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Abstract 

The number of persons with problems of abuse or addiction seeking care has increased during 

the last years in Sweden. Recent international studies show stigmatizing attitudes among 

nursing staff, which affect the treatment and care negatively. The purpose of this study was to 

describe experiences among nursing staff of treating persons with problems of abuse or 

addiction at an emergency department. The participants were six nurses and one assistant 

nurse who worked at an emergency department. The interviews were analyzed through 

qualitative content analysis. The result presented circumstances that complicated or facilitated 

the treatment of persons with problems of abuse or addiction. Challenging behavior among 

patients, stigmatizing attitudes and lack of knowledge among staff complicated the treatment 

while good security routines and a person-centered approach facilitated the treatment. 

Improved cooperation with the psychiatric clinic was requested to increase the competence of 

addiction treatment and to make the workflow more effective. The conclusion is that nursing 

staff at the emergency department lacks the time and knowledge that it takes to give the best 

treatment to these patients. This contributes to increased stigmatizing attitudes and 

conscience-related stress. Education, reflection and improved cooperation with the psychiatric 

ward were seen as important aspects of nursing development. 

 

Keywords: emergency department, experiences, nursing staff, persons with problems of abuse 

or addiction, qualitative content analysis 
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Abstrakt 

Antalet personer med missbruks- eller beroendeproblem som söker vård har ökat under de 

senaste åren i Sverige. Många internationella studier visar att det finns stigmatiserande 

attityder mot dessa personer bland omvårdnadspersonal, vilket påverkar bemötandet och 

vården negativt. Syftet med studien var att belysa erfarenheter bland omvårdnadspersonal av 

att bemöta personer med missbruks- eller beroendeproblem på en akutmottagning. Deltagare i 

studien var sex sjuksköterskor och en undersköterska som arbetade på en akutmottagning. 

Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. I resultatet beskrevs 

omständigheter som försvårade respektive underlättade vid bemötandet av personer med 

missbruks- eller beroendeproblem. Utmanande beteende hos patienterna och stigmatiserande 

attityder bland personalen samt kunskapsbrist ansågs försvåra bemötandet. Goda 

säkerhetsrutiner och personcentrerat förhållningssätt var aspekter som underlättade 

bemötandet. Bättre samarbete med beroendeavdelningen var något som efterfrågades för att 

öka kompetensen i missbruksvård och för att effektivisera patientflödet. Slutsatsen är att 

omvårdnadspersonal på akutmottagningen inte har den tid och kunskap som krävs för att 

bemöta personer med missbruks- eller beroendeproblem på bästa sätt. Något som bidrar till 

stigmatiserande attityder och ökad samvetsstress. Utbildning, reflektion samt förbättrat 

samarbete med beroendeavdelningen sågs som viktiga aspekter för omvårdnadsutvecklingen. 

 

Nyckelord: akutmottagning, erfarenheter, kvalitativ innehållsanalys, omvårdnadspersonal, 

personer med missbruks- eller beroendeproblem  
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Bakgrund 

Enligt EU:s drogobservatorium i Lissabon (ECNN) är narkotikamissbruk en av de största 

orsakerna till hälsoproblem och dödsfall bland ungdomar och yngre vuxna. Än idag finns det 

en världsomfattande stigmatiserad syn på personer med missbruks- eller beroendeproblem 

(ECNN 2011), vilket ställer sig i vägen för att denna grupp får den vård som faktiskt finns att 

erbjuda (WHO 2012). Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet för hälso- och sjukvården en 

god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Hälso- och sjukvårdslagen säger 

också att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans värdighet (SFS 1982:763). 

 

I denna studie görs ingen skillnad på om den enskilde patienten har ett missbruk eller 

beroende, dels för att det inte borde påverka bemötandet, dels för att det är svårt att särskilja 

på dessa klassifikationer under ett möte med patienten. Socialstyrelsens nationella riktlinjer 

till socialtjänsten samt hälso- och sjukvården är att de konsekvent ska använda sig utav 

begreppen ”personer med missbruks- eller beroendeproblem” för att minska stigmatiseringen 

(Socialstyrelsen 2007). I denna studie avses missbruk eller beroende vara av alkohol och/eller 

narkotika. Som hjälp för att klassa alkohol- eller droganvändningen som ett missbruk eller 

beroende används de internationella diagnoskriterierna från ICD-10 framtagen av WHO, samt 

DSM IV framtagen av American Psychiatric Association som används inom psykiatrin 

(bilaga 1).  

 

Alkoholkonsumtionen i EU är högst i världen per capita, 2009 låg konsumtionen på 12 liter 

ren alkohol per vuxen och år. Den lägsta alkoholkonsumtionen inom EU registrerades i 

Norden med 10.4 liter ren alkohol per vuxen och år (WHO 2012). I Sverige har cirka 13 % av 

befolkningen, det vill säga en miljon, en riskabel alkoholkonsumtion med ökad risk för 

skador.  Av dessa bedöms 300 000 ha ett alkoholberoende (Statens folkhälsoinstitut 2008).  

 

Det narkotikaklassade preparat som flest använt i genomsnitt i EU var cannabis med 24 % av 

befolkningen där 4 % hade använt preparatet den senaste månaden. I Sverige visade samma 

studie på en användning på 12 % varav 1 % använt preparatet den senaste månaden (ECNN 

2011). Efter cannabis är amfetamin det preparat som vanligast missbrukas i Sverige följt av 

kokain och heroin (CAN 2012). Antalet personer med läkemedelsmissbruk uppskattas till ca 

65 000 (SOU 2011). De senaste åren har dock antalet nya droger ökat kraftigt, 163 olika 
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droger rapporterades till ECNN under 2005 – 2011 och år 2012 rapporterades 73 nya droger. 

Av de nya drogerna var syntetiskt cannabis, ofta kallat spice, det vanligast förekommande 

med 30 olika nya varianter år 2012. Att marknaden för dessa preparat ökar anses bero på att 

internet möjliggör kommunikation och beställning. Dessa droger går därför ofta under namnet 

nätdroger. Då drogerna är nya finns det lite erfarenhet av hur de påverkar personen samt vilka 

skadeverkningar de ger (ECNN 2013).   

 

 År 2012 dog 589 personer till följd av narkotikarelaterade diagnoser i Sverige, en siffra som 

aldrig tidigare varit så hög. Regeringens proposition för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 

tobakspolitik (ANDT) lyder: ”ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade 

medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk” där ett 

av målen är att personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård och 

stöd av god kvalitet (Prop 2010/11:47).  

 

Neale et al. (2008) intervjuade 75 personer från ett sprutbytesprogram i England om hur de 

upplevde bemötandet från vård och social omsorg. Många beskrev känslan av att vara socialt 

exkluderad. Till exempel upplevde de att vårdpersonal såg ner på dem, beskyllde dem för att 

själva orsakat sina hälsoproblem eller vägrade träffa dem. Personerna var dock ofta positiva 

till den vård de erhöll. En annan studie av McLaughlin et al. (2000) som belyser 

patientperspektivet beskriver att denna patientgrupp upplevde att de fick sämre vård än andra 

patienter och att vårdpersonalen hade en dömande, fientlig och motvillig attityd. Bristande 

respekt visades både från patienterna gentemot vårdarna samt från vårdarna gentemot 

patienterna. Resultatet tyder på att det finns behov av att åtgärda brister i kunskap, färdigheter 

och värderingar hos sjukvårdspersonalen gentemot patientgruppen.  

