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Sammanfattning 

Syftet med studien var att belysa hur sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning 

upplever mötet med patienter som är påverkade av alkohol och droger. En kvalitativ 

intervjustudie med semistrukturerad intervjuguide genomfördes. Materialet transkriberades 

och analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Sju sjuksköterskor som arbetar på en 

akutmottagning i Mellansverige deltog i studien. Det framkom att informanterna känner 

empati för påverkade patienter vilka samtidigt beskrivs som opålitliga. Sjuksköterskorna är på 

sin vakt då patienterna snabbt kan bli aggressiva och hotfulla om de upplever sig bli 

provocerade. Sjuksköterskorna behöver ibland värja sig mot påverkade patienter som utsätter 

dem för oönskad fysisk kontakt och de upplever det som en trygghet att ta hjälp av väktare 

eller polis vid behov. Känslor som osäkerhet, frustration, irritation, olust och ilska väcks hos 

sjuksköterskorna i mötet med patientgruppen men de eftersträvar att bemöta alla lika. Trots 

detta uppges påverkade patienter behandlas annorlunda, prioriteras lägre och tas inte riktigt på 

allvar. Trots att sjuksköterskorna upplever att påverkade patienter är oberäkneliga och 

framkallar osäkerhetskänslor känner de empati för dessa individer. Ett professionellt 

bemötande eftersträvas men trots det antyds att toleransen är låg gentemot påverkade 

patienter. Vidare utbildning välkomnas och tros kunna bidra till bättre omvårdnad av en 

komplex patientgrupp.   
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Abstract  

The aim of this study was to illustrate how nurses working in an emergency department 

experience meeting with patients under the influence of alcohol and drugs. A qualitative study 

was undertaken with a semi-structured interview guide. Data was transcribed and analyzed by 

qualitative content analysis. Seven nurses who work in an emergency department in central 

Sweden participated in the study. It was found that nurses feel empathy for patients under the 

influence of substances, although they also described them as unreliable. Several nurses 

described themselves as being on guard as patients can become aggressive and threatening, 

and that situations can quickly turn when the patients perceive themselves to be provoked. 

When nurses are exposed to unwanted physical contact they sometimes need to defend 

themselves. When it is warranted, the help of security or the police can offer some degree of 

comfort. The nurses are experiencing feelings of insecurity, frustration, irritation, unease and 

anger in the encounter with this group of patients, but retain their professionalism and strive 

to treat everyone equally. Despite this it is indicated that patients under the influence of 

substances are treated differently from other patients, are a lower priority and are not taken as 

seriously. Although patients under the influence of substances may appear volatile and 

threatening nurses feel much empathy. A professional approach is sought but despite that it is 

suggested that the tolerance is low in relation to patients under the influence of substances. 

Further education is welcomed and is believed to contribute to better care for a complex 

population of patients. 
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1 Introduktion 

I de fall en person är påverkad av substanser och skadas eller av annan anledning behöver 

vård möter denne troligen en sjuksköterska i första instans, exempelvis på en akutmottagning. 

Detta gör sjuksköterskor vid akutmottagningar till en utsatt arbetsgrupp då påverkade 

patienter kan vara oberäkneliga i sitt beteende, exempelvis genom att agera hotfullt och 

aggressivt (Nyström 2003). 

1.1 Begreppen berusad och påverkad 

Berusad definieras enligt Nationalencyklopedin (www.ne.se) som den som befinner sig i ett 

berusat tillstånd efter exempelvis alkoholkonsumtion eller tablettintag. Med påverkad menar 

författarna det som NE beskriver som berusad och innefattar förutom alkohol även narkotika 

och narkotikaklassade substanser.  

 

1.2 Begreppet empati 

Nationalencyklopedin definierar begreppet empati som inlevelseförmåga, det vill säga 

förmåga till inlevelse och medkänsla. Att kunna leva sig in i en annan människas känsloläge 

(www.ne.se). Empati kräver en förmåga att förstå, att sjuksköterskan sätter sig in i den andra 

personens position samt har en naturlig förmåga till empati som kan utvecklas. Förmågor som 

självinsikt och att kunna reflektera är andra viktiga ingredienser. Genom undervisning 

kommer ökad kunskap kring medicinska förhållanden samt hur människor fungerar som 

biologiska, psykologiska, och sociala varelser, vilket stärker empatisk förmåga (Baillie 1996). 

 Tidigare erfarenheter kan användas till att tolka liknande situationer och ökar den empatiska 

förmågan. En god relation mellan patient och sjuksköterska är av vikt för förmågan att 

empatisera precis som empati kan skapa en god patient-sjuksköterskerelation. Empati och 

närhet tycks starkt sammanlänkat och kan underlättas om sjuksköterskan försöker identifiera 

sig med patienten (Baillie 1996). 

1.3 Hot och våld 

Definitionen av hot är om en person uttalar sig om att utföra fysiskt våld eller skadegörelse 

riktat mot en annan person eller mot sig själv. Gester, sexuella anspelningar och 

personangrepp ingår också i begreppet hot. Våld innebär en aggressiv handling menad att 
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skada en annan människa fysiskt eller psykiskt. Våld kan innebära exempelvis att slå, knuffa, 

hålla fast, sparka, bita, riva, nypa eller klösa en människa. (Arbets- och miljömedicin, 

Stockholms läns landsting 2008). 

