättra läkares beteende, stärka läkares roll och ansvar gentemot 

patienter med missbruksproblematik. I tidigare forskning visades även att inte ens hälften av 

läkarna använde sig av strukturerade frågeformulär när de träffade patienter med 

missbruksproblematik för första gången. Erfarenhet och utbildning upplevdes som 

tillfredsställande. Positiva attityder mot patienter, yrkesskicklighet och ansvar gjorde att de 

kände sig nöjda i sin professionella roll (Saitz m.fl., 2002). 
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2.6 Problemformulering 
I Sverige idag är alkohol- och narkotikamissbruk ett stort folkhälsoproblem. Missbruket 

medför bland annat sjukdom, våld, olyckor och sociala problem. På akutmottagningar möter 

vårdpersonal patienter med missbruksproblematik dagligen. Dessa patienter kommer till 

akutmottagningar bland annat på grund av abstinensbesvär, överdosering eller 

alkoholförgiftning. Vårdpersonalen upplever möten med patienter på akutmottagningar som 

stressiga då de ofta är korta och snabba, även att det ofta är brist på vårdpersonal. Det finns 

även brister i sjuksköterskors engagemang att vårda patienter på en djupare, vilket menas 

med att försöka hitta underliggande orsak till problemen. I studier framkommer att både 

fysiskt och verbalt våld på akutmottagningar ökar i samband med missbruk. För att minska 

att våldsamma situationer uppkommer i mötet med patienter med missbruksproblematik 

behövs starkare rutiner och riktlinjer på akutmottagningar. Vårdpersonal behöver även vara 

mer medvetna om patientens och sin egen säkerhet. Det har framkommit i tidigare forskning 

att det saknas utbildning om alkohol och narkotika för vårdpersonalen, vilket skulle kunna 

göra att de känner sig tryggare i sin roll. Vårdpersonal betonar att det finns uppenbara brister 

i hur bedömningen av patienter med missbruksproblematik bör hanteras. Det saknas 

samarbete mellan olika vårdenheter för att dessa patienter ska få hjälp med sitt missbruk. 

Mötet med patienter med missbruksproblematik på akutmottagningar visar sig vara den 

mest fördelaktiga situationen till att upptäcka och hjälpa patienterna med missbruket. Det är 

det första mötet med patienten som är avgörande för vårdrelationen, det är viktigt att möta 

patienten här och nu. Sjuksköterskan bör vara delaktig i patienters upplevelser för att skapa 

en gemenskap, vilket utgör grunden i en vårdrelation. Vi vill veta mer om hur sjuksköterskor 

upplever mötet med missbrukspatienter. Vad ska vi som blivande sjuksköterskor tänka på? 

Vilka erfarenheter finns? Sjuksköterskors erfarenheter kan hjälpa oss, blivande 

sjuksköterskor, i bemötandet av dessa patienter för att skapa en bättre vårdrelation till 

patienter med missbruksproblematik. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter som är påverkade av 

alkohol eller narkotika på akutmottagning. 
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4 METOD 

Examensarbetet utgick från kvalitativ metod som fokuserar på en ökad förståelse av 

människors upplevelser och erfarenheter (Segesten, 2006). Metoden valdes för att det är en 

relevant metod för att uppnå syftet. Narrativa intervjuer har använts för att samla in data, 

vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär att informanterna berättar fritt kring det 

som tillfrågas. Det eftersträvas att få informanternas berättelser om deras levda erfarenheter 

som ibland är exemplifierade genom särskilda händelser. Intervjufrågorna hade en koppling 

till examensarbetets syfte. En testintervju genomfördes för att kontrollera intervjuns upplägg 

och frågeställningar. Olsson och Sörenssen (2011) menar att en pilotstudie är ett 

förberedande testverktyg av studien som ska göras. En innehållsanalys gjordes enligt 

Lundman och Graneheim (2008) vilket innebär att belysa det som texten säger genom att 

finna olikheter och likheter. 

4.1 Urval och datainsamling 
Datainsamlingen bestod av sex intervjuer med tre öppna frågor (bilaga B) varav en av de sex 

intervjuerna var en testintervju. Informanterna var legitimerade sjuksköterskor som arbetade 

på en akutmottagning på ett mellanstort sjukhus i mellersta Sverige. E-post meddelande med 

bifogat missivbrev (bilaga C) skickades till verksamhetschefen för att söka skriftligt tillstånd 

till att genomföra intervjuer under arbetstid på akutmottagningen. I missivbrevet framkom 

examensarbetets syfte och tillvägagångssättet presenterades. Verksamhetschefen gav oss 

skriftligt tillstånd (bilaga D) att intervjua sjuksköterskorna under arbetstid. Därefter erhölls 

kontaktinformation till samtliga 34 sjuksköterskor på akutmottagningen. Alla 34 

sjuksköterskor kontaktades via e-post med ett informationsbrev (bilaga E) och informerat 

samtycke (bilaga F).  I informationsbrevet framkom att deltagandet var frivilligt och att all 

information omkring intervjuerna skulle behandlas konfidentiellt, även inklusionskriterierna 

var beskrivna i informationsbrevet. Inklusionskriterierna var att informanten skulle vara 

legitimerad sjuksköterska, man eller kvinna, ålder var inget krav och informanterna skulle ha 

minst fem års erfarenhet av arbete på en akutmottagning. Anledningen till att fem års 

erfarenhet var ett krav, var att dessa sjuksköterskor troligen hade mer erfarenheter att delge 

studien. Det var 3 av de 34 informanterna som svarade på e-posten att de ville delta, en 

påminnelse skickades där efter ut till resterande efter en månad. Trots påminnelse erhölls 

inga fler svar, där av togs kontakt med chefssjuksköterskan på akutmottagningen som 

ombads att informera personalen om examensarbetet. Efter chefssjuksköterskan informerat 

kom ytterligare svar och då valdes de tre första sjuksköterskorna som svarat. Således valdes 

de sex första sjuksköterskorna ut som svarat att de ville delta. Resterande sjuksköterskor 

meddelades att kvoten var uppfylld. Totalt genomfördes sex intervjuer vilket även inkluderar 

testintervjun. Informanterna som intervjuades var alla kvinnor i åldrarna 30-60 år. Den 

första intervjun som genomfördes var testintervjun. Testintervjun genomfördes med en av 

dem informanter som tillfrågats. Den intervjun ägde rum en vecka före de resterande 

intervjuerna och den visade på ett bra upplägg, vilket gjorde att följande intervjuer gjordes på 

samma sätt. Testintervjun inkluderades därför i analysen.  
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Ingen av dem som deltog avbröt intervjun eller återkallade sitt deltagande. Intervju arbetet 

genomfördes under mars månad 2013 på informanternas arbetsplats. Informanterna fick 

bestämma tid och plats för intervjun. Samtliga intervjuer genomfördes i ett avskilt 

samtalsrum på sjukhuset för att informanterna skulle kunna svara uppriktigt på frågorna och 

utan att någon obehörig skulle höra samtalet eller störa intervjun. Underskrivet informerat 

samtycke (bilaga F) lämnades in av informanterna före intervjun startade. Samtliga 

intervjuer genomfördes tillsammans, med en informant i taget. Under intervjun var en 

ansvarig för frågeställningarna och en antecknade och spelade in intervjun. Tiden för 

intervjuerna varierade mellan 8 och 19 minuter, med tre öppna frågeställningar (bilaga B) 

och följdfrågor i samtalsform, som till exempel ”kan du berätta mer om det?”, ”kan du 

utveckla vidare?”. Alla intervjuer spelades in digitalt med mobiltelefon och transkriberades 

ordagrant till en textmassa vilket resulterade i 35 A4 sidor med text.  