 

Forskningen visar att det till stor del är sjuksköterskors egna värderingar och attityder som 

styr vilken vård den enskilde patienten får (Lilja et al. 2004). Det är inte ovanligt att 

vårdpersonal har negativa attityder gentemot patienter med missbruks- eller beroendeproblem. 

Studier visar att vårdpersonal upplevde denna patientgrupp besvärlig, och att arbetet med 

denna patientgrupp upplevdes mindre attraktivt jämfört med andra patientgrupper (Happybell 

& Taylor 2001, Lovi & Barr 2009, McLaughlin et al. 2006).  
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I en studie som belyser hot- och våldsbilden mot ambulanssjukvårdare i Sverige, framkommer 

det att möten med en alkohol- eller drogpåverkad person var den vanligaste orsaken till 

situationer med hot och våld (Petzäll et al. 2011). Andra studier visar också att det kan finnas 

en rädsla för denna patientgrupp, vilket är en bidragande orsak till en ökad stigmatisering 

(Kothari et al. 2010, Peckover & Chidlaw 2007). Ett exempel hur detta påverkade vården var 

att sjuksköterskorna hade ett undvikande beteende och endast gjorde det som krävdes vid 

bemötandet, de spenderade inte mer tid än nödvändigt med patienten (Peckover & Chidlaw 

2007). Studier visar att vårdpersonal kände misstro till personer med missbruks- eller 

beroendeproblem och upplevde att de hade en baktanke då de uppsökte vården (Camilli & 

Martin 2005, McLaughlin et al. 2000). 

 

Sjuksköterskor har inte alltid tillräckliga kunskaper för att ge ett adekvat bemötande och en 

rättvis vård till patientgruppen vilket indikerar att grundutbildningen inte är tillräckligt 

djupgående inom detta område (Pillon et al. 2003, Tran et al. 2009). Enligt en engelsk studie 

om sjuksköterskestudenters attityder gentemot patientgruppen påverkas studenterna mycket 

av samhällets syn och medias beskrivning av personer med missbruks- eller 

beroendeproblem. Bidragande faktorer var även utbildningens innehåll, vårdpersonalens 

attityder på praktikplatser samt personliga erfarenheter sedan tidigare (Harling & Turner 

2012).  

 

Enligt Andersson et al. (2011) karaktäriseras arbetet på en akutmottagning av korta och 

standardiserade möten. Arbetssättet kan beskrivas som närmast mekaniskt där möjligheten till 

personcentrerad vård är begränsad. Gott samarbete och struktur är viktiga grundstenar för ett 

bra arbetsflöde i en verksamhet där arbetssituationen snabbt kan förändras. Akutsjukvården är 

en verksamhet som ställer höga krav på personalens förmåga att snabbt upprätta en känsla av 

tillit hos patienten, ge och ta emot adekvat information samt göra relevanta bedömningar och 

undersökningar på kort tid, inte sällan under stress. Risken att det grundläggande 

omhändertagandet och bemötandet försummas är stor, menar Andersson et al. (2011). I 

diskussionen lyfter de vikten av att utveckla mötet och samspelet med patienterna.  

En studie av Muntlin et al. (2010) beskriver aspekter som kan försvåra kvalitetsförbättringar 

inom akutsjukvården. Deltagarna, som bestod av omvårdnadspersonal och läkare, beskrev 

mer personcentrerad vård, kortare väntetider och bättre smärtbehandling som viktiga 

förbättringsområden. Deltagarna upplevde dock förbättringsförslagen snarare som ideologier 
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än som uppnåeliga mål, då verksamhetens förutsättningar inte möjliggör förändring. Hinder 

för förändring var bland annat bristande samarbete mellan den fasta omvårdnadspersonalen 

och tillfälliga läkare, att patienterna snarare ses som objekt än individer, samt att 

organisationens resursbrister påverkar arbetsflödet och väntetiderna negativt. 

Motiv för studien 

Antalet personer med missbruks- eller beroendeproblem är en patientgrupp som sannolikt 

kommer att fortsätta öka i samhället. Andelen patienter med alkohol- eller narkotikamissbruk 

som erhållit slutenvård i Sverige har fördubblats de senaste 20 åren fram till 2010 (CAN 

2012). Internationella studier visar att patientgruppen många gånger blir särbehandlad och 

inte erbjuds samma vård. Få svenska studier är publicerade som belyser hur vårdpersonal 

inom den somatiska vården upplever hur det är att bemöta denna patientgrupp. Det är inte 

självklart att forskningsresultat från de studier som är gjorda utomlands kan överföras till den 

svenska sjukvården.  Därför anser författarna att det finns ett stort behov av att undersöka 

vårdpersonalens erfarenheter av att bemöta personer med missbruks- eller beroendeproblem i 

den somatiska vården i Sverige. Då akutmottagningen ofta är första instansen i vårdkedjan 

och möter ett stort antal patienter per dygn, är det viktigt att deras erfarenheter blir belysta.  

 

Syfte 

Att belysa erfarenheter bland omvårdnadspersonal av att bemöta personer med missbruks- 

eller beroendeproblem på en akutmottagning. 

 

Metod 

Studien bygger på en kvalitativ forskningsdesign, med narrativa intervjuer som analyserats 

med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

 

Kontext 

Studien genomfördes i en stad i norra Sverige. Deltagarna arbetade på en akutmottagning som 

i genomsnitt tog emot strax under 30 000 besök per år. På akutmottagningen arbetade totalt 27 

sjuksköterskor och 14 undersköterskor. Inga läkare var fast anställda, det fanns istället 

jourläkarlinjer från kirurg, medicin, ortoped och distrikt. Alla patienter som sökte vård på 

akutmottagningen bedömdes vid ankomsten av en sjuksköterska. En standardiserad metod, 

Triage, användes i bedömningen för att ge patienterna en prioriteringsgrad (Göransson et al. 

2005). Detta gjordes för att säkerställa att de som är svårast sjuka också först skulle få vård.  
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Deltagare 

Intervjupersonerna var sjuksköterskor och en undersköterska som arbetade på 

akutmottagningen. Inklusionskriteriet var att de i sitt arbete hade erfarenhet av att bemöta 

patienter som har missbruks- eller beroendeproblem. Verksamhetschefen kontaktades med ett 

informationsbrev för att lämna sitt samtycke till att genomföra studien (bilaga 2). Därefter 

kontaktades avdelningschefen för att informera om studien och få godkänna att intervjuerna 

genomfördes på arbetsplatsen, under arbetstid. Skriftlig information till personalen sattes upp 

i personalrummet två veckor innan intervjuerna ägde rum (bilaga 3). I samband med att 

författarna besökte arbetsplatsen gavs även muntlig information om studien. För att delta 

behövde personalen inte boka in en speciell tid, möjlighet att bli intervjuad gavs varje för- och 

eftermiddag under en veckas tid. Deltagarna fick då på nytt läsa igenom den skriftliga 

informationen, ställa eventuella frågor om studien samt underteckna att de godkände och 

förstod vad som gäller kring frivilligt deltagande och konfidentiell datahantering (bilaga 4). 