1.4 Stigmatisering 

Stigmatisering är en form av social stämpling (www.ne.se). Den något äldre definitionen är 

social brännmärkning (Svenska Akademien 1986). Stigmatisering kan beskrivas som ett 

förakt mot grupper eller personer som avviker från samhällsnormen. Det kan vara på grund av 

en djupt nedsättande, utmärkande egenskap eller karaktärsdrag hos en individ som tenderar att 

reducera personen till att vara endast det som själva stigmat symboliserar, exempelvis en 

missbrukare (Goffman 2001). 

1.5 Litteraturgenomgång 

Hot och våld inom vården är i hög grad ett problem. Personal på akutmottagningar löper hög 

risk att utsättas för våld som kan uppstå plötsligt hos påverkade patienter, till exempel vid 

medicinering eller användning av fysiska begränsningsåtgärder. Sjuksköterskor kan vid 

sådana tillfällen genom sitt sätt att uppträda uppfattas som provokativa av patienten och våld 

kan då uppstå (Lundström & Isaksson 2010).  

 

Sjuksköterskor vid akutmottagningar blir i stor omfattning utsatta för aggressiva, hotfulla och 

våldsamma upplevelser genom att patienter kan ha ett aggressivt beteende, göra sexuella 

anspelningar eller trakassera sjuksköterskorna (Ryan & Maguire 2006). Vid omvårdnaden av 

patienter som är påverkade av alkohol eller droger uppstår ökad risk för våld samt känslor av 

sårbarhet hos sjuksköterskor på akutmottagningar (Catlette 2005). Den vanligaste formen av 

våld är verbalt våld där okvädingsord och svordomar är mest förekommande (Crilly 2003). 

Att sjuksköterskor blir knuffade är det vanligaste fysiska våldet och deras uppfattning är att 

användningen av alkohol och droger varit inblandat i våldsamma incidenter (Crilly 2003). En 

stor andel av incidenterna sker under kvällen eller natten och en anledning till att påverkade 

patienter blir våldsamma kan till exempel vara om förändring sker i ordinationen av 

narkotikaklassade preparat som Diazepam. Patienter som överdoserat eller är påverkade av 

alkohol har större potential än andra att bli aggressiva. Två femtedelar av patienterna på 

akutmottagningen bedöms av sjuksköterskor antingen genom journalanteckningar eller genom 
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sjuksköterskans professionella bedömning som potentiella till aggressivt beteende (Zernike & 

Sharpe 1998). 

 

Där sjuksköterskor fått internutbildning i konflikthantering kring aggressiva patienter 

upplever en större andel att av dem att utbildningen hjälper dem i hantering av aggressiva 

situationer. Några av de som inte genomgått utbildning i konflikthantering trodde inte att 

utbildning skulle ha hjälpt dem i våldsamma situationer. De verbala och fysiska incidenter 

sjuksköterskorna syftar till härleds till bland annat alkoholpåverkan och uppfattningen är att 

dessa situationer var oundvikliga oavsett utbildning (Zernike & Sharpe 1998). När 

sjuksköterskor ställs inför situationer som misstänks kan utvecklas till att bli hotfulla är det  

en bra förberedelse att prata ihop sig med sina kollegor innan om möjligheten finns. Det är 

också önskvärt att arbetsgruppen har ett tillåtande klimat där alla respekterar varandras åsikter 

då det inger trygghet hos personalen (Suserud & Svensson 2009). 

 

Sjuksköterskors inställning till personer som använder alkohol och droger kan påverka 

omvårdnaden negativt. Kelleher (2007) menar att det är viktigt att fastställa vilken kunskap 

och inställning läkare och sjuksköterskor vid akutmottagningar har för att säkerställa god 

omvårdnad som dessa patienter behöver, inte hindras. Vidare föreslår Kelleher (2007) att det 

utarbetas riktlinjer gällande vården av personer med missbruk, att personalens utbildning 

anpassas för att passa patientens behov och förväntade utfall samt att det ingår i 

sjuksköterskans grundutbildning. 

 

 I en studie utförd bland sjuksköterskor i Australien svarade 17 % att de saknade utbildning 

eller sakkunskap för interaktioner med patienter med alkohol- eller drogproblem. Många av 

sjuksköterskorna ansåg att den patientgruppen är väldigt svår att bemöta. Överlag skattade 

studiedeltagarna att de hade adekvat kunskap och problemlösningsförmåga gällande vården 

av patienter som använder alkohol och andra droger. Trots detta indikerade de flesta 

sjuksköterskor att de välkomnar ytterligare utbildning om drog- och alkoholfrågor (Happell et 

al. 2002). 

 

I sjuksköterska-patientrelationer är sjuksköterskans förmåga till empati och att förstå 

patientens situation grundläggande för att omvårdnaden ska bli god (Kristoffersen, Nortvedt 
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& Skaug 2005). Genom att lära känna patienten och höra dennes historia anser sjuksköterskor 

att det blir lättare att förstå reaktioner och beteenden hos patienten (Baillie 1996). En 

nyckelfaktor som påverkar huruvida sjuksköterska-patientrelationen är hjälpsam eller inte, 

beror på hur villig sjuksköterskan är att se förbi en patients negativa beteende (Reynolds & 

Scott 1999). Det är ofta lätt för sjuksköterskor på en akutmottagning att engageras i 

patienternas tragiska livsöden. Samtidigt är det viktigt att hålla sig professionell i alla lägen 

och bibehålla en viss distans utan att bli alltför avskärmad. Detta är angeläget för att 

känslomässigt orka med arbetet i längden (Wikström 2006). En del sjuksköterskor undviker 

helt att bli involverade i patienten då detta kan orsaka personlig stress, påverka objektiviteten 

till patienten och engagemanget till andra patienter. Detta kan få följder som 

kommunikationssvårigheter och mindre spenderad tid med den patienten, vilket kan leda till 

lägre nivå av empati. Yttre faktorer som stress, tidsbrist och hög arbetsbelastning hindrar 

sjuksköterskan att identifiera underliggande anledningar till patienters beteende och därmed 

försvåra uppkomsten av empati. Även sjuksköterskans egenskaper, personliga och 

professionella erfarenheter, kunskap om personer och hur hon själv känner influerar varje 

situation och hennes förmåga att känna empati (Baillie 1996). 