4.2 Genomförande och dataanalys 
Analysen utgick från Lundmans m.fl. (2008) metod för kvalitativ innehållsanalys. Lundman 

m.fl. (2008) benämner texten som ska analyseras som en analysenhet, storleken på 

materialet ska vara hanterbart för att analysen ska vara möjlig att genomföra. Den 

transkriberade textmassan har lästs upprepade gånger för att få en helhetsförståelse av 

texten. Det första som gjordes var att meningsenheter togs ut från den transkriberade 

textmassan med syftet i fokus. Antalet meningsenheter som togs ut var 52 stycken. Enligt 

Lundman m.fl. (2008)  är meningsenheter, citat och meningar som huvudsakligen 

representerar texten, dess innebörd, kontext och samtidigt speglar syftet. Detta följdes 

genom att de funna meningsenheterna sorterades efter dess innehåll såsom skillnader och 

likheter, i ett Excel dokument. Därefter kondenserades meningsenheterna för att få ett mer 

hanterligt material, men utan att ta bort det centrala i texten. Lundman m.fl. (2008) menar 

att kondensering innebär en förkortning av meningsenheterna genom att bevara det 

väsentliga i texten. De kondenserade meningsenheterna sorterades efter dess innehåll genom 

skillnader och likheter med syftet i fokus. En del kondenserade meningsenheter visade sig 

inte ha relevans för syftet så dessa sorterades bort. Vidare gjordes en tabell med en struktur 

som utgick från att hitta likvärdiga meningsenheter. De kondenserade meningsenheterna 

abstraherades och koder bildades. Koder som hade likheter strukturerades samman i tabellen 

för att få en tydlig översikt. Koderna utgör en spegling av meningsenheterna och dess 

innehåll. Lundman m.fl. (2008) menar att abstraktion till koder innebär att förse texten med 

ett namn, alltså något som representerar innehållet i texten. Vidare omplacerades texten så 

att liknande koder hamnade på rätt ställe. Därefter bildades underkategorier utefter 

indelningen av koder med liknande innehåll. Kategorier är enligt Lundman m.fl. (2008) flera 

olika koder med liknande innebörd. Under hela analysens gång har syftet varit i fokus. Vid 

skapandet av kategorier har en fråga ställts för att kontrollera resultatet. En kategori svarar 

på frågan ”vad”? vilket menas med att det beskriver innehållet i den transkriberade 

textmassan.  Analysen resulterade i fyra kategorier och elva underkategorier (se tabell 1). 
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Tabell 1. Exempel på analysen. 

Meningsenheter Kondenserade 
Meningsenheter 

Koder 
 

Under- 
kategorier 
 

Kategorier 

 
Då var det en kille som jag skulle 
ta blodprov på som polisen hade 
hittat körande och han var så 
drogpåverkad att han somnade 
hela tiden, på stolen.   
 

 
Jag skulle ta blodprov, 
men han somnade hela 
tiden för att han var så 
drogpåverkad. 

 
Svår att 
behandla 

 
Att inte få kontakt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett utmanande 

möte 

 
Oftast var det intoxer ibland 
suicidförsök. Och det skönaste 
var när dom var medvetslösa och 
jag jobbade natt… hemskt att 
säga, men då sov dom ju så då 
övervakade man dom. 
 

 
Det skönaste var när de var 
medvetslösa och jag 
jobbade natt. Det låter 
hemskt, men då behöver 
man bara övervaka. 

 
Lättare att 
behandla 

 
Att inte få kontakt 

 
Att man inte går, pushar på, det 
går inte med en dominant stil 
utan är man lite snäll och nästan 
lite ödmjuk och tar dom… man 
lär sig till slut, man ska ta dom 
på rätt sätt, då triggar man inte 
igång dom.  
 

 
Att inte pusha på, ingen 
dominant stil man ska vara 
snäll och ödmjuk och möta 
dom på rätt sätt, då triggar 
man dom inte. 
 
 

 
Vara lite snäll 
och nästan lite 
ödmjuk 

 
Visa ödmjukhet  

 
… inte dömande och inte jagar 
upp dom då kan man oftast ta 
ner dom och att man inte får 
dom här slagsmålen. 

 
Man ska inte döma och 
jaga upp för man vill inte 
ha slagsmål 

 
Inte döma och 
jaga upp 

 
Visa ödmjukhet 

 

4.3 Etiska överväganden 
Intervjuarbetet utgick från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer med 

individskyddskravet som grund. ”Samhällets medlemmar har emellertid samtidigt ett 

berättigat krav på skydd mot otillbörlig insyn t.ex. i sina livsförhållanden. Individer får inte 

heller utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning.” 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.5). En etisk prövning har gjorts och blivit godkänd av handledare 

och det etiska rådet på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Verksamhetschefen och 

informanterna informerades om examensarbetets syfte se bilaga C och E, i enlighet med 

informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Godkännande av verksamhetschefen erhölls per e-post se bilaga D. Enligt Vetenskapsrådets 

(2002) samtyckeskrav utfördes intervjuerna i en avskild och trygg miljö som informanterna 

själva fick välja. Informanterna lämnade in skriftligt informerat samtycke före intervjuerna 

och informerades återigen om att deras deltagande var frivilligt, anonymt och att de kunde 

avsluta intervjun när som helst (bilaga F). 
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Informanterna har informerats muntligt och skriftligt (bilaga E) om hur materialet kommer 

att förvaras och användas i enlighet med konfidentialitet- och nyttjande kravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Kontakt med kurator fanns tillgänglig för informanterna efter 

intervjuerna om behov skulle finnas. Detta ifall någon utav informanterna skulle känna 

behov av att bearbeta de situationer som kommit fram i intervjun. 

Citat i examensarbetet har använts med noggrant övervägande och försiktighet där specifika 

informanter inte går att urskilja, såsom informanternas personliga uttryck och mönster. 

Enligt Kvale m.fl. (2009) är intervjuer förenat med etiska problem då känsliga områden kan 

beröras, vilket gör att det är viktigt att tänka på konfidentialiteten för informanterna. Under 

examensarbetets gång har materialet från intervjuerna förvarats säkert. Materialet kommer 

endast att användas till examensarbetet och efter avslutat examensarbete kommer materialet 

att förstöras.  

5 RESULTAT 

Resultatet handlar om sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter med 

missbruksproblematik, på akutmottagningen. Resultatet presenteras i löpande text och 

förstärks med olika citat från sjuksköterskorna. Fyra kategorier och elva underkategorier 

framkom i analysen av intervjuerna. Nedan i tabellen visas en översikt på dessa kategorier 

och underkategorier (Tabell 2). 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 
Ett utmanande möte Att motivera till samarbete 

Att visa ödmjukhet 
Att känna igen olika beteenden 
Att känna hjälplöshet, maktlöshet 

Relationer Att inte få kontakt 
Tidskrävande återseende 

Otrygg arbetsmiljö Att känna sig rädd 
Respektlöshet 
Att bearbeta händelser 

Erfarenhet och kompetens 
 

Lång erfarenhet 
Behov av utbildning 
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5.1 Ett utmanande möte 
Sjuksköterskornas erfarenheter av att möta patienter med missbruksproblematik kan ibland 

upplevas som ett utmanande möte. De beskriver att mötet innebär att motivera patienten och 

att få dennes uppmärksamhet. Det är även viktigt att vara lyhörd och att ha förmåga att 

uppmärksamma avvikande beteenden i det utmanande mötet. Sjuksköterskor upplever en 

känsla av hjälplöshet och maktlöshet i mötet med patienter med missbruksproblematik. 

Bemötandet kännetecknas även av en empatisk hållning med ett lugnt och tydligt 

kroppsspråk. 