Totalt sju personer gav informerat samtycke och blev intervjuade, av dessa var sex 

sjuksköterskor och en undersköterska fördelat på fyra kvinnor och tre män. De varierade i 

ålder mellan 32 – 56 år (median = 49 år) och hade arbetat på akutmottagningen i 4 – 28 år 

(median = 15 år). 

 

Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes enligt narrativ intervjumetod vilket innebär att intervjupersonerna 

berättar fritt om sina erfarenheter. Intervjumetoden kan liknas vid ett samtal där forskaren 

genom att stimulera berättelsen blir medskapare till texten, något som vid narrativa intervjuer 

är omöjligt att undvika men det anses inte heller som något negativt när det gäller kvalitativ 

metod (Lundman & Graneheim 2012). Då författarna till denna studie inte hade erfarenhet av 

narrativ intervjumetod genomfördes en testintervju i syfte att öka kvalitén på datainsamlingen, 

resultatet från denna är ej med i studien.   

 

Intervjuerna genomfördes på arbetsplatsen i ett samtalsrum under arbetstid. Vid sex av sju 

intervjuer deltog båda författarna. Intervjuerna spelades in på band och transkriberades 

ordagrant. Intervjuerna pågick mellan 16 - 41 minuter (median = 26 minuter). Intervjuerna 

inleddes med en fråga: ”Kan du berätta om positiva erfarenheter du har av möten med 

patienter med missbruks- eller beroendeproblem?” Intervjupersonerna ombads även berätta 

om negativa erfarenheter. Senare under intervjuerna ställdes frågan: ”Kan du beskriva vilka 
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förutsättningar du anser att ni har eller skulle vilja ha på arbetsplatsen för att kunna möta 

patientgruppen på bästa sätt?” 

 

Analys 

De transkriberade intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Kvalitativ innehållsanalys används inom omvårdnadsforskning för att tolka texter, till 

exempel transkriberade intervjuer. Denna intervjumetod fokuserar på att beskriva variationer i 

textinnehållet. Resultatet av analysen presenteras i kategorier och underkategorier med både 

manifest innehåll och latent budskap. Författarna har använt sig av en induktiv ansats vilket 

innebär en förutsättningslös analys av intervjupersonernas berättelse av sina upplevelser 

(Lundman & Graneheim 2012). Författarna läste igenom samtliga intervjuer noggrant, för att 

skapa sig en helhetsbild av materialet. Texten delades upp i meningsenheter som 

kondenserades och kodades i enlighet med analysmetoden. Koderna sorterades i sin tur till 

kategorier och underkategorier. Under analysprocessen gick författarna regelbundet tillbaka 

till ursprungsdata för att försäkra sig om att analysen och tolkningen inte skulle snedvridas 

eller att viktiga data gått förlorade. Författarnas diskuterade sin förförståelse och strävade 

efter att sätta denna inom parentes för att det inte skulle färga kodningen. Trovärdighet i 

analysen eftersträvades genom konsensusförfarande, vilket innebär att författarna reflekterat 

och diskuterat tillsammans för att uppnå samstämmighet i tolkningen av data (Lundman & 

Graneheim 2012).  

 

Etiska överväganden 

Enligt SFS (2003:460) ska forskning som avser människor genomgå en etisk prövning. Dock 

gäller det inte sådant arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller 

på avancerad nivå. Intervjupersonerna har fått information i enlighet med lagen. 

Verksamhetschefen och avdelningschefen tillfrågades och lämnade sina godkännanden till att 

studien genomfördes. All data behandlas konfidentiellt och enbart författarna och deras 

handledare har tillgång till uppgifter om deltagarna. Intervjumaterialet kommer att förvaras 

oåtkomligt för obehöriga i två år, i enlighet med universitetets rutiner. 

 

 

 



 

7 
 

Resultat 

Analysen resulterade i två kategorier och 12 underkategorier. Kategorierna bildades utifrån 

hur intervjupersonerna beskrivit omständigheter som försvårar och underlättar bemötandet av 

personer med missbruks- eller beroendeproblem. Tabell 1 visar en översikt av kategorier och 

underkategorier. 

              Tabell 1. Översikt av kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

Omständigheter som 

försvårar bemötandet 

Utmanande beteende 

Kunskapsbrist 

Stigmatiserande attityder 

Vitt skilda patientkategorier 

Icke ändamålsenliga lokaler 

Knappa resurser 

Omständigheter som 

underlättar bemötandet 

 

Hjälpsökande patienter 

Personcentrerat förhållningssätt 

Tillgång till reflektion 

Goda säkerhetsrutiner 

Tydligt journalsystem 

Gott samarbete med beroendeenheten 

 

Omständigheter som försvårar bemötandet 

Intervjupersonerna beskrev olika omständigheter som försvårar bemötandet av personer med 

missbruks- eller beroendeproblem. Patienternas utmanande beteenden, kunskapsbrist och 

stigmatiserande attityder bland personalen samt organisatoriska aspekter som vitt skilda 

patientgrupper, lokalernas utformning och knappa resurser uppmärksammades som 

försvårande omständigheter. 

Utmanande beteende 

Beteenden som intervjupersonerna beskrev försvåra bemötandet var då patienten var gränslös, 

manipulativ eller enbart fokuserade på mediciner.  

Patienter som upplevdes gränslösa var ofta påverkade av alkohol eller något narkotiskt 

preparat. Intervjupersonerna upplevde att det var svårt att vara tydlig mot dessa patienter då 

de ofta hade en annorlunda verklighetsuppfattning. De upplevde också att patienterna kunde 

vara svåra att nå fram till. ”Just när de är påverkade så är det ju extremt svårt att få en vettig 
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konversation, alltså så att de verkligen fattar allvaret i den människans situation” (Ip 7). 

Påverkade patienter upplevdes sällan mottagliga för samtal och stöd kring missbruket. Det 

hände att de inte märkte hur de egentligen mådde fysiskt, de kunde vara ordentligt sjuka utan 

att själva ha uppmärksammat detta eftersom de var så påverkade. Något som också ledde till 

att patienterna inte alltid klarade av egenvård på samma sätt som andra patienter, till exempel 

att sköta en antibiotikakur på egen hand. Intervjupersonerna upplevde även hur påverkade 

patienter var gränslösa genom att de rotade runt på mottagningen för att hitta kanyler eller 

mediciner. De upplevde stora skillnader mellan dessa patienter och andra då de oftast 

beskrevs som högljudda, otrevliga och kunde skälla ut personalen.  

Intervjupersonerna upplevde att manipulerande beteende förekom bland personer med 

missbruks- eller beroendeproblem och att de sökte sig till akuten i syfte att få tag på 

narkotikaklassade läkemedel. Patienterna upplevdes då söka för konstiga symptom, till 

exempel diffusa smärtor för att få morfin eller stesolid. En intervjuperson beskrev hur en del 

patienter kom med uppenbara ursäkter: ”En gång kom en som hade en sjuk katt hemma... och 

skulle behöva kanyler... för att ge katten medicin... veterinärstationen hade stängt”(Ip 7). 