 

I en studie utförd bland sjuksköterskor och annan vårdpersonal visar resultatet att många som 

saknar erfarenhet av påverkade personer känner sig osäkra när de möter dessa i en 

vårdsituation. Efter att de givits en halvdagsutbildning om hur de ska bemöta dessa personer 

kände de sig påtagligt säkrare i hur de skulle bete sig. Slutsatsen som drogs av detta var att 

information och utbildning om hur man bemöter dessa patienter ger positiva resultat hos 

sjuksköterskor, i självkänsla och attityd. Sådan utbildning borde ges tidigt i 

sjuksköterskeutbildningen eftersom okunskap ofta leder till rädsla och osäkerhet (Vadlamudi 

et al. 2008).  

 

Vargas och Luis (2008) visar att okunskapen hos sjuksköterskor angående alkohol och 

missbruk är utbredd. Alla sjuksköterskor i studien hade fördomar om personer som dricker 

mycket. Fördomarna och åsikterna var kraftigast hos de sjuksköterskor som själva inte alls 

nyttjade alkohol. I slutsatsen skrivs att kunskapen är högst bristfällig och att utbildning 

behövs inom detta område (Vargas & Luis 2008).  
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Brittiska distriktssjuksköterskor som i sitt yrkesutövande träffar patienter som missbrukar 

olika substanser känner sig osäkra i mötet med denna patientgrupp och missbrukarna blir 

diskriminerade. Sjuksköterskorna själva upplever sig som otillräckliga vilket resulterar i 

kortare besök, att de alltid är två sjuksköterskor vid besöken och att de endast utför den 

omedelbara uppgiften istället för att anta ett holistiskt synsätt som är idealt (Peckover & 

Chidlaw 2007). 

 

Genomgående betonar litteraturgenomgången vikten av utbildning, riktlinjer och information 

kring påverkade patienter i sjuksköterskors grundutbildning samt fortlöpande på arbetsplatsen 

(Vargas & Luis 2008, Vadlamudi et al. 2008, Peckover & Chidlaw 2007, Kelleher 2007, 

Happel et al. 2002). 

1.6 Problemformulering 

Av litteraturgenomgången framgick att det finns en del forskat om sjuksköterskors attityder 

gentemot påverkade patienter, däremot avspeglar artiklarna inte lika mycket om 

sjuksköterskornas känslor och upplevelser av mötet med dessa patienter. Det verkar även 

saknas artiklar av det här slaget från Sverige. Det kan vara av vikt för sjuksköterskor att bli 

medvetna om vilka tankar och känslor som kan förekomma i mötet med påverkade patienter. 

Genom att bli medveten om sina egna reaktioner kan sjuksköterskan ta ett medvetet beslut om 

hur hon eller han agerar på sin reaktion.  

1.7 Syfte 

Syftet med studien var att belysa hur sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning 

upplever mötet med personer som är påverkade av alkohol och droger samt om de upplever 

att de har tillräckliga kunskaper om den patientgruppen. 

1.8 Frågeställningar 

 Hur upplever sjuksköterskor på en akutmottagning mötet med personer som är 

påverkade av alkohol och droger?  

 Vilka känslor framkallar dessa möten hos sjuksköterskorna?  

 Upplever sjuksköterskorna att de har tillräcklig kunskap om patienter som är 

påverkade av alkohol och droger?  
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2 Metod 

2.1 Design 

Studien var av empirisk karaktär, hade en kvalitativ ansats och var beskrivande till sin design 

(Forsberg & Wengström 2008).  

2.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Akutmottagningen valdes ut genom bekvämlighetsurval. Urvalsmetoden som användes vid 

rekrytering av informanter var tillfällighetsurval då de sjuksköterskor som arbetade på den 

aktuella akutmottagningen de dagar intervjuerna utfördes var de som valdes till studien. 

Inklusionskriterierna för urvalsgruppen var legitimerade sjuksköterskor med minst ett års 

arbetslivserfarenhet som arbetar på den utvalda akutmottagningen i Mellansverige. 

Exklusionskriterier omfattar samtliga som inte uppfyllde inklusionskriterierna. Antalet 

informanter blev sju sjuksköterskor och inom denna undersökningsgrupp var 

könsfördelningen sex kvinnor och en man. Deltagarna var i åldersspannet 28 till 50 år med en 

medianålder på 38 år och en medelålder på 36,3 år. Av de som tillfrågades tackade ingen nej, 

ingen avbröt intervjun och ingen återkallade sin medverkan. Informanterna har varit 

yrkesverksamma som sjuksköterskor mellan 1 och 27 år.  