5.1.1 Att motivera till samarbete 

Erfarenheter beskriver att sjuksköterskor ibland behöver motivera patienten till samarbete, 

genom att med försiktighet övertala och övertyga att den vård som ska utföras är för 

patientens bästa, vilket tydliggörs i följande citat: ”Han skulle minsann inte låta mig sticka, å 

då får man ju sitta och lirka lite”(Ip.6). Sjuksköterskor återger situationer där patienter som 

är påverkade av alkohol eller narkotika uppträder motstridigt eftersom de inte vill bli 

stuckna, vilket kan förklaras genom att patienter som injicerar narkotika är rädda om sina 

enda fungerande vener. Det beskrivs att det är särskilt viktigt att sjuksköterskorna är mer 

uppmärksamma, då det är svårt att förutse hur patienter med missbruksproblematik 

kommer att agera och reagera.  

5.1.2 Att visa ödmjukhet 

I mötet med patienter med missbruksproblematik menar sjuksköterskorna att det är viktigt 

att ha ett empatiskt förhållningssätt, med det menas att kunna visa ödmjukhet och 

medkänsla. Vidare berättar de att det är av betydelse att vara lugn, inte vara dömande, ge 

tydlig och saklig information och dessutom inte gå i en försvarsställning då detta kan 

provocera patienten, vilket kan leda till en hotfull situation. Sjuksköterskorna beskriver 

vikten av att möta patienten på rätt sätt. ”Att man inte… pushar på, det går inte med en 

dominant stil utan är man lite snäll och nästan lite ödmjuk … man lär sig till slut, man ska ta 

dom på rätt sätt, då triggar man inte igång dom” (Ip.2). Genom att handla på detta sätt 

beskrivs som att det ökar tilliten mellan sjuksköterska och patient och patienten är troligtvis 

mer mottaglig för sjuksköterskans råd och behandling. 

5.1.3 Att känna igen olika beteenden 

Sjuksköterskorna berättar att patienter som är påverkade av narkotika är svårast att möta då 

de oftast är oberäkneliga, har ett impulsivt och våldsamt beteende jämfört med dem som är 

påverkade av alkohol. Patienter som är alkoholpåverkade upplevs oftast som lugnare och 

mindre våldsamma, då deras beteende är känslosammare och de är i större behov av att få en 

social kontakt. Patienter som tagit både narkotika och alkohol uppfattas som mer aggressiva, 

jämfört med patienter som endast druckit alkohol, som styrks i följande citat: ”Alkoholister 

är nästan aldrig våldsamma utan dom är oftast gråtmilda... blandmissbrukare dom kan vara 

mycket våldsamma” (Ip.2).  
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Erfarenheter från mötet med patienter som återkommer till akutmottagningen på grund av 

missbruksproblematik beskriver sjuksköterskorna som att de lär sig urskilja olika beteenden, 

om de var alkohol- eller narkotikapåverkade, vilket kan visa sig genom att de uppträder på ett 

aggressivt och farligt sätt. 

5.1.4 Att känna hjälplöshet, maktlöshet 

Patienter med missbruksproblematik har ibland också psykiska problem vilket gör att 

sjuksköterskorna tycker att det är svårare att hjälpa dem. Dessa patienter kommer oftast in 

till akutmottagningen på natten då det arbetar färre sjuksköterskor än på dagen. Det är även 

svårare att hjälpa dessa patienter vidare till andra vårdenheter. Sjuksköterskorna redogör för 

bristen på tillgängliga specialistenheter för patienter med psykiska besvär, vilket gör att de 

känner sig hjälplösa och maktlösa i dessa situationer. Vilket kan beskrivas i följande citat: ”Vi 

har ett otroligt stort klientel som behöver psykiatrisk hjälp och när vi inte har det här är det 

rätt sårbart. Det är väldigt synd framförallt” (Ip.1). Vidare berättas det om svårigheter att 

remittera dessa patienter till en psykiatrisk vårdenhet, då patienten kan ha brist på 

ekonomiska resurser, att patienterna inte har råd att betala resan hem från vårdenheten då 

den ligger långt bort från deras boendeort, detta resulterar i att det blir problematisk. Det 

beskrivs som att patienter med missbruksproblematik och samtidiga psykiska problem 

hamnar i en ond cirkel. Det upplevs som att patienter med missbruksproblematik och 

samtidiga psykiska problem är ständigt återkommande till akutmottagningen då de inte får 

tillräckligt med hjälp och uppföljning samt efterbehandling på psykiatriska vårdenheten. 

Sjuksköterskornas berättar om att deras känslor av att känna hjälplöshet och maktlöshet i 

mötet med patienter med missbruksproblematik förstärks när patienterna även har psykiska 

problem.   

5.2 Relationer 
Sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter med missbruksproblematik på 

akutmottagningen beskrivs som en relation, som innebär att de ofta får återse patienterna på 

akutmottagningen, vilket upplevdes som tragiskt. Relationer med patienter med 

missbruksproblematik beskrivs också som svårt då det ibland kan vara svårt att få kontakt 

med patienten. Sjuksköterskorna upplever att dessa patienter är tidskrävande att skapa 

relationer med.  

5.2.1 Att inte få kontakt 

Patienter som är tungt narkotikapåverkade upplevs som svåra att behandla på grund av att 

det kan vara så att de inte är fullt närvarande till tid och person. Fortsättningsvis beskrivs att 

det kan vara därför det är svårt att ge adekvat vård, när patienten är okontaktbar och somnar 

hela tiden.  

 



 14 

Sjuksköterskorna berättar däremot att det är lättare att behandla dessa patienter när de är 

medvetslösa, eftersom då behöver de bara observera patienten och undgår komplicerade 

situationer. ”Det skönaste var när dom var medvetslösa och jag jobbade natt … hemskt att 

säga, men då sov dom ju så då övervakade man dom” (Ip.6). Relationer i mötet med patienter 

med missbruksproblematik innebär även att ibland är patienten inte kontaktbar på grund av 

medvetandesänkning relaterat till intag av alkohol eller narkotika. Detta medför att det gör 

det både enklare och svårare att vårda patienten. 

5.2.2 Tidskrävande återseende 

Sjuksköterskorna berättar att patienter med missbruksproblematik tar mycket av deras tid 

när de lider av ångest och är stökiga. De menar att det är svårt att prioritera att sitta ner och 

prata och lyssna på patientens berättelse när de vet att patienterna kommer tillbaka inom 

kort framtid med samma symtom. Det beskrivs också att de inte har någon rätt att döma, 

patienten kan bara få hjälp om de själva vill. ”… jag kan ju inte komma med några pekpinnar 

utan det är ju bara att sitta och lyssna om jag nu har tid för dom” (Ip.1). Tiden vill 

sjuksköterskorna ägna åt att se till att patientens vitala funktioner är under kontroll. 

Sjuksköterskorna berättar att de saknar medkänsla för patienter som ständigt är 

återkommande, utan att de får ta tag i sitt problem det är inte deras ansvar. Erfarenheter 

visar att patienter med missbruksproblematik ofta vill komma till akutmottagningen trots att 

de inte behöver vård. Detta beror på att dessa patienter inte har någonstans att ta vägen och 

de vill bara ha en säng över natten. Sjuksköterskorna berättar att det känns tragiskt att återse 

patienter med missbruksproblematik ofta. ”Många av dom har man ju träffat så många 

gånger, det är ju tragiskt… man lider ju med dom till viss del också” (Ip.5). Sjuksköterskorna 

uttrycker att dessa patienter inte ska behandlas annorlunda och att inga patienter får nekas 

vård eller behandling. 