Patienterna hade svårt att ta ett nej från personalen, och det uppstod ofta konflikter. De 

beskrev hur de patienter som upplevdes fiska efter narkotika var manipulativa och mycket 

skickliga på att övertyga läkaren att ordinera lugnande eller smärtlindrande injektioner, innan 

någon hann söka i journalen efter eventuellt bakomliggande missbruk. Intervjupersonerna 

beskrev också att personalen försökte vara restriktiva med att ge narkotiska preparat, att det 

krävdes inläggning på avdelning för att få dessa preparat. Något som enligt personalen 

upplevdes motverka att patienterna försökte få tag i narkotika via akutmottagningen. 

Intervjupersonerna beskrev även hur de upplevde manipulativt beteende i de flesta fall 

patienterna inte vågade vara öppna med sitt missbruk, sin eventuellt psykiska ohälsa eller sin 

livssituation. De sökte då istället för något somatiskt problem som de upplevde var mer 

accepterat. Intervjupersonerna upplevde att det tog tid att få patienterna att berätta vad det var 

för droger det handlade om. När det gällde internetdroger hände det att patienterna själva inte 

visste vad det var de hade tagit. Det krävdes tålamod och upprepade försök från personalen att 

få patienterna att våga öppna sig. Många gånger fick personalen gissa sig till vad patienten var 

påverkad av. I de situationer personalen inte visste vad patienterna hade tagit kunde de heller 

inte förutse de psykiska eller fysiska reaktioner som väntade, vilket upplevdes stressande. 

Eftersom vissa droger kunde göra patienten aggressiv oroades då personalen även för andra 

patienters säkerhet.   



 

9 
 

Ett beteende som upplevdes frustrerande för personalen var då patienterna enbart fokuserade 

på mediciner och ville ha hjälp på sina egna villkor. Personalen erbjöd olika sorters hjälp, men 

patienterna såg enbart mediciner som lösningen på sina problem. Därför var det svårt att 

komma fram till en lösning som patienten nöjde sig med. Det hände att patienter avvek från 

akutmottagningen trots att de var i behov av vård, på grund av att de nekats de mediciner de 

själva önskade. 

Kunskapsbrist 

Intervjupersonerna upplevde kunskapsluckor då det gällde narkotiska preparat, hur de 

verkade, hur påverkade personer ska bemötas, samt hur prioriteringen av personer med 

missbruks- eller beroendeproblem ska bedömas.    

Kunskapsbrister uttrycktes vad gäller narkotiska preparat och hur de påverkade personen. 

Intervjupersonerna menade att det dels berodde på att det hela tiden kom nya droger, det var 

svårt att hålla sig uppdaterad i hur de nya drogerna verkade: ”...Vad är det för droger som 

finns nu, som florerar... Hur fungerar de? Hur reagerar de, hur länge sitter det i? Ja du vet, 

det finns massor, man skulle vilja lära sig mycket mer om själva drogerna och veta vad det är 

som händer i kroppen på dem”(Ip 5). Dock upplevdes även kunskapen om de mer klassiska 

narkotiska preparaten vara otillräcklig. 

Intervjupersonerna beskrev kunskapsluckor då det gällde bemötande och vad som borde 

tänkas på i möten med personer med missbruks- eller beroendeproblem. Det var lätt utgå från 

vad som blev bäst för personalen i mötet: ”Så framför allt för personalen, jag vet inte 

egentligen vad man kan göra för gruppen utav patienter, eller drogare. Det har jag inte en 

aning om...” (Ip 4). För att minska konflikter önskade personalen ett PM som visade att det 

inte var aktuellt att ge narkotikaklassade mediciner till personer med missbruks- eller 

beroendeproblem. Detta då det ofta upplevdes svårt att argumentera utifrån en personlig 

bedömning.   

Intervjupersonerna uttryckte osäkerhet i att bedöma hur allvarligt läget var, hur snabbt 

patienterna behövde träffa psykjourläkare. De önskade att utveckla ett bättre system för att 

prioritera patienter med psykiatriska sjukdomar eller missbruk. De beskrev att bedömningen 

som gjordes på akutmottagningen var somatisk, och att nackdelen med att endast kontrollera 

somatiska parametrar var att det bara visade om patienten var allvarligt fysiskt sjuk och var i 

behov av somatisk vård. Det fanns visserligen ett triageringssystem som var anpassat för att 

bedöma personer med missbruks- eller beroendeproblem, dock menade intervjupersonerna att 
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de saknade den kunskap i sjukdomslära som krävdes för att använda detta system: ”men då 

finns det ju så mycket såna hära symtom och diagnoser och funderingar som vi på något sätt 

inte vet hur vi ska bedöma dem för att få dem alltså hur är man när man är så, hur är man 

när man är så?”(Ip 7). Intervjupersonerna beskrev att osäkerheten gjorde att de snabbt 

handlade ärenden som rörde patienter med missbruks- eller beroendeproblem till 

beroendeavdelningen. 

Intervjupersonerna beskrev att de fått utbildning i att hantera och förebygga hot- och 

våldssituationer. Det fanns även regelbundna utbildningstillfällen för personalen varje månad 

med olika teman vid varje tillfälle. De såg att dessa utbildningstillfällen skulle kunna 

användas för att få utökade kunskaper inom missbruksvård. 

Stigmatiserande attityder 

Intervjupersonerna beskrev samhällets stigmatisering av personer med missbruks- eller 

beroendeproblem samt förutfattade meningar och attityder på arbetsplatsen. Personalen 

generaliserade patienterna som opålitliga, oberäkneliga, nyckfulla och oärliga. Personalen 

kände sig därför ibland rädda i möten med patientgruppen. 

Intervjupersonerna menade att samhället ratade allt vad missbruk hette, att individerna 

missköttes, särbehandlades, var utstötta och hemlösa. En försvårande omständighet var hur 

tabubelagt ämnet fortfarande upplevdes vara. De beskrev att det inte pratades om psykisk 

ohälsa och missbruk för att det inte var lika accepterat som somatiska sjukdomar, att det 

ansågs skamligt och svagt att ha en psykisk åkomma.  

Personer med missbruks- eller beroendeproblem ansågs ofta vara opålitliga. De ansågs 

oberäkneliga och nyckfulla som kanske inte stannade på sitt rum, de kanske inte heller var 

ärliga. De misstänkte att patienterna skulle ha gömda vapen eller anfalla personalen på något 

annat sätt, och att personalen därför gärna höll avstånd till patienten. De menade att de ibland 

var tvungna att vara ordentligt bestämda i bemötandet gentemot dessa patienter.  