2.3 Datainsamlingsmetod 

En semistrukturerad intervjuguide innehållande tre öppna frågor utformades utifrån 

föreliggande studies frågeställningar. Denna guide utgjorde grunden till intervjuerna. Sedan 

tillkom även spontana följdfrågor.  Intervjuerna spelades in med hjälp av en digital diktafon. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att informanterna får berätta fritt om sina känslor och 

upplevelser och intervjuguiden behöver inte följas i förväg bestämd ordning (Forsberg & 

Wengström 2008). Inledningsvis fick informanterna besvara bakgrundsfrågor som ålder och 

hur länge de varit yrkesverksamma. 

 

I guiden ingick följande frågor: 

1. Hur upplever du mötet med patienter som kommer in och är påverkade av alkohol och 

droger? 

2. Vilka känslor kan uppstå i mötet med dessa patienter? 

3. Har du någon utbildning om hur man ska bemöta påverkade människor?  
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2.4 Tillvägagångssätt 

Författarna av föreliggande studie sökte tillstånd för sin undersökning från enhetschefen vid 

den aktuella akutmottagningen. Undersökningsgruppen rekryterades genom att ett 

informationsblad mailades till enhetschefen som i sin tur skickade ut informationsbladet till 

sjuksköterskorna via mail, satte upp som anslag i korridoren och placerade ut lappar på 

borden i personalrummet. Författarna ombads sedan komma på besök vid en i förväg angiven 

tidpunkt på förmiddagar för att intervjua sjuksköterskor under deras arbetstid. Intervjuerna 

genomfördes enskilt med endast författarna och en informant åt gången närvarande. Vid 

intervjuerna höll en författare i intervjun medan den andra skrev anteckningar, kompletterade 

med följdfrågor som upplevdes som relevanta och observerade informanternas kroppsspråk. 

Exempel på följdfrågor var ”kan du ge exempel på det?” och ”kan du utveckla det lite?”. 

Intervjuerna genomfördes i ett avskilt samtalsrum på akutmottagningen för att informanterna 

skulle känna att de kunde svara ärligt på frågorna utan att risk förelåg för att någon obehörig 

skulle höra samtalet. Intervjuerna spelades in med en digital diktafon och tidsåtgång per 

intervju var mellan 5 och 18 minuter. En testintervju genomfördes innan intervjuerna 

påbörjades. Denna testintervju inkluderades inte i studiens resultat. 

2.5 Dataanalys 

De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant och lästes sedan igenom ett flertal gånger 

av författarna för att på så sätt skapa en helhetsbild av materialet. Båda författarna har enskilt 

gått igenom allt material för att sedan jämföra helhetsbilden med varandra. Därefter 

genomfördes en manifest innehållsanalys som innebär att texten delades in i meningsbärande 

enheter som sedan kondenserades. De kondenserade meningarna genomgick i sin tur en 

abstraktion och märktes med en kod. De olika koderna jämförs utifrån likheter och skillnader 

och sorteras sedan in i subkategorier och vidare i kategorier (Graneheim & Lundman 2004). 

Utifrån studiens syfte formades till en början tolv kategorier som sedan skalades ner till fyra.  
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Tabell 1. Exempel på innehållsanalys. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

text 

Kod Subkategori Kategori 

Jag kan tycka att 

det är 

jättesorgligt för 

det är en 

människa bakom 

varje individ. 

Det är 

jättesorgligt 

för det är en 

människa 

bakom varje 

individ. 

Sorgligt. En 

människa 

bakom varje 

individ. 

Empati Känslor 

Men sen är vi här 

för att vi ska ju 

va professionella 

och så är det ju. 

Det får man ju 

hålla på vilka 

patienter man än 

har. 

Vi är här för 

att vara 

professionella 

och det måste 

man hålla på 

vilka patienter 

man än har.  

 

Man måste 

vara 

professionell 

med alla 

patienter. 

Upplevelser 

av huruvida 

patienterna 

ges likvärdig 

vård 

Kunskap och 

erfarenheter 

Missbrukare och 

alkoholister har 

inte så hög status 

i samhället över 

huvud taget. 

Missbrukare 

och 

alkoholister 

har inte så hög 

status i 

samhället. 

Missbrukare 

och 

alkoholister 

har låg status i 

samhället. 

Fördomar och 

stigmatisering 

Kunskap och 

erfarenheter 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Alla som på något sätt bedriver forskning har det yttersta ansvaret för sina informanter i den 

meningen att de ska ta hänsyn till informanternas välbefinnande och inte riskera att utlämna 

deras privatliv (Codex 2010, Polit & Beck 2003). Vid rekryteringen har informanterna 

tilldelats skriftlig information om studien och dess syfte genom enhetschefen. I 

informationsbladet har det framgått att medverkan i studien är frivillig, att man får dra sig ur 

under studiens gång, att alla uppgifter behandlas konfidentiellt och att ingen enskild informant 

kommer kunna identifieras i studien. Då författarna har utfört intervjustudien bland 

verksamma sjuksköterskor om arbetsrelaterade upplevelser var det inte nödvändigt att söka 

tillstånd från Högskolans etiska nämnd.  

 

De inspelade intervjuerna raderades omedelbart efter transkribering enligt god forskningsetisk 

sed (Polit & Beck 2003). Allt nedskrivet material behandlades konfidentiellt och förvarades 
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på sådant sätt att intrång från obehöriga inte var möjligt. Uppgifterna presenteras i arbetet på 

ett sådant sätt att de inte kan härledas till en specifik person. 