5.3 Otrygg arbetsmiljö 
Sjuksköterskorna berättar om erfarenheter av att möta patienter med missbruksproblematik 

på akutmottagningen, ett möte där de ibland känner sig rädda och otrygga. Sjuksköterskorna 

uttrycker att det emellanåt kan vara en stökig och hotfull stämning på akutmottagningen, 

speciellt med patienter som tagit narkotika. Dessa patienter upplevs ibland som respektlösa 

mot vårdpersonalen. Vidare beskrivs även hur sjuksköterskorna bearbetar känslomässigt 

påfrestande händelser i mötet med patienter med missbruksproblematik.  

5.3.1 Att känna sig rädd 

Sjuksköterskorna beskriver situationer som de känner sig rädda i såsom när patienter med 

missbruksproblematik har en aggressiv, otäck, obehaglig, hotfull, iskall attityd och kyligt 

kroppsspråk. Vidare berättar de att de känner sig rädda trots att säkerhetspersonal är 

närvarande i vissa situationer.  
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Sjuksköterskorna beskriver det som att patienter med missbruksproblematik ibland kan 

uttrycka sina känslor och tankar precis som dem vill utan några som helst spärrar. De 

uttrycker att dessa otäcka situationer är något de minns speciellt. Sjuksköterskorna berättar 

att vanligtvis är de inte rädda, men i denna specifika situation fanns rädsla. ”Honom minns 

jag speciellt för han var väldigt otäck, väldigt iskall och hotfull i hela sin attityd, på ett sätt 

som man kände att han var farlig” (Ip.3). Sjuksköterskorna beskriver att det förekommer 

situationer som är specifikt hotfulla då patienter med missbruksproblematik ibland kan ha 

ett iskallt och otäckt kroppsspråk och ett aggressivt och impulsivt beteende.  

”Så for hans hand upp, verkligen menat för att verkligen slå till mig men jag hann precis 

undan med huvudet” (Ip.3). I citatet återger en av sjuksköterskorna en situation där en 

patient med missbruksproblematik riktar och slår ett slag mot henne. Erfarenhet från mötet 

med patienter med missbruksproblematik visar på att det är viktigt att vara försiktig och 

observant, eftersom det är svårt att avgöra på vilket sätt patienten kommer att agera eller 

reagera. Sjuksköterskan återger en situation där patienten till en början är trevlig, men att 

hans uppförande ändras snabbt och utan anledning ”Han sökte för någonting helt annat och 

bara vände på en handvändning. Han var ganska trevlig när han kom och så vände han 

väldigt fort” (Ip.5). Trots att det i vissa situationer finns säkerhetspersonal närvarande 

upplever sjuksköterskorna att de hela tiden behöver vara uppmärksamma på patientens 

uppförande. Det beskrivs att säkerhetspersonal kan ha en lugnande effekt, då bara deras 

närvaro inger respekt. Det beskrivs i följande citat: ”Å sen ställde sig en av poliserna bredvid 

honom, rätt som det var skulle han ha kunnat klappa till mig” (Ip.6). Sjuksköterskorna 

förklarar svårigheter i mötet med patienter med missbruksproblematik såsom impulsivt 

uppträdande, komplicerade situationer med våldsamma inslag. 

5.3.2 Respektlöshet 

Sjuksköterskorna upplever deras arbetsplats som stökig och hotfull emellanåt. När vissa 

patienter med missbruksproblematik kommer in till akutmottagningen upplever 

sjuksköterskorna att de kan ha ett respektlöst sätt mot vårdpersonalen, vilket menas med att 

de kan vara skrikiga och stökiga. Det går framför allt ut mot vårdpersonalen, men självklart 

påverkar det alla patienter och anhöriga som väntar på akutmottagningen. Respektlöshet 

beskrivs även som när patienter med missbruksproblematik vägrar att samarbeta vilket 

styrks i följande citat:  

Men kastar de sig på golvet och ligger där och gapar och skriker då får dom ligga där… om 

patienten har fria luftvägar och slängt sig på golvet själv… det ser förskräckligt ut för andra men 

det är ju liksom vår arbetsplats (Ip.1).  

En situation beskriver sjuksköterskorna där en patient med missbruksproblematik går över 

gränsen i sitt handlande och får ett vansinnesutbrott vilket resulterar i att patienten får låsas 

in tills polisen kommer till undsättning. Sjuksköterskorna uttrycker att dessa patienters 

respektlöshet påverkar deras arbetsmiljö. Erfarenheter från möten med patienter med 

missbruksproblematik som har ett respektlöst sätt upplevs som oförskämda mot personalen.  
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Sjuksköterskorna berättar att det är vanligt förekommande med hot och trakasserier på 

akutmottagningen, trots denna respektlöshet känner de sig oberörda, vilket förstärks i 

följande citat: ” Alla hot, alla trakasserier, alla fula ord det rinner av oss… och det tror jag nog 

är lite tragiskt” (Ip.1). Däremot berättar sjuksköterskorna att nyexaminerade sjuksköterskor 

har svårare att hantera dessa verbala trakasserier, dock är det något man vänjer sig vid över 

tid, då det sker dagligen på akutmottagningen. Som nyexaminerad sjuksköterska beskrivs 

känslan av att vara vettskrämd i situationer med patienter med missbruksproblematik.  

5.3.3 Att bearbeta händelser 

Sjuksköterskorna beskriver erfarenheter från möten med patienter med 

missbruksproblematik där det behövs stöd och samtal. Det berättas att samtal i grupp eller 

enskilt främjar sjuksköterskornas framtida möten med dessa patienter. Vidare säger de att 

det även ibland behövs samtal med psykolog. Sjuksköterskorna uttrycker att alla har olika 

behov av att prata och bearbeta sina känslor efter komplicerade och känslomässiga 

situationer. Sjuksköterskorna säger att samtal i grupp eller enskilt är bra för att få andra 

synvinklar på situationen. 

… väldigt individuellt tror jag, vad man känner att man behöver, men det är bra att göra det 

även om man tycker att det behövs inte. Men det är skönt att göra det för då kan man få en 

annan insynsvinkel på det också, så det är bra att göra (Ip.5).  

Reflektera och bearbeta händelser beskrivs som viktigt på sjuksköterskornas arbetsplats. 

Detta säger sjuksköterskorna bidragit till att de kunnat arbeta så länge på akutmottagningen. 

Sjuksköterskorna framhåller att tiden inte räcker till för att samtala om svåra situationer 

under eller i anslutning till arbetstid.  

5.4 Erfarenhet och kompetens 
Sjuksköterskors erfarenheter av mötet med patienter med missbruksproblematik är att de 

känner ett behov av kompetensutveckling men även att erfarenhet ger kompetens. Lång 

erfarenhet från akutmottagningen och lång arbetslivserfarenhet som sjuksköterska gör att 

sjuksköterskorna känner sig tryggare i sin professionella roll. De med lång erfarenhet 

beskriver även behovet av fortbildning.  

5.4.1 Lång erfarenhet 

Lång erfarenhet från möten med patienter med missbruksproblematik ökar självkänslan hos 

sjuksköterskorna då det gör att de känner sig tryggare i sin professionella roll. 

Sjuksköterskorna som berättar att de har lång erfarenhet av att vårda patienter med 

missbruksproblematik, säger att de oftast känner sig trygga i mötet med dessa patienter. 

Tryggheten varierar enligt sjuksköterskorna beroende på vilken akutmottagning som de 

arbetar på.  
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Lång erfarenhet från arbetsplatsen visade sig öka tryggheten vilket styrks i följande citat: ” 

Jag har jobbat på jätte många olika sjukhus… Här är jag ju jätte trygg… men… andra ställen 

kan ju inte jag” (Ip.1). Svårigheten med att arbeta på andra akutmottagningar i landet är att 

det kan vara skillnad på vilka narkotikapreparat som förekommer på andra ställen och att det 

då kan göra det svårt. Det betonas att deras kunskap om nya narkotikapreparat på 

marknaden är liten, vilket gör att det kan vara svårt att behandla dem som tagit dessa 

narkotikapreparat och som sjuksköterskorna inte har någon erfarenhet ifrån. Det är inte 

arbetsplatsutbildning som gör att mötet med patienter med missbruksproblematik 

underlättas utan det är den långa erfarenheten.  