Intervjupersonerna beskrev att det på grund av förutfattade meningar gjordes skillnad i 

personalgruppen vilka som mötte dessa patienter: ”Vissa är ju jätteduktiga på att omhänderta 

de här patienterna, medan vissa som känner direkt taggarna utåt” (Ip 3). Det kunde också 

handla om ifall personalen var rädd för patientgruppen eller inte, de som inte var rädda blev 

ofta de som fick ta hand om patienterna när de kom. Nya AT-läkare kunde ibland dra sig för 

att gå in till patienten just för att de var så rädda och osäkra på vad de skulle göra. 
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Stigmatiseringen påverkade hela patientgruppen, det beskrevs att det var lätt att dra alla över 

en kam bara för att några misskötte sig. ”Och vi har folk som kommer hit, söker somatiskt, 

och så rätt vad det är hittar vi dem då står de och försöker få upp ett skåp för att få tag i 

sprutor eller nånting. Så att de är ju misstrodda här, och det blir ju att om någon gör det så 

blir alla det (Ip 6). En intervjuperson beskrev att även de patienter som hade kommit ur sitt 

missbruk fick fortsätta leva med en stämpel: ”De som kanske haft ett problem, men som 

kanske är friska från det nu, dom blir ju behandlade annorlunda för att man alltid är rädd att 

dom ska åka tillbaka till det, så dom har ju en stämpel. Och den är svår att komma ur”(Ip 2).  

De beskrev att patientsäkerheten kunde påverkas när personalen generaliserade personer med 

missbruks- eller beroendeproblem. Det var viktigt att vara observant på att även dessa 

patienter kunde bli allvarligt sjuka, men det var svårt att kunna ha den balansgången eftersom 

patientgruppen var så illa betrodd. ”sen kan det vara lite farligt också kan jag känna ibland 

att, speciellt då de kommer hit att man vet att de här brukar komma och si och så... man blir 

rädd att man missar något, bara för att man vet att den här kommer ju... att det här är som 

det vanliga typ... och sen kanske de verkligen är jättesjuka... att man inte blir lite slentrian 

och tänker att nu är den här för det och... det måste man vara uppmärksam på... så att man 

inte missar det. Ja, att man måste tänka att det är första gången som man möter dem... men, 

så är det ju inte”(Ip 5). 

Det förekom få men starka attityder gentemot patientgruppen, som blev synliga genom 

intervjupersonernas berättelser. De berättade att patienterna ibland utsattes för övervåld, att 

patienterna kunde bli utkastade från akutmottagningen och att en del patienter drog sig för att 

söka vård beroende på vilka som arbetade där. Det förekom att patienter som tagit en överdos 

inte fick full dos antidot, för att personalen inte ville hamna i konflikt med patienten som 

kunde bli upprörd över att personalen hade förstört deras dyrt påkostade rus.  

Personalens förutfattade meningar och stigmatiserande attityder ledde till en mentalitet på 

arbetsplatsen att psykiatriska åkommor inte hörde hemma på akuten: ”jamen de här hör 

hemma där borta, det rör inte oss utan det får ni ta” (Ip 7). De beskrev vidare hur psykiatrins 

placering befäste den stigmatiseringen, att psykiatrisk vård och somatisk vård var åtskilt 

visade att psykiatri inte var lika accepterat och viktigt som somatisk vård. De förklarade att 

det bland annat var på grund av stigmatiseringen som dessa patientärenden snabbt skickades 

vidare till psykiatrin, ”vi vill inte ha dem här” (Ip 6). Attityderna försvårade bemötandet 



 

12 
 

likväl som det upplevdes tråkigt att arbeta där den mentaliteten fanns, men det var också en 

attityd som de flesta försökte ändra på.  

Vitt skilda patientkategorier 

Intervjupersonerna beskrev verksamheten i sig som en försvårande omständighet. ”Där har vi 

problemet, ni har erat patientklientel som ni är duktiga på och kan och vet hur man ska 

bemöta och barn har dem och medicin och kirurg och vi ska bemöta alla!” (Ip 7). Det innebar 

enligt intervjupersonerna ett krav på att kunna vara flexibel i bemötandet och även att 

verksamhetens rutiner borde varit utformade så att det passade alla patientgrupper. De beskrev 

att möten med personer med missbruks- eller beroendeproblem ofta tog tid och att patienterna 

behövde tid för samtal för att mötet och vården skulle bli så bra som möjligt. 

Akutmottagningens verksamhet beskrevs dock mer vara uppbyggd på principen snabba 

möten, snabba bedömningar, snabb handläggning. 

Icke ändamålsenliga lokaler 

Akutmottagningen var inte anpassad för att ta emot personer med missbruks- eller 

beroendeproblem. Samtalsrummet som patienter med missbruks- eller beroendeproblem ofta 

placerades i, om de inte var i behov av ett behandlingsrum för somatiska åkommor, var 

ombonat med tavlor och annat som kunde vara stressande och förvirrande om patienten hade 

psykotiska symptom. Samtalsrummet var placerat nästan längst in på akutmottagningen och 

det gjorde att patienterna utsattes för onödig uppmärksamhet: ”Det är inte så trevligt att 

måsta gå igenom korridorer, det är oftast patienter som tittar och det känns lite... Man skulle 

vilja ha lite mer lugn och ro runt omkring dem på något vis. Och det är lite svårt här, tycker 

jag” (Ip 5).  

Det fanns rum som var speciellt utformade med flyktvägar som kunde användas om patienten 

var hotfull eller våldsam. När dessa rum inte var tillgängliga innebar det en säkerhetsrisk. 

Andra säkerhetsrisker var att dörren mellan väntrummet och mottagningen inte var låst, vilket 

kunde innebära att påverkade eller abstinenta patienter gick in på akutmottagningen utan 

personalens vetskap. Obehöriga personer kunde även ta sig in på akutmottagningen bakvägen 

via kulverten. Att sektionera akutmottagningen med låsta ingångar var dock något som skulle 

komma att åtgärdas.  

Intervjupersonerna påpekade nackdelar med att psykiatriska kliniken var placerad långt bort 

från övriga sjukhuset. De beskrev att den långa kulvertvägen gjorde att det tog mer tid att 

flytta patienter eller få bedömning på akuten av psykjourläkare. Det skapade dock även en 
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förståelse för att det måste få ta lite tid, och de upplevde att psykiatrins personal allt som 

oftast kunde komma snabbt när det behövdes.  

Knappa resurser 

Intervjupersonerna lyfte vårdens begränsade resurser som en försvårande omständighet. 

Arbetet på akutmottagningen beskrevs vara stressigt och personalen hade helt enkelt inte tid 

eller personal för att prioritera de behov som patienter med missbruks- eller beroendeproblem 

hade i form av samtal eller tillsyn. De beskrev hur patienterna tog upp mycket tid från deras 

arbete. Det kunde vara så att patienterna behövde personalen hos sig nästan hela tiden, något 

som de inte kunde acceptera. Patienterna kom ofta in på kvällar, helger och nätter när 

personalbemanningen var begränsad och det oftast var mycket annat att göra. ”Plus oftast 

kommer de ju då vi har mycket annat va. Vi har rent inte personal för att ta hand om en 

krisande människa om jag får säga det så” (Ip 6). Detta väckte känslor av frustration, att det 

var synd att det inte fanns förutsättningar för att hjälpa patienten när de så gärna ville finnas 

till för dem som sökte hjälp. Mer resurser kunde innebära att fler personer med missbruks- 

eller beroendeproblem fick bättre relation till vården och stöd till livsstilsförändring.  

Möten blev oftast korta utifrån tidsaspekten, och tid till en givande dialog fanns då inte. En 

försvårande omständighet var att det var sköterskan som sköter triageringen som hade 

samtalet, efter det gjordes andra uppgifter som till exempel provtagning, men vårdpersonalen 

pratade inte nämnvärt mycket med patienten. Det ledde till att personalen egentligen inte 

visste hur patienterna uppfattat vården. 