3 Resultat 

Resultatet presenteras i löpande text och med citat från informanterna. Talspråksuttryck som 

ju, liksom, så, man och alltså har tagits bort ur citaten för att underlätta läsandet. Fyra 

kategorier utkristalliserades under sammanställningen av materialet från intervjuerna: 

”Känslor”, ”Trygghet och otrygghet”, ”Situationer”, ”Kunskap och erfarenheter”. 

3.1 Trygghet och otrygghet 

3.1.1 Hot och våld 

En informant ansåg att det förekommer mycket hot och våld på akutmottagningen. Flertalet 

har beskrivit att de är på sin vakt när påverkade patienter gör verbala utfall för de kan plötsligt 

bli aggressiva och hotfulla. Det berättades om att lugna situationer snabbt kan vända om 

patienter upplever sig bli provocerade. Ibland ber patienter om ursäkt för sitt utåtagerande, 

dock upplevde informanterna överlag att frustration och aggression ibland riktas mot dem. 

 

”Jag försöker alltid tänka på att vara på min vakt, för jag vet att folk kan brusa upp.” 

 

Sjuksköterskorna berättade att det är vanligt med missbrukare med psykiska störningar och 

dessa patienter upplevdes som obehagliga, labila och oberäkneliga. Informanterna uppgav 

dock att alla patienter får samma bemötande inledningsvis. Ingen överdriven mildhet visas om 

patienten uppfattas som oresonlig utan sjuksköterskorna blir bestämda och får ibland säga till 

på skarpen. 

 

”Ibland när de bara är arga är det inte roligt. Då är det oftast hotbild med i vårt arbete.” 

 

”Är det droger så är det läskigare. Man vet inte hur labila de är. Då får man vara försiktig.” 

 

Några informanter beskrev förekomsten av oönskad fysisk kontakt när de vårdar 

alkoholpåverkade. Det förekommer allt ifrån oönskade ömhetsbetygelser i form av klapp på 

kinden till att de fäktar med armar eller att sjuksköterskorna kan få en smäll i huvudet. I dessa 
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fall beskrev sjuksköterskorna hur de får värja sig eller hålla ner patientens händer. 

3.1.2 Trygghet kontra otrygghet 

Informanterna berättade att de kan hantera alla situationer de ställs inför. Faktorer som inger 

trygghet beskrevs vara närvaron av polis eller väktare i aggressiva situationer, att det finns 

mycket kompetens i närheten samt egen erfarenhet och kunskap. Flertalet informanter kände 

dock viss osäkerhet kring påverkade personer. Även om varje tillfälle är unikt så upplevdes 

påverkade i allmänhet som opålitliga och agiterade. Patienternas sinnesstämning scannas av 

men informanterna uttryckte att de inte känner sig rädda. Det förekommer att sjuksköterskor 

hotar med att tillkalla väktare för att patienten ska lugna sig, ibland med god effekt.  

 

Det finns inte alltid möjlighet att arbeta parvis men informanterna försöker arbeta två och två 

med vissa patienter då det ger trygghet. Det finns en väktare närvarande på akutmottagningen 

alla kvällar och helger som kan assistera med att hålla fast en våldsam patient för att 

sjuksköterskan ska kunna ta de prover som bedöms som nödvändigast exempelvis vid 

misstanke om hjärnskada. 

 

”Vi försöker jobba två och två utifall att. Vi försöker vara det vid vissa patienter för vår egen 

säkerhet.” 

 

”Oftast har vi assistans av väktare och blir det alldeles för hotfullt gör vi det viktigaste och då 

kommer polisen också.” 

 

”Man får en känsla för om de är harmlösa eller ej, eller att man inte vet riktigt var man har 

dem. Så det kan man tycka är obehagligt.” 

3.2 Situationer  

3.2.1 Svårhanterliga situationer 

Att förutsäga hur påverkade patienter kommer att bete sig har av flera informanter beskrivits 

som svårt. Informanterna menade att de måste ”känna in” vilken sinnesstämning patienten 

befinner sig i och anpassar sitt agerande och bemötande utifrån det. En annan svårighet är 

förekomsten av påverkade patienter som vill avvika innan de fått nödvändig klinisk vård och 
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omsorg. Dessa situationer upplevdes av en sjuksköterska som svårhanterliga. Det skapar oro 

kring vad som kan hända patienten om denne inte blir undersökt och behandlad. Många av 

informanterna ansåg att patientens sinnesstämning påverkar hur svårhanterlig en situation är. 

 

”Jag blir absolut orolig eftersom de kan sjunka ner i medvetande igen med påverkad andning. 

Vi vill inte släppa iväg dem.” 

 

”Vissa kan vara väldigt aggressiva och vissa kan vara jätteloja. Det är svårt, man måste 

känna av vilket humör patienten har.” 

3.3 Känslor 

3.3.1 Empati och brist på empati 

Informanterna uttryckte empati för påverkade patienter med missbruksproblem och berättade 

att de har fått ta del av livshistorier, tragiska livsöden och misär. Det berättades om patienter 

som kommit in efter att ha legat hemma i sin egen avföring i veckor och inte fått i sig annat än 

alkohol och det beskrevs som väldigt tragiskt och jobbigt att se. En informant berättade att det 

är lätt för oss andra att säga ”ryck upp dig” till en missbrukare. Samhället är hårt mot dem 

ändå och det är ofta skam som hindrar missbrukare från att söka vård. Alla påverkade 

patienter framkallar dock inte empati hos sjuksköterskorna, en informant beskrev hur hon har 

svårt att tycka synd om äldre alkoholister och en annan berättade att hon inte känner empati 

om patienterna är medvetslösa eftersom det då inte går att föra dialog med dem.  