5.4.2 Behov av utbildning 

De sjuksköterskor som uttrycker att de känner behov av utbildning om narkotika och alkohol 

menar på att det är sällan det ges tillfällen och möjligheter att utbilda sig. De uttrycker att de 

har brist på kunskap om nya narkotikapreparat på marknaden, vilket visas i följande citat:” 

Framförallt droger tror jag, är nog bra. Alltså det behövs alltid det kommer ju alltid nya 

droger som ter sig på olika sätt, så absolut behövs det mer” (Ip.5). Den information som 

sjuksköterskor får om nya narkotikapreparat, kommer via e-post, vilket innebär att det ligger 

på deras eget ansvar att ta del av den. Någon gång har polisen varit på akutmottagningen och 

informerat om nya narkotikapreparat, men det förekommer väldigt sällan att polisen eller 

andra experter gör det. Behovet av fortlöpande utbildning beskrivs som nödvändigt för att 

kunna möta patienter med missbruksproblematik på ett professionellt sätt och för deras 

egen- och andra patienters säkerhet.  

5.5 Resultatsammanfattning 
Sjuksköterskor som jobbar på akutmottagningen beskriver mötet med patienter med 

missbruksproblematik som ett utmanande möte. Ett utmanande möte betyder för 

sjuksköterskorna att vara uppmärksam, ha ett empatiskt förhållningssätt och att ha 

förmågan att motivera patienten till samarbete. Sjuksköterskorna berättar även om att de lär 

sig känna igen olika beteenden hos patienter med missbruksproblematik, såsom att patienter 

som tagit narkotika oftast är mer våldsbenägna och oberäkneliga än de som druckit alkohol.  

Patienter med både psykiska besvär och missbruksproblematik kommer ofta in till 

akutmottagningen på natten, då det ofta är mindre vårdpersonal än på dagtid, vilket gör 

situationen ännu mer komplicerad. Sjuksköterskorna känner en känsla av hjälplöshet och 

maktlöshet när det är svårt att hjälpa dessa patienter eftersom det saknas närliggande 

vårdenheter med psykiatrisk inriktning. Sjuksköterskorna berättar att relationen till 

patienter med missbruksproblematik upplevs som tidskrävande då de ofta återkommer till 

akutmottagningen och söker för samma symtom som tidigare. Det finns inte tillräckligt med 

tid att prioritera samtal med dessa patienter utan fokus måste vara på de vitala funktionerna. 

Patienter med missbruksproblematik som kommer till akutmottagningen och är tungt 

narkotikapåverkade kan upplevas som svåra att behandla, då de inte är fullt närvarande till 

tid och person.  
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I mötet med dessa patienter känner sig sjuksköterskorna ibland rädda och deras arbetsmiljö 

upplevs som stökig och otrygg och speciellt då de möter patienter som är påverkade av 

narkotika. Dessa patienter kan visa på ett respektlöst uppträdande gentemot vårdpersonalen. 

Sjuksköterskorna talar om hur viktigt det är att reflektera efter känslomässigt påfrestande 

situationer med patienter med missbruksproblematik. Sjuksköterskorna säger att de känner 

sig trygga i sin professionella roll om de har arbetat på akutmottagningen under en längre tid 

eller om de har lång arbetslivserfarenhet. De menar också på att erfarenhet ger kompetens. 

Däremot säger sjuksköterskorna att det finns ett uttalat behov av utbildning om nya 

narkotikapreparat på marknaden. 

6 DISKUSSION 

Diskussionsdelen kommer inledningsvis att innehålla en metoddiskussion där för- och 

nackdelar med den valda metoden diskuteras, samt metodens styrkor och svagheter. Vidare 

kommer resultatdiskussionen och till sist avslutas diskussionsdelen med den etiska 

diskussionen.  

6.1 Metoddiskussion 
Syftet var att ta reda på sjuksköterskor erfarenhet av att möta patienter som är påverkade av 

alkohol eller narkotika på akutmottagning. Intervjuer valdes därför att det bäst beskriver 

syftet och för att komma närmare primärkällan. Det är en relevant metod som utförs i reell 

miljö och det beskriver sjuksköterskors upplevelser från det verkliga arbetslivet. Kvale m.fl. 

(2009) säger att för att ta reda på människors upplevelser och erfarenheter är intervjuer ett 

bra men komplicerat tillvägagångssätt. Valet av analysmetod gjordes därför att den bäst 

speglar syftet, vilket var att få fram sjuksköterskors erfarenheter. Analysen gjordes utifrån 

Lundman m.fl.(2008) metod för kvalitativ innehållsanalys. I analysen framkom fyra 

kategorier efter att likheter och skillnader identifierats utifrån materialet. Enligt Lundman 

m.fl. (2008) är det viktigt att författaren beaktar sin förförståelse under analysprocessen. Vår 

förförståelse har diskuterats sinsemellan och vi kom då fram till att det som kunde ha 

påverkat oss var vår verksamhetsförlagda utbildning, men den var endast under åtta dagar 

därför ansåg vi att risken att påverka resultatet var minimal och att vi har förhållit oss 

objektiva. Fortsättningsvis menar Lundman m.fl. (2008) att inom kvalitativa intervjustudier 

är både författaren och informanten som tillsammans formar texten. Vilket även visade sig i 

vår analys av textmassan från intervjuerna, då informanternas talspråk emellanåt har varit 

svåra att tyda. Trots allt har vi under intervjuerna sett och observerat informanternas 

kroppsspråk och deras nyansering av berättelsen. En styrka med examensarbetet var att 

transkriberingen av intervjumaterialet gjordes av oss båda och att vi skrev ner tre av de 

inspelade intervjuerna var.  
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Kvale m.fl. (2009) menar att om forskaren transkriberar sin egen intervju är det mer 

gynnsamt, eftersom relevanta detaljer behålls och att analysarbetet påbörjas samtidigt. En 

svaghet med vald metod kan vara att vår erfarenhet av att intervjua var mycket liten sen 

tidigare, vilket gjorde det svårare att ställa rätt typ av följdfrågor som vår tredje intervjufråga 

”Känner du att du har kompetens inom området”, hade kunnat ge ett ja eller nej svar, men 

informanterna svarade mer utförligt på frågan. Enligt Kvale m.fl. (2009) är det lika viktigt att 

lyssna på var informanten berättar som att intervjuarna har en bra frågeteknik. 

Förväntningarna inför intervjuarbetet var att erhålla många berättelser om erfarenheter från 

sjuksköterskor som mött patienter med missbruksproblematik. Detta visade sig vara svårare 

än förväntat, att få sjuksköterskorna att dela med sig av olika situationer. Det kan också vara 

så att sjuksköterskorna upplevde dessa situationer dagligen vilket många påpekade och 

kanske då inte ägnade så mycket eftertanke till detta. Då materialet från intervjuerna var tunt 

var det svårt att få fram tillräckligt med resultat.  

En alternativ metod hade kunnat vara en litteraturöversikt då det finns gott om forskning i 

området och vårt resultat hade kunnat fördjupas. Fler informanter från olika 

akutmottagningar i mellersta Sverige hade möjligtvis gett ett mer omfattande material till 

resultatet. Materialet hade förmodligen även sett annorlunda ut om hälften av 

sjuksköterskorna hade varit från ytterligare en akutmottagning och överförbarheten hade 

också varit större. 