En annan försvårande omständighet var när resursbristen på beroendeenheten blev tydlig. De 

upplevde att platsbristen var förhållandevis högre på psykkliniken än inom somatiken. Ofta 

var det fullbelagt, ”Och då känns det som att man står och stampar”(Ip 7). Det upplevdes 

beklämmande när patienter som behövde vård, men inte var i behov av intensivvård, måste 

skickas hem från akuten för att beroendeenheten hade fullbelagd avdelning. Fungerande 

vårdkedjor beskrevs som en förutsättning för akutmottagningens arbete, och när patienterna 

snabbt kunde läggas in på rätt avdelning kändes det som att arbetet flöt på som det skulle.  

Omständigheter som underlättar bemötandet 

Intervjupersonerna beskrev att omständigheter som underlättade bemötandet av personer med 

missbruksproblem var när patienterna var hjälpsökande, när personalen hade ett 

personcentrerat förhållningssätt och när det fanns tillgång till reflektion på arbetsplatsen. 
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Även goda säkerhetsrutiner, ett tydligt journalsystem och ett gott samarbete med 

beroendeenheten beskrevs som underlättande omständigheter. 

Hjälpsökande patienter 

Omständigheter som intervjupersonerna upplevde vara underlättande i bemötandet av 

patienter med missbruks- eller beroendeproblem var då denne var öppen, lugn, pratsam, 

hjälpsökande eller tacksam. De upplevde att det framförallt var personer med alkoholproblem 

som var hjälpsökande och därmed lättare att bemöta. Generellt sett så upplevde 

intervjupersonerna att patienterna såg vårdpersonalen som hjälpare. De beskrev också att 

patientgruppen inte skilde sig från andra patientgrupper vad det gällde att vara hjälpsökande 

eller inte. 

Personcentrerat förhållningssätt 

Intervjupersonerna beskrev hur ett personcentrerat förhållningssätt underlättade bemötandet. 

Genom att beakta genus och ålder vid bemötande kunde risken för konflikter och hotfulla 

situationer minskas. De upplevde att manliga patienter hade behov av att hävda sig mot 

manlig personal. De upplevde också att manliga patienter hade svårt att visa sig svaga inför 

andra män. Därför var en genusmixad arbetsgrupp underlättande. Även åldersskillnad ansågs 

ha betydelse vid bemötandet, att vara äldre än patienten upplevdes underlätta i bemötandet.  

Intervjupersonerna ansåg att ett lugnt bemötande där de visade respekt och tog sig tid att 

lyssna på patienten minskade hot- och våldsrisken. Att vara mer tydlig och försiktig minskade 

risken för missförstånd i mötet. De intervjuade beskrev att ett underlättande förhållningssätt 

var att försöka motivera patienten att berätta vilket preparat som de var påverkade av för att 

kunna ge bättre vård samt motivera patienten till beroendeavdelningen.  

Att möta en person flera gånger underlättade bemötandet då personalen kände sig mer trygg 

med hur patienten brukade bete sig och vad denne brukade söka för. Genom att försöka lära 

känna återkommande patienter blev det lättare att bemöta dem, en av intervjupersonerna 

beskrev: ”Dels så kan man känna sig, man lär sig hur den här personen är, man vet vad man 

kan förvänta sig lite grann, såhär är den och ja… det blir ju lättare då man har träffat dem 

några gånger. Då vet man att det här är bekymret och såhär fungerar bra, det här fungerar 

inte, till exempel” (Ip 5). De beskriver hur återkommande patienter ibland kunde nöja sig med 

fem minuters samtal och sedan åka hem, om en god relation hade skapats. 
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Tillgång till reflektion 

Det uppstod många tankar som följde med personalen efter möten med personer med 

missbruks- eller beroendeproblem och det beskrevs därför viktigt att få ha reflektion med 

arbetsgruppen. Intervjupersonerna beskrev att de funderade på varför patienten kunde ha 

hamnat i missbruk och hur det skulle gå för dem. Många av patienterna bar på tankeväckande 

livsöden. Intervjupersonerna beskrev hur hjärtskärande det var i de fall ingen förälder kom för 

att hämta sitt barn. De beskrev även att det var hemskt att se ensamma unga som använde 

tunga droger, att inte nå fram till dem gav känsla av maktlöshet. En annan anledning till 

varför reflektion kändes viktig utifrån denna patientgrupp var att personalen upplevde att de 

många gånger tog mycket energi i de fall som de var högljudda, otrevliga eller kritiska. 

Intervjupersonerna berättade om ambitionen att de skulle ha reflektion i form av en spegling 

efter varje arbetspass, dessa tillfällen hanns dock sällan med. Det hände också att det glömdes 

bort om de inte påminde varandra att reflektera innan de gick hem. De upplevde att reflektion 

hjälpte och var nyttig: ”Det hjälper, men vi får ju inga svar, och dom svaren har kanske ingen 

som jag sa... men man får i alla fall lyfta hur man känner” (Ip 1). En annan intervjuperson sa: 

”Så det skulle egentligen vara schemalagt. Att man måste sitta och prata igenom, för det är 

viktigt. För det är så många som blir utbrända nu för tiden” (Ip 2). De upplevde att yngre 

kollegor bar med sig mer och att det tog några år att lära sig hitta hanteringstrategier för att 

inte ta med sig tankar hem. Intervjupersonerna upplevde att det fanns en mentalitet bland 

personalen som beskrivs som: ”att det där var nog inte så farligt”(Ip 7) och att denna 

mentalitet stod i vägen för att reflektion och handledning skulle få större utrymme.  

Goda säkerhetsrutiner 

Intervjupersonerna berättade att det inte var ovanligt att ett möte med personer med 

missbruks- eller beroendeproblem skapade oro för ens egen eller andras säkerhet och att de 

därför hade utarbetat underlättande säkerhetsrutiner. Det varierade hur ofta intervjupersonerna 

upplevt sådana situationer, men uppskattningsvis någon gång i veckan, främst under nattpass.  

Vid dessa situationer kontaktades väktare för att vakta patienten i syfte att skydda personal 

och andra patienter från personen i fråga. Tröskeln för att kontakta väktarna beskrevs som låg, 

att det räckte med en oroskänsla: ”Vi kan inte alltid tumma riktigt på vad det är, men bara 

känslan gör att vi många gånger ringer. Det behöver inte alltid vara att det händer något, 

utan en känsla för oss räcker” (Ip 1). Skulle en patient bli utåtagerande kunde även polis 

kontaktas. Intervjupersonerna upplevde att väktarna var deras trygghet. De beskrev dock att 



 

16 
 

väktarna också kunde öka patienternas oro, att de kunde trigga patienten i fråga och att det var 

bra om väktarna höll sig i bakgrunden.  

Speciellt anpassade rum användes vid möten med personer som personalen upplevde 

potentiellt hotfulla. Dessa rum hade en extra dörr så personalen inte riskerade att bli instängda 

tillsammans med en hotfull patient. För att undvika att för många personer skulle vistas på 

behandlingsrummen hade de som rutin att patienten bara fick ha med sig en kompis in. Den 

rutinen upplevdes som underlättande i och med att det gav färre personer att hålla reda på.  