 

”Jag anser att de ska ha ett bra bemötande. Det räcker ändå att samhället är hårt mot dem.” 

 

”Många som hittats hemma kanske har legat veckor och gått ner sig under en längre tid (…) 

de är väldigt malnutrierade och har legat i egen avföring och urin. Det är tragiskt och 

jobbigt.” 

 

”Äldre alkoholister som har ställt till det själva har jag svårt att tycka synd om.” 

3.3.2 Andra känslor 

Patienterna beskrevs som oberäkneliga och aggressiva vilket flertalet informanter berättade 
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väcker känslor som osäkerhet och olust. Flera informanter nämnde patienter som druckit en 

längre tid och där nutritionsintag och hygien blivit lidande. Dessa kunde upplevas som 

äckliga. Det berättades också om ilska gentemot elaka patienter, men att det är oprofessionellt 

att visa när man blir arg. Flertalet informanter beskrev frustration och irritation över berusade 

personer som skapar oro på akutmottagningen när de är stökiga och högljudda. Trots många 

negativa upplevelser av berusade beskrevs även situationer där det finns utrymme för humor 

vilket underlättar relationen till patienten. Hög arbetsbelastning sänker tröskeln för tålamod 

hos informanterna. Patienter som kommer in ofta, avviker och kommer in påföljande dag gör 

att ett par informanter upplevde att de söker vård i onödan. Patienter i behov av vård och 

övervakning som vill avvika väckte oro hos en informant.  

 

”Det är klart att de här människorna som är jobbiga, otrevliga, det är klart man blir less på 

dem. Det gäller att sätta en gräns mot dem.” 

 

”Om jag ska generalisera så tycker jag ofta tidigare fyllor kan vara konfrontativa, högljudda 

och stökiga.” 

 

3.4 Kunskap och erfarenheter 

3.4.1 Upplevelser av huruvida patienterna ges likvärdig vård 

Samtliga informanter har självmant tagit upp bemötande under intervjuerna och berättat om 

hur de upplever att påverkade personer behandlas på akutmottagningen jämfört med andra 

patienter. Flertalet informanter beskrev hur man som sjuksköterska måste vara professionell 

och bemöta alla patienter lika. Det berättades om att patienterna som klassas som påverkade 

är en spridd grupp och det krävs ett individuellt bemötande för varje enskild patient. Det 

berättades även om att alla prioriteras och behandlas lika men att det krävs tydligare gränser 

mot påverkade patienter. Överlag framhöll informanterna vikten av ömsesidig respekt. Det 

berättades även om att missbrukare inte behandlas riktigt lika som andra patienter, att de inte 

tas riktigt på allvar. 

 

”Jag försöker vara lika mot alla men jag sätter tydligare gränser mot dem.” 
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”Jag upplever inte att de tas riktigt lika som andra patienter.” 

 

”Jag ser ingen skillnad på dem även om man tycker saker och ting ibland. Det kan man ju 

göra. Man är inte mer än människa.” 

3.4.2 Fördomar och stigmatisering 

Flertalet informanter beskrev att påverkade patienter och missbrukare är lågprioriterade inom 

vården och att det finns en låg tolerans gentemot dem. Det berättades om att vissa ur 

personalen kan ha en nedlåtande attityd mot dessa patienter som patienterna känner av och 

som följd blir otrevligare och mer utåtagerande. Överlag beskrevs en okunskap om påverkade 

patienter inom sjukvården och det troddes vara en bidragande orsak till att fördomar har 

uppstått. Vidare beskrevs hur patienterna ofta kan se otrevliga ut efter lång tids drickande och 

att de upplevs bedömas lite lägre på grund av det.  

 

”Tyvärr ser jag att i sjukvården har man inte samma förståelse för olika former av 

missbrukare.” 

 

”Ofta kommer de in när de har druckit länge och då ser de inte så trevliga ut alla gånger och 

jag tror de bedöms lite lägre.” 

3.4.3 Utbildning 

Ingen av informanterna har gått någon utbildning i hur man bemöter berusade och påverkade 

patienter och flertalet berättade att de gärna skulle vilja ha utbildning om detta samt om vilka 

olika droger som finns och hur de påverkar kroppen. En informant önskade en utbildning 

särskilt om internetdroger. En annan informant berättade att en överdos inte prioriteras lika 

högt som en traumapatient, även om situationerna kan vara lika allvarliga, något som enligt 

informanten beror på okunskap. Överlag ansåg informanterna att det är bra att detta ämne 

belyses och välkomnar vidare utbildning och/eller information om bemötande av den 

specifika patientgruppen. En informant kunde inte svara på frågan om det skulle behövas en 

utbildning i bemötande då hon trodde att det har med grundvärderingar att göra rakt igenom.  

 

”Vissa tips och tricks skulle kanske ha varit bra från början när man var ny och inte träffat på 

så många.” 
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”Det finns behov av utbildning kring den här typen av patienter. Jag tycker det är värdefullt 

med internutbildningar och utbildningar generellt. Det här ett av områdena som är intressant 

att få mer information om.” 

 

”Jag kan inte svara riktigt på om det skulle behövas en utbildning för jag tror det har med 

grundvärderingar att göra rakt igenom faktiskt.” 

4 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Informanterna känner empati för påverkade patienter vilka samtidigt beskrivs som opålitliga. 