I Lundman m.fl. (2008) kvalitativa innehållsanalys speglas resultatets trovärdighet genom 

att visa på dess giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Med giltighet menas att det 

framträdande i resultatet svarar på syftet, att det som var avsett att undersökas är det som 

analyserats. Urvalet har beskrivits noggrant i metodavsnittet för att ge en tydlig bild av 

inklusions- och exklusionskriterierna för intervjuerna. Genom att citera informanterna i 

resultatet får läsaren en egen möjlighet att se giltigheten i analysen. Med tillförlitlighet 

menade Lundman m.fl. (2008)  att noggrant reflektera under hela analysprocessen för att få 

fram ett trovärdigt resultat. Intervjuerna genomfördes tillsammans för att förstärka 

tillförlitligheten i resultatet. Analysenheterna har lästs flertalet gånger av oss båda och 

analysen har utförts gemensamt, för att kunna reflektera och diskutera fram kategorier och 

underkategorier som lett fram till resultatet. Under analysprocessen fanns handledarna 

tillgängliga för råd och vägledning. Med överförbarhet ansåg Lundman m.fl. (2008)  att se 

resultatets användbarhet i vidare studier och i andra kontext. Vi anser att examensarbetets 

resultat kan överföras till andra akutmottagningar i Sverige. Vår önskan var att 

informanterna skulle vara sjuksköterskor både män och kvinnor verksamma på 

akutmottagningen, dock svarade endast kvinnor på intervjufrågorna. Resultatet kanske hade 

varit annorlunda om även män hade deltagit i intervjuerna och möjligheten till överförbarhet 

i praktiken hade varit större. 
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6.2 Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen utgår ifrån följande rubriker: mötet, ofta återkommande, arbetsmiljö, 

kompetensutveckling. Vidare ges förslag på vidare forskning. Resultatet kommer att speglas 

mot Kaséns (1997, 2002) perspektiv på vårdrelationen och delaktighet med förankring mot 

tidigare forskning från bakgrunden. 

6.2.1 Mötet 

Syftet med examensarbetet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter 

som är påverkade av alkohol eller narkotika på akutmottagning. I resultatet framkommer att 

mötet med dessa patienter kan ses som en utmaning. Sjuksköterskorna beskriver det som att 

ibland saknar patienterna motivation till att förändra sitt beteende, även att deras bemötande 

gentemot patienterna ska präglas på ett ödmjukt och motiverande sätt. Resultatet visar också 

att en del sjuksköterskor har egna strategier på hur de förhåller sig till patienter med 

missbruksproblematik såsom att visa ödmjukhet, inte vara dömande och hålla sig lugn.  

Vi anser att den kompetens som finns inom teamet borde delges till resten av teamet på 

akutmottagningen. I likhet med resultatet visar tidigare forskning att patienter som var 

påverkade av alkohol eller narkotika är svårare att behandla då de ofta saknade motivation 

eller viljan att bli hjälpta (Indig m.fl., 2009). Resultatet visade att bemötandet borde 

kännetecknas genom en empatisk hållning med ett lugnt och tydligt kroppsspråk. 

Kommunikationen med patienten bör också vara mycket saklig och tydlig. Kasén (2002) 

skildrar vårdrelationen bland annat som ett förhållande, vilket menas att relationen mellan 

sjuksköterska och patient är en asymmetrisk relation, att sjuksköterskan inte bör utnyttja sin 

makt. Det är också viktigt med tydlig kommunikation. I likhet med detta säger Andersson 

m.fl. (2012) att kommunikationen med patienter och anhöriga på en akutmottagning är 

viktig för att undvika onödig frustration mot vårdpersonalen. I resultatet framträder 

sjuksköterskornas känsla av hjälplöshet och maktlöshet i mötet med patienter med 

missbruksproblematik med samtidiga psykiska besvär. Dessa patienter kommer ofta till 

akutmottagningen när det är som minst vårdpersonal på plats, till exempel på natten. 

Tidigare forskning styrker detta, att patienter med missbruksproblematik ofta kommer till 

akutmottagningen på kvällar och helger, vilket gör att de blir en stor påfrestning för 

vårdpersonalen (Pirmohamed m.fl., 2000). I jämförelse med resultatet och tidigare forskning 

säger Kasén (2002) att det, är det första mötet som är av stor betydelse för vårdrelationen. 

Det är vid det första mötet som grunden skapas för en vårdrelation, genom att 

sjuksköterskan möter patienten här och nu, med god kommunikation skapas en nära 

kontakt, vilket kan bilda en gemenskap mellan sjuksköterskan och patienten. 

Fortsättningsvis visar resultatet att belastningen som uppkommer, när det är mindre 

personalresurser, gör att det är svårt för sjuksköterskorna att ge patienter den vård som de 

behöver, eftersom det saknas en närliggande psykiatrisk enhet att kunna remittera 

patienterna till. Genom att ha vårdpersonal som är specialiserade inom psykiatri på 

akutmottagningen tror vi att det möjligen skulle underlätta för både sjuksköterskorna och 

patienterna, speciellt på natten när denna patientgrupp är mer frekvent. I enlighet med 

resultatet säger Graham (2006) att samarbetet mellan akutmottagningar och vårdenheter är 

av stor vikt framförallt inom missbruksvården. 
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Vidare i examensarbetes resultat framkommer det att det finns vårdenheter med inriktning 

på psykiatri som tar emot dessa patienter, men på andra orter. Vilket gör det svårt för 

patienterna att ta sig hem, eftersom de oftast har dåliga ekonomiska resurser. Vilket 

sjuksköterskorna menar är en bidragande orsak till att dessa patienter hamnar i en ond 

cirkel. Vi anser att konsekvenser av missbruk kan vara bland annat brist på ekonomiska 

tillgångar, bostad, arbetslöshet och socialt utanförskap. Eftersom det uppenbarligen saknas 

psykiatriskenhet på sjukhuset att tillgå, så tror vi, att det kan var en anledning till den onda 

cirkeln. Happells m.fl. (2002) och Kellehers m.fl. (2009) studier överensstämmer med 

examensarbetets resultat att vården för patienter med missbruksproblematik och med 

samtidiga psykiska problem är otillräcklig och svårtillgänglig.  

 

6.2.2 Ofta återkommande 

Det visar sig i resultatet att patienter med missbruksproblematik ofta kommer till 

akutmottagningen. Det styrker tidigare forskning där Graham (2006), Kelleher m.fl. (2009) 

och Happell m.fl. (2002) säger att dessa patienter är ständigt återkommande till 

akutmottagningar. Analysen visade att många av sjuksköterskorna upplevde att patienter 

med missbruksproblematik ofta kom tillbaka till akutmottagningen. Några av 

sjuksköterskorna framhävde att dessa patienter tog mycket utav deras tid som de istället 

kunnat ge andra patienter. Det styrks även i tidigare forskning, att tidsbrist är en betydande 

stressfaktor på akutmottagningar (Ferns m.fl., 2008). Det framkommer i resultatet att 

sjuksköterskorna känner att de inte kan prioritera att samtala, med patienter med 

missbruksproblematik, utan de måste fokusera på att behandla dem kliniskt. Självklart 

förstår vi att det viktigt att i första hand fokusera på patientens vitala funktioner, men för att 

minska dessa återkommande besök så skulle kanske akutmottagningen ha fler sjuksköterskor 

som hade tiden att samtala på en djupare nivå med patienterna. Kasén (2002) betonar att det 

första mötet är betydelsefullt för vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient. Detta möte 

menar Kasén (2002) kan skapa en förbindelse genom kommunikation, kontakt, beröring och 

gemenskap mellan sjuksköterskan och patienten. Kasén (2002) menar vidare att när 

sjuksköterskan skapar en nära kontakt med patienten så kan patienten beröras kroppsligt, 

själsligt och andligt. Forskningen visade däremot att när patienter med 

missbruksproblematik kom till akutmottagningen så borde det vara en oerhört bra möjlighet 

att hjälpa patienterna med deras missbruksproblem eftersom de befinner sig i en mycket 

sårbar och känslomässig situation (Graham, 2006; Patton m.fl., 2005). Vidare beskriver 

sjuksköterskorna i resultatet att de känner sig omotiverade att ha samtal då dessa patienter 

ofta är återkommande med liknande symtombild. Däremot tror vi att om sjuksköterskorna 

skulle avsätta mer tid till motiverande samtal, skulle det gynna situationen för både 

vårdpersonalen och patienterna. Eftersom då skulle sjuksköterskan säkerligen kunna hjälpa, 

i varje fall, en patient med sina problem. I likhet med resultatet visade Graham (2006) och 