Handspritsflaskor hade plockats bort från korridorer och toaletter eftersom personalen 

upptäckt att patienter med kraftigt alkoholmissbruk sökt sig till akuten just för att dessa varit 

lättillgängliga och druckit upp eller stulit dem.  Nattetid var dörren till akuten låst, en 

övervakningskamera underlättade för personalen att se vem som stod utanför och göra en 

första bedömning, rutinerna var egentligen så att ingen skulle öppna själv på natten: ”Sen 

fungerar det inte alltid, ofta är det mycket att göra och på nätterna går man oftast själv och 

öppnar. Så träffar man en sådan då känner man att man borde varit två” (Ip 2). 

Tydligt journalsystem 

Intervjupersonerna berättade att de sökte i patientens journal efter tidigare besök på 

beroendeenheten eller om de fått utskrivet narkotikaklassade preparat i de fall de misstänkte 

tidigare missbruk. I vissa fall kunde det vara en tydlig rödmarkerad observation där det stod 

om tidigare känt missbruk eller att personen i fråga ej borde få vissa läkemedel på grund av 

missbruk. De beskrev dock att det hände att de först i efterhand upptäckte att patienten hade 

ett missbruk: ” Men det krävs ju att man måste söka, vart har de här fått hjälp och vart har de 

här fått utskrivet mediciner. Och så kanske man sprutar dem, och så kommer det ändå fram 

att det inte var så jättebra att vi gjorde det” (Ip 2).  Intervjupersonerna föreslog en 

förbättringsåtgärd om att förtydliga i journalsystemet för att underlätta att hitta dokumenterat 

missbruk. 

 

Gott samarbete med beroendeenheten 

Intervjupersonerna beskrev att ett gott samarbete med beroendeenheten underlättade 

bemötandet, och gav förslag på hur samarbetet kunde förbättras. De upplevde att personer 

med missbruks- eller beroendeproblem ofta fick vänta på akuten i onödan: ”Sen att det kan 

vara väldigt stressigt och så, väldigt mycket andra patienter som kanske måste gå före. Att de 

i största möjliga mån kan få komma direkt dit de ska, till beroende, eller slippa komma hit, 
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bara för att vi ska titta på dem i princip och skicka iväg dem igen” (Ip 5). De önskade ett PM 

för vilka patienter som kunde få gå direkt till beroendeavdelningen. 

Ett annat förslag var att den första bedömningen skulle göras på beroendeavdelningen istället, 

att detta vore bättre för patienten samtidigt som det skulle förbättra flödet på akuten. De 

upplevde att patienterna skickades till akuten av principskäl: ”Men då säger dom, nä du måste 

gå till akuten, för där måste dom göra en medicinsk bedömning. Och, jamen då tycker ju 

ibland då när de kommer hit, då tycker vi, jamen varför då? Du går ju upp, du pratar ju, 

varför kan inte de ta en saturation? Kolla blodtrycket? Då ser de ju på det om det här […] 

har du en med jättedåliga värden, då först skulle de ju skickas till oss” (Ip 6). 

Intervjupersonerna beskrev att de hade regelbundna träffar med personal från medicinkliniken 

som rutin för ett bra samarbete och att de även ville se liknande träffar med personal från 

beroendeenheten. De skulle då gärna vilja få mer kunskap om droger, bemötande och på 

vilket sätt feedback kunde erhållas, en intervjuperson sa: ”Vi har ju dålig feedback. Vad 

hände sen? Det får vi i princip aldrig veta” (Ip 7). Intervjupersonerna ansåg att möten mellan 

personalgrupperna skulle öka förståelsen för varandras arbete.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att belysa erfarenheter bland omvårdnadspersonal av att bemöta personer 

med missbruks- eller beroendeproblem på en akutmottagning. Intervjupersonerna beskrev 

omständigheter som försvårar och underlättar bemötandet. Försvårande omständigheter var 

utmanande beteenden bland patienterna, kunskapsbrist och stigmatiserande attityder bland 

personalen, att verksamheten mötte vitt skilda patientkategorier, att lokalerna inte var 

ändamålsenliga samt att det rådde knappa resurser. Omständigheter som underlättade 

bemötandet var när patienten var hjälpsökande, att ha ett personcentrerat förhållningssätt, när 

det fanns tillgång till reflektion på arbetsplatsen, goda säkerhetsrutiner, ett tydligt 

journalsystem samt ett gott samarbete med beroendeenheten.  

 

Intervjupersonerna beskrev exempel på beteenden som de upplevde vara utmanande; när 

patienterna var gränslösa, manipulativa eller fokuserade enbart på mediciner. Utmanande 

beteenden förekom oftast bland de patienter som var påverkade vid besöket. En australiensk 

studie av Ford (2011) som undersökte sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter som 

använde droger styrker detta resultat. De beskrev utmanande beteenden som; svårigheten att 

resonera med dem då de var påverkade, frustration då det inte var resonabla, patienter som när 

som helst kunde vända i humöret och bli hotfulla, manipulativt och drogsökande beteende 

samt patienternas bristande ansvar för sin egen hälsa. Jämförelsevis är det väldigt lika 

beteenden som sjuksköterskorna beskriver vara försvårande i bemötandet.  

 

Stigmatiserande attityder upplevdes både från samhället och från kollegor. De beskrev hur 

personer med missbruks- eller beroendeproblem generaliserades som opålitliga, oberäkneliga, 

nyckfulla och oärliga och att patienterna kunde behandlas annorlunda utifrån personalens 

rädsla. Gilchrist et al. (2011) gjorde en multicenterstudie i åtta europeiska länder som visade 

att det genomgående inte var lika intressant att arbeta med missbruks- eller beroendepatienter 

jämfört med andra patientgrupper. De såg att negativa attityder kunde skapa en barriär för 

tillgång till behandling samt behandlingsresultat. En reflektion är att stigmatiserande attityder 

gentemot personer med missbruks- eller beroendeproblem är väldigt omfattande och påverkar 

både bemötandet och den vård som ges. I studier av Ben Natan et al. (2009), Howard & 

Chung (2000) och Keller & Cotter (2009) har sjuksköterskor beskrivit att vårdkvalitén har 
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varit lägre gentemot patienter med missbruks- eller beroendeproblem. Behovet av förändrade 

attityder beskrivs som den viktigaste faktorn då det få gånger var kunskapsbrist som förelåg. 

 

En studie av Neale et al. (2007) beskrev hur personer med missbruks- eller beroendeproblem 

själva skulle vilja bli bemötta inom vården. De upplevde att stigma och känslor av skam och 

förlägenhet var vanligt i samband med att de sökte vård. För att minska stigmatiseringen 

önskade de att personalen kunde vara mindre dömande i mötet och istället ha mer förståelse 

för deras problem. De önskade att personalen kunde vara mer välkomnande och uppmuntra 

dem till att inte dra sig från att söka vård. En reflektion är att stigmatiserande attityder kanske 

utgör ett betydligt större hot mot patientsäkerheten när det gäller att erhålla god vård än den 

kunskapsbrist som påvisades. Bemötandet skulle troligen underlättas om det funnits mer tid 

att se personen bakom missbruket. Patienten i fråga kommer då känna sig mer respekterad och 

känna sig tryggare, något som vore ångestdämpande och det kunde kanske även underlätta 

tiden i väntrummet. 