Sjuksköterskorna är på sin vakt då patienterna snabbt kan bli aggressiva och hotfulla om de 

upplever sig bli provocerade. Sjuksköterskorna behöver ibland värja sig mot påverkade 

patienter som utsätter dem för oönskad fysisk kontakt och de upplever det som en trygghet att 

ta hjälp av väktare eller polis vid behov. Känslor som osäkerhet, frustration, irritation, olust 

och ilska väcks hos sjuksköterskorna i mötet med patientgruppen men de eftersträvar att 

bemöta alla lika. Trots detta uppges påverkade patienter behandlas annorlunda, prioriteras 

lägre och tas inte riktigt på allvar. Informanterna anser att det finns ett behov av utbildning 

kring påverkade patienter.  

4.2 Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att belysa hur sjuksköterskor som arbetar på en 

akutmottagning upplever mötet med personer som är påverkade av alkohol och droger. 

Författarna har valt ut det som ansågs vara det mest kärnfulla i materialet.  

 

Sjuksköterskorna berättade att de ofta känner empati med berusade patienter då det ofta är 

tragik inblandat, men de kan också uppleva känslor som osäkerhet, olust och ilska gentemot 

patienterna. Dock strävar de efter ett professionellt förhållningssätt. Sjuksköterskorna 

berättade att det kan uppstå otrygga situationer och har ofta en hotbild i arbetet då de 

påverkade patienterna kan vara skrämmande och oberäkneliga i sitt uppträdande. Det är i det 

närmsta omöjligt att utesluta risken för att personalen ska behöva ta till fysiskt våld som 

självförsvar i sitt arbete. För att minska risken för att en sådan situation ska behöva uppstå är 
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det viktigt att sjuksköterskorna är trygga i sig själv, inte låter sig provoceras och besitter ett 

högt säkerhetstänkande (Suserud & Svensson 2009).  

 

Erickson och Williams-Evans (2000) studie visar att större delen av sjuksköterskor på en 

akutmottagning blivit utsatta för fysiska angrepp under sin karriär. En övervägande majoritet 

av sjuksköterskorna i studien ansåg att bli utsatt för hot och våld är något man måste 

acceptera som en sjuksköterska på en akutmottagning. Författarna av föreliggande studie 

förvånas inte av resultatet, men finner det alarmerande. Ingen av informanterna i föreliggande 

studie uttryckte sig på liknande sätt, men de angav att hot och våld förekommer.  

 

Vid låg förekomst av empati hos sjuksköterskor finns det risk att patienter känner sig 

missförstådda och att detta i vissa fall kan leda till ett negativt hälsoutfall (Reynolds & Scott 

2000). Patienter som besöker akuten ofta, på grund av psykiska orsaker, alkohol eller 

droganvändning, är ofta rädda att deras upplevda symtom inte tas på allvar. Upplevelsen av 

vården blir negativ om patienterna upplever att personalen klassificerar deras uppsökande av 

akuten som olämpligt, eller när deras symtom blir förringade (Olsson & Hansagi 2001). 

Författarna av föreliggande studie överraskades av att den mest framträdande upplevelsen hos 

informanterna visade sig vara empati när de samtidigt beskriver en hotbild och osäkerhet på 

grund av samma patienter. Enligt Cone och Murrey (2002) är denna förmåga till medkänsla 

en av de viktigaste personliga egenskaperna för en sjuksköterska på en akutmottagning.  

 

 I föreliggande studies resultat framkommer av informanterna att det finns en låg tolerans mot 

påverkade patienter och missbrukare. Missbrukare anses vara lågprioriterade inom vården, 

något som även bekräftas av Edwards och Sines (2007) som skriver att en patients utseende, 

klädsel och hygien påverkar hur denne blir prioriterad och mottagen på en akutmottagning. 

Att missbrukare blir diskriminerade och att det i sin tur påverkar deras hälsa är något som 

även Ahern, Stuber och Galea (2006) uppmärksammar. 

 

Det råder okunskap, inte bara om hur man ska bemöta påverkade patienter utan även kring 

rent medicinska situationer såsom överdoser. Ur patientsäkerhetsskäl håller författarna av 

föreliggande studie med informanterna om att utbildning behövs inom både bemötande och 

klinisk behandling. Att sjuksköterskor behöver uppdateras och ges adekvat utbildning om hur 
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de ska bemöta och ge råd till patienter som befinner sig i, eller i riskzonen för, missbruk är 

något som även uppmärksammas av Anderson, Eadie, MacKintosh och Haw (2001) och 

Willaing och Steen (2005). Enligt statens folkhälsoinstitut (2009) anser en stor majoritet av 

Sveriges sjuksköterskor att de saknar kunskaper om riskbruk och alkohol är det område de 

anser sig ha minst kunskaper om. Att vidare utbildning om bemötande av påverkade patienter 

är något som behövs är ett tydligt tema i artikelgenomgången (Vargas & Luis 2008, 

Vadlamudi et al. 2008, Peckover & Chidlaw 2007, Kelleher 2007, Happel et al. 2002).  