Nyström (2002) i deras studier att vårdpersonalens vilja att vårda patienter med 

missbruksproblematik och deras underliggande problem var bristande.  
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Jämfört med resultatet och tidigare forskning menar Kasén (2002) att sjuksköterskan bör 

sträva efter att vägleda patienten och visa viljan att hjälpa patienten till återhämtning, vilket 

visar på sjuksköterskans delaktighet och är en viktig del i vårdrelationen. Resultatet visar 

också att sjuksköterskor är villiga att hjälpa patienten om den själv vill och är mottaglig. De 

säger även att det är viktigt att behandla dessa patienter som alla andra som kommer till 

akutmottagningen. Patienter med missbruksproblematik som är påverkade av narkotika kan 

vara komplicerade att behandla då de kan vara frånvarande, till exempel att de somnar. 

Forskningen styrker att det som hindrar vårdpersonal från att ge patienter med 

missbruksproblematik bra vård med god kvalitet, är ifall de till exempel är tungt 

narkotikapåverkade (Indig m.fl., 2009). 

 

6.2.3 Arbetsmiljö 

I resultatet framkommer att sjuksköterskorna upplever arbetsmiljön som stökig och otrygg 

då framför allt patienter med missbruksproblematik uppträder respektlöst. Sjuksköterskorna 

beskriver att hot och trakasserier tillhör vardagen på akutmottagningen. I likhet med 

resultatet menar Ferns m.fl. (2008) och Gilchrist m.fl.(2011) att risken för att utsättas för 

våld, är stor på akutmottagningar vid vårdande av missbrukspatienter. Resultatet visar att 

sjuksköterskorna i vårt examensarbete upplever att det är viktigt att vara försiktig och 

uppmärksam i mötet med patienter med missbruksproblematik, eftersom det är svårt att veta 

på vilket sätt de kommer att uppträda. Vi tycker att det borde finnas säkerhetsrutiner inför 

detta möte för att sjuksköterskorna vet hur de ska agera i våldsamma situationer. Självfallet 

så skiljer sig situationerna som uppkommer i mötet med patienter med 

missbruksproblematik, men då har sjuksköterskorna ändå en grund att förhålla sig till. 

Relaterat till resultatet beskriver Kasén, (1997) att vårdrelationen är en förbindelse mellan 

patient och vårdare där sjuksköterskan bör ta på sig ett ansvar som innebär att värna om 

patientens värdighet genom att lindra patientens lidande. I resultatet framkommer att 

sjuksköterskorna upplever mötet med missbruksproblematik som svårt då deras beteende 

kan vara oberäkneligt och situationen är oftast svår med våld inblandat. I samstämmighet 

med resultatet säger Happell m.fl. (2001) att sjuksköterskor upplever mötet med patienter 

med missbruksproblematik som svårt och obehagligt. I intervjuerna berättade en del av 

sjuksköterskorna om att patienterna var lugnare med säkerhetsvakt eller polis närvarande. 

Däremot var det några av dem som sa att de inte trodde att det hade någon betydelse med 

säkerhetspersonal och polis på plats. Oavsett om säkerhetspersonal har en lugnande effekt på 

patienterna på akutmottagningarna. Så anser vi att säkerhetspersonal borde vara en 

självklarhet på alla akutmottagningar dygnet runt för att värna om vårdpersonals och 

patienters säkerhet. Vilket styrks i tidigare forskning där Graham (2006) påpekar att på en 

del akutmottagningar har säkerheten höjts genom säkerhetskontroller och säkerhetspersonal 

på plats dygnet runt. Dessa åtgärder görs för att undvika våld mot vårdpersonal på 

akutmottagningar.  
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6.2.4 Kompetensutveckling 

I resultatet framkommer att sjuksköterskorna känner ett behov av kompetensutveckling för 

att öka sin kunskap om nya narkotikapreparat, vilket styrks i tidigare forskning där Cork m.fl. 

2008, Ford m.fl. (2008) och Ford m.fl. (2009) säger att utbildning och stöd behövs i mötet 

med patienter med missbruksproblematik. I vårt resultat säger sjuksköterskor som har lång 

erfarenhet att de känner trygghet i sin roll, men påpekar ändå att mer utbildning skulle 

behövas då det ständigt kommer nya narkotikapreparat på marknaden. För att möta 

patienter med missbruksproblematik behöver sjuksköterskorna veta hur de ska behandla 

dessa patienter och hur olika narkotikapreparat påverkar olika människor. Det visade sig i 

resultatet att sjuksköterskornas erfarenhet hade stor betydelse i mötet med patienter med 

missbruksproblematik. I likhet med resultatet menar Kasén (1997) att sjuksköterskans 

engagemang visar på en delaktighet i vårdrelationen då hon lyssnar till patientens positiva 

och negativa upplevelser.  

Som resultatet visar på menar Kelleher m.fl.(2009) att utbildning och riktlinjer är 

nödvändigt för att öka tryggheten för vårdpersonalen på akutmottagningen. Vi tror att 

erfarna sjuksköterskor skulle kunna delge sina erfarenheter om dessa möten och där med att 

förmedla råd och tips till mindre erfarna sjuksköterskor. Det borde finnas mer utbud och 

tillgänglighet av föreläsningar och utbildningar om vilka nya narkotikapreparat som finns på 

marknaden. Sjuksköterskan har ett ansvar att vara uppdaterad inom forskning och nya 

tillvägagångssätt. Därför anser vi att det också ligger på deras ansvar att teamet fortbilda sin 

inom området. 

6.2.5 Förslag till vidare forskning 

Utifrån examensarbetets resultat föreslås mer forskning på hur sjuksköterskor skulle kunna 

behandla och bemöta patienter med missbruksproblematik på ett tryggt och säkert sätt. Det 

skulle även vara intressant att titta på hur samarbetet mellan olika vårdenheter fungerar och 

hur det fungerar på andra akutmottagningar i Sverige. Hur vården fungerar för patienter 

med missbruksproblematik idag. I resultatet framkommer att akutmottagningen upplevs 

som en stökig och otrygg arbetsplats i samband med mötet med patienter med 

missbruksproblematik, varpå vidare forskning behövs om hur säkerheten för sjuksköterskor 

ser ut på akutmottagningar i Sverige. I examensarbetets bakgrund framkommer att på 

akutmottagningar är det ett bra tillfälle att upptäcka och hjälpa patienter med missbruk eller 

riskbruk. Därför rekommenderas vidare forskning i Sverige på hur patienter med 

missbruksproblematik som kommer till akutmottagningar upptäcks och hur missbruk 

förebyggs. Vidare föreslås att en forskningsstudie med sjuksköterskor som arbetar på 

akutmottagningar utförs. Studien skulle kunna bestå av en intervjustudie och en 

interventionsstudie med personalutbildning om missbruk och riskbruk, som avslutas med 

uppföljningsintervjuer. Med denna studie skulle även effekten av utbildning på arbetsplatsen 

kunna utvärderas.  
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6.3 Etikdiskussion 
Inför intervjuarbetet togs kontakt med kurator ifall att någon utav sjuksköterskorna skulle 

känna ett behov av att prata och bearbeta känslomässigt jobbiga situationer som kunde ha 

uppstått under intervjun. Däremot var det ingen utav sjuksköterskorna som var i behov utav 

kuratorkontakt. Ett etiskt dilemma som framkom under intervjuerna var att det var svårt att 

ställa rätt typ av följdfrågor för att få fram sjuksköterskornas erfarenheter, att det var mycket 

svårt att under intervjuarbetet tänka hela vägen fram till ett resultat. Intervjumaterialet från 

en utav sjuksköterskorna var komplicerat att kunna ta ut citat ifrån, då hennes talspråk var 

svårförståeligt som text. Det var inte svårt för oss som hade intervjuat att förstå men däremot 

har andra läsare påpekat detta. På grund utav detta så finns det inga citat från denna 

intervju. 