 

Intervjupersonerna upplevde att vissa patienter som sökte för smärtproblem kunde vara ute 

efter att få läkemedel med opiater i så som morfin. De uttryckte att de fiskade efter droger. En 

reflektion är att det många gånger kan vara svårt att sätta fingret på vad det är i en patients 

beteende som gör att personalen misstänker att denne har missbruks- eller beroendeproblem 

och inte smärta. Att använda uttrycket ”fiska efter droger” blir därför vanligt förekommande 

som uttryck. En studie som fokuserade på att utreda vad begreppet ”drug seeking behaviour” 

stod för bland akutsjuksköterskor visade att 84 % ansåg begreppet vara otydligt och förenligt 

med stigma, att det var ett vanligt förekommande begrepp bland personalen men väldigt dåligt 

definierat (McCaffery et al. 2005).  Personalen bör alltså eftersträva att precisera de 

iakttagelser som får en att misstänka att missbruk eller beroende föreligger. Detta även för att 

kunna dokumentera faktiska händelser i journalen och inte en känsla. Något som i 

förlängningen kan underlätta att upptäcka ett missbruk/beroende samtidigt som det minskar 

risken för att bedömningen blir felaktig.  

 

Även om stigmatiserande attityder är ett stort problem så får man inte bortse från att hot och 

våld är förekommande under alkohol- och narkotikapåverkan och att det därför är viktigt att 

beakta detta vid bemötandet. Catlette (2005) och Gillespie (2013) beskrev sjuksköterskor 

inom akutsjukvården och deras utsatthet för arbetsrelaterat våld. Sjuksköterskorna beskrev att 

alkohol- och narkotikapåverkade personer utgjorde en av de största riskerna för 

http://www.jenonline.org/article/S0099-1767(05)00433-2/abstract
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våldshandling. Att ge vård till dem beskrevs som stressande, ångestframkallande och 

tidskrävande. Sjuksköterskorna från Catlette et al. (2005) uttryckte att de inte var 

tillfredställda med de säkerhetsrutiner som fanns på arbetsplatsen. Sjuksköterskorna från 

Gillespie et al. (2013) upplevde att lokalerna inte var anpassade utifrån våldsrisken vilket 

gjorde att de kände sig mer otrygga och rädda för överfall. Intervjupersonerna ur vår studie 

beskrev hur de kontaktade väktare så snart de upplevde tendens till hot, något som ökade 

personalens känsla av trygghet. De upplevde dock att väktarna kunde skapa mer oro hos 

patienten och att det därför inte alltid var bra. En reflektion är att mer kunskap inom 

missbruksvård och en förändring av de stigmatiserande attityder som framkom skulle kunna 

öka personalens trygghet vid riskbedömningen, något som i sin tur skulle kunna leda till ett 

minskat behov av väktarinsatser. 

Intervjupersonerna beskrev att personer med missbruks- och beroendeproblem bar på 

tankeväckande livsöden och att dessa tankar och känslor var svåra att släppa. De beskrev även 

att möten som varit hotfulla kunde leda till stress och oro. En studie visade liknande resultat, 

där sjuksköterskorna upplevde stress de gånger de var osäkra på patientens fysiska tillstånd, 

inte fick tid för de andra patienterna i väntrummet samt då de kände oro för sin egen säkerhet 

(Ford 2011). I resultatet framgår det att reflektion sågs som en underlättande omständighet vid 

bemötandet. Dock beskrevs även en mentalitet i personalgruppen, att akutvårdspersonal ska 

klara av att hantera svåra situationer. En studie av Peterson et al. (2008) visade på att 

reflektion kunde lindra stress och utbrändhet genom att deltagarna fick sätta ord på, och dela 

sina känslor. De upplevde då att de inte var ensamma, kände stöd och att de blev tagna på 

allvar. Något som förknippades med positiva känslor. En reflektion är att personer med 

missbruks- eller beroendeproblem många gånger har beteenden som blir svåra att hantera 

utifrån verksamhetens förutsättningar. Detta skapar samvetsstress och frustration hos 

personalen. För att motverka de negativa känslor som uppstår borde kontinuiteten för 

reflektion förbättras, så att det alltid finns möjlighet att dela sina känslor efter ett arbetspass.  

 

Det framgår av resultatet att vårdens begränsade resurser var en försvårande omständighet vid 

bemötandet. Ett exempel var att intervjupersonerna sällan upplevde att det fanns tid för en 

givande dialog med patienten. Ur ett patientperspektiv blir denna arbetssituation både 

opersonlig och osäker. En teori är att patienter med missbruks- eller beroendeproblem känner 

av att de inte passar in i akutmottagningens arbetsflöde och därför blir mer ångestladdade, 

provocerade eller kan känna utanförskap. Enligt McLaughlin et al. (2000) hade patienterna 
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ofta en förståelse för att deras beteende skapar stress. De önskade dock ett professionellt 

bemötande som var humant och baserat på kunskap. Att vara dömande som vårdpersonal 

kunde enligt Allman et al. (2006) leda till att den terapeutiska relationen fylldes av ilska och 

stress för både patient och personal, vilket kunde leda till att patienten valde att gå. En 

reflektion är att begränsade resurser och personalens tidsbrist påverkar möjligheten till ett gott 

bemötande vilket kan leda till att patientgruppen upplever att de blir särbehandlade. 

  

Intervjupersonerna beskrev att de var i behov av större kunskaper inom narkotiska preparat 

och dess effekter, de önskade även utbildning i bemötande. Ett flertal studier visade dock att 

enbart kunskap inte var tillräckligt för att förbättra bemötandet och vården som gavs till denna 

patientgrupp, andra organisatoriska insatser var nödvändiga så som tydliga rutiner, 

kontinuerlig handledning av personalen och samarbete med specialistenheter för 

beroendevård (Chang & Yang 2012, Chu & Galang 2013, Ford et al. 2009, Ford 2011, 

Kelleher & Cotter 2009, Monks et al. 2012). Enligt Ford (2011) var utbildning på 

arbetsplatsen i kombination med att få stöd i sin yrkesroll viktigt för att bemötandet skulle bli 

så bra som möjligt. Enbart utbildning var inte tillräckligt för att en förändring skulle bli till. 

Enligt Ford et al. (2009) riskerade vårdpersonalen att få minskat självförtroende om de inte 

fick stöd i sin yrkesroll. Detta ledde till minskat engagemang gentemot patientgruppen och 

självförtroendet utvecklades inte eftersom vårdpersonalen lätt undvek patientkontakt och då 

sällan erfor positiva möten med patienterna.  

 

Enligt Ford (2011) var ett nära samarbete med en specialistenhet för missbruksvård 

nödvändigt för att få stöd i arbetet samt utbyta kunskaper och erfarenheter. Det ansågs som 

ledningens ansvar att stödja och upprätthålla förändringsarbetet, med hjälp av rutiner och 

policys för evidensbaserat arbete samt att tillhandahålla de resurser som krävs. Att ge 

varandra stöd i sina yrkesroller krävde engagemang och feedback. Arbetsgruppen hade själva 

ett