4.3 Metoddiskussion 

En kvalitativ ansats med beskrivande design var det som författarna av föreliggande studie 

ansåg vara mest lämpligt för denna studie då helheten i sjuksköterskornas upplevelser och 

känslor i mötet med påverkade patienter avsågs lyftas fram. Intervjuer av semistrukturerad 

karaktär med öppna frågor valdes för att uppfylla syftet och frambringa nyanserade och 

uttömmande svar från informanterna. För att minimera risken för att resultatet skulle bli 

bristfälligt bidrar kvalitativ innehållsanalys till att strukturera analysen, enligt Graneheim och 

Lundman (2003). Exempel på hur dataanalysen har gått till finns redovisat under 

metodkapitlet i föreliggande studie (tabell 1). Författarna fick under innehållsanalysen fram 

tolv kategorier som visade sig ha olika abstraktionsnivåer eller hade stora likheter med 

varandra och materialet skalades därefter ner till fyra kategorier, detta har dock inte påverkat 

resultatet. Allt material har analyserats separat av båda författarna och därefter jämförts för att 

för att uppnå objektivitet och därmed öka trovärdigheten i resultatet. Författarna har under 

studiens gång strävat efter att komma så nära sanningen som möjligt. Handledaren har fått ta 

del av en transkriberad intervju och exempel på innehållsanalysen. Pålitligheten ökar om 

analysen diskuteras under processens gång. Den valda analysmetoden tillsammans med 

citaten i resultatet ökar studiens trovärdighet och transfererbarhet (Graneheim & Lundman 

2003). 

 

Åldern på informanterna var mellan 28 och 50 år med en medianålder på 38 år och en 

medelålder på 36,3 år. Detta ger ett tämligen brett åldersspann. Könsfördelningen var en man 

och sex kvinnor. Den ojämna könsfördelningen kan ha påverkat studiens resultat och 

författarna har strävat efter en jämnare könsfördelning men fördelningen var representativ för 

könsfördelningen på arbetsplatsen i stort. Att intervjuerna spelades in kan ha skapat nervositet 

hos informanterna och därmed påverkat deras svar, men författarna anser att inspelade 
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intervjuer ger betydligt högre exakthet och därmed högre tillförlitlighet än om enbart 

anteckningar hade förts under intervjuernas gång.  

 

Under intervjuernas gång är det möjligt att det utvecklades fler och andra följdfrågor som var 

påverkade utifrån svaren som framkommit under tidigare intervjuer då författarna utvecklade 

sin förförståelse inom området. Under intervjuernas gång märkte författarna att de två första 

frågorna i intervjuguiden var väldigt lika och gav likartade svar. Under intervjuerna strävade 

författarna efter att förhålla sig objektiva genom att inte fördöma vare sig i ord eller i 

kroppsspråk. Informanterna uppmuntrades dock kontinuerligt att fortsätta tala genom 

reflektivt lyssnande (Miller & Rollnick 2003), det vill säga bekräftande ljud, ord och 

intresserat kroppsspråk. Vid oklarheter uppmanades informanterna genom följdfrågor att 

klargöra sin berättelse. Författarna har haft i åtanke att undvika ledande frågor för att 

därigenom stärka studiens trovärdighet. En del av informanterna uppfattades inledningsvis 

som avvaktande vilket kan inhiberat svarens tillförlitlighet. Detta försökte författarna undvika 

genom att ge uttryck åt studiens syfte samt påminna om informantens anonymitet som tidigare 

givits skriftlig information om. 

Författarna av föreliggande studie vill framhålla sin medvetenhet om att innehållsanalysen 

och studiens resultat bygger på deras subjektiva tolkning av materialet och att andra författare 

kanske hade tolkat materialet annorlunda. Med studiens kvalitativa ansats i åtanke kan 

författarna slutligen förmoda att studiens resultat är överförbart och kan upprepas med 

liknande resultat på andra akutmottagningar i Sverige eftersom metod och tillvägagångssätt är 

grundligt beskrivna.  

 

Författarna av föreliggande studie har valt att referera till enskild informant som ”hon” i 

texten oavsett om det är en manlig eller kvinnlig sjuksköterska som åsyftas, detta för att 

undvika utpekande av den enda manliga informanten. Författarna har vidare valt att inte 

skriva ut ”sjuksköterska 1” osv. i citaten för att säkra anonymiteten hos informanterna men 

har strävat efter att få med jämn spridning av citat från alla informanter. Författarna har inte 

placerat fler än ett citat från samma informant under samma subkategori.  
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4.4 Allmän diskussion  

Slutsatsen är att sjuksköterskorna på akutmottagningen känner empati för påverkade patienter 

trots att de kan uppträda oberäkneligt och hotfullt vilket kan skapa frustration och 

otrygghetskänsla i varierande grad. Sjuksköterskorna upplever att alla situationer är 

hanterbara men närvaron av väktare ger ökad trygghet. Ett professionellt bemötande framhävs 

av alla informanter trots att det samtidigt antyds att toleransen är lägre gentemot påverkade 

och att de inte tas på allvar. Vidare utbildning välkomnas och tros kunna bidra till bättre 

omvårdnad av en komplex patientgrupp.   

 

Författarna har förhoppningar om att resultatet från denna studie tillsammans med stöd från 

tidigare forskning kan belysa behovet av information och utbildning om möjliga situationer 

kring påverkade patienter redan i sjuksköterskornas grundutbildning. Behovet av 

kompetensutveckling finns även inom sjukvården bland de enheter som frekvent kommer i 

kontakt med denna patientgrupp. 

 

Författarna har under sitt arbete med föreliggande studie uppmärksammat ett behov av vidare 

forskning som belyser missbrukares upplevelse av mötet med vården. Vidare föreslås en 

interventionsstudie där sjuksköterskor intervjuas och sedan får genomgå en kort utbildning 

om missbrukspersonligheter och sedan intervjuas igen för att undersöka om utbildningen 

upplevdes som värdefull.  
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