7 SLUTSATS 

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att möta 

patienter som är påverkade av alkohol eller narkotika, på akutmottagning. Följande 

slutsatser enligt följande punkter är det som var mest framträdande ur examensarbetets 

resultat, i relation till syftet. 

• Sjuksköterskan bör i sitt bemötande av patienter med missbruksproblematik visa 

ödmjukhet, vara tydlig i sin kommunikation och att ha en empatisk hållning. 

• Svårigheter att prioritera tid för individuella samtal med patienter med 

missbruksproblematik, då det ofta är brist på tid och vårdpersonal. 

• En påfrestande arbetsmiljö där våld och trakasserier är vanligt förekommande. 

• Blandmissbrukare, patienter som både tagit alkohol och narkotika, är oftast mycket 

mer våldsamma än de patienter som endast druckit alkohol.  

• Det behövs ökad kunskap genom regelbundna föreläsningar om nya 

narkotikapreparat på marknaden för sjuksköterskorna på akutmottagningen. 

 

Något som ytterligare framkommit i resultatet, men som inte diskuterats i 

resultatdiskussionen då det är utanför syftet, är att sjuksköterskorna tycker att det är viktigt 

att få tid att reflektera och bearbeta påfrestande händelser som de upplevt på 

akutmottagningen. Tid borde avsättas för återkoppling och reflektion. 
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BILAGA B: INTERVJUFRÅGOR 
Vi kommer att använda oss av öppna intervjufrågor med följdfrågor i samtalsform. 

• Kan du berätta om någon erfarenhet du har av ett möte med en patient som har varit 

påverkad av alkohol eller droger?  

• Hur upplever du en sådan här situation? 

• Känner du att du har kompetens inom området? 

 



 

BILAGA C: BREV TILL VERKSAMHETSCHEF 
Till verksamhetschefen på Södertälje sjukhus akutmottagning Stockholm 2012-12-03 

Hej! 

Vi heter Katarina Mace och Maria Isacson och studerar till sjuksköterskor vid Mälardalens 

Högskola i Eskilstuna. 

Våren 2013 kommer vi att skriva examensarbete på kandidatnivå. Syftet är att beskriva  

sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter som är påverkade av alkohol eller  

narkotika på akutmottagning. För att kunna genomföra arbetet behöver vi göra sex stycken  

intervjuer med sex sjuksköterskor som har minst fem års erfarenhet . 

Vi vill med detta brev be om tillstånd från dig som verksamhetschef att få göra intervjuer  

med personal på arbetstid. Intervjuerna kommer att ta ca 30 minuter och deltagarna har  

närsomhelst rätt att avbryta sitt deltagande. Materialet vi får fram kommer att behandlas  

konfidentiellt. Enskilda personer kommer inte gå att urskilja.  Vi kommer även att göra en 

 etisk prövning av examensarbetet hos Mälardalens högskola. 

När vi är färdiga med vårt examensarbete är ni välkomna att ta del av det. Vid frågor kan ni  

kontakta oss eller vår handledare. 

För att vi ska kunna börja kontakta sjuksköterskorna i god tid ber vi dig att  

svara snarast till någon utav oss. 

STUDENT      STUDENT 

Katarina Mace      Maria Isacson  

0733-018498      0707-154223 

kme11001@student.mdh.se    min11001@student.mdh.se 

HANDLEDARE 

Albertine Ranheim, Lektor i vårdvetenskap, akademin för hälsa, vård och välfärd vid 

Mälardalens högskola 016-15 32 91 albertine.ranheim@mdh.se



 

  

BILAGA D: GODKÄNNANDE FRÅN VERKSAMHETSCHEFEN 

 

till kme11001  

 
 

 

Hej! 
 
Härmed ger jag mitt tillstånd till att intervjua sex sjuksköterskor på akutmottagningen på 
Södertäljesjukhus 
inför erat examensarbete. 
 
Hälsningar 
Annelie Lennberg 
 
 
Annelie Lennberg 
Verksamhetschef 
VO Vård 
Södertälje Sjukhus AB 
Tele 08-55024002  
Mobil 0736251727 

 
 

 
 



 

BILAGA E: BREV TILL INFORMANTER 
Till sjuksköterskor på Södertälje sjukhus akutmottagningen Stockholm 2013-01-22 

Hej! 

Vi vänder oss till dig, som har minst fem års erfarenhet som legitimerad sjuksköterska, med  

en förfrågan om att delta i en intervju till vårt examensarbete på kandidatnivå. 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter som är påverkade av  

alkohol eller narkotika på akutmottagning. Ditt deltagande innebär att bli intervjuad av oss  

och intervjun beräknas ta ca 30 minuter av din arbetstid och intervjun kommer att äga rum  

på sjukhuset. Deltagandet är frivilligt, och du har rätt att när som helst avbryta ditt  

deltagande utan att ge någon närmare förklaring. Intervjun kommer att spelas in och sedan  

skrivas ner ordagrant. Din verksamhetschef har gett skriftligt tillstånd till att du får delta på  

arbetstid. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att det är vi som  

studenter, opponenterna, seminarieledare, examinator och handledare som kommer ha  

tillgång till detta. Enskilda personer kommer inte kunna utskiljas. 

Vi undrar nu om du vill ställa upp på en intervju, du får välja tid och plats för intervjun.  

För att vi tillsammans ska kunna hitta en bra och lämplig tid vänligen maila  

någon utav oss om du vill delta.  

STUDENT       STUDENT 

Katarina Mace       Maria Isacson  

0733-018498       0707-154223 

kme11001@student.mdh.se     min11001@student.mdh.se 

HANDLEDARE  

Albertine Ranheim, Lektor i vårdvetenskap, akademin för hälsa, vård och välfärd vid 

Mälardalens högskola 016-15 32 91 albertine.ranheim@mdh.se  



 

BILAGA F: INFORMERAT SAMTYCKE 
Jag vill delta i denna intervju vars Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att  

möta patienter som är påverkade av alkohol eller narkotika på akutmottagning. 

Jag är informerad om att den kommer att spelas in och skrivs sedan ner ordagrant. De  

som får tillgång till intervjumaterialet är författarna, opponenterna, seminarieledare,  

examinator samt handledaren. Jag kan när som helst avbryta mitt deltagande i studien utan  

att ge någon närmare förklaring. 

 

 

 

Jag intygar att jag tagit del av, och förstått innebörden av ovanstående text samt det  

Informationsbrev som skickats till mig. Jag kommer att delta . 

 

Ort och datum: 

 

Underskrift: 

 

Namnförtydligande: 

 

Jag och min arbetsplats vill ha ett exemplar av examensarbetet?  JA/NEJ 

Om ja, skriv e-postadressen här:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 

Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 
E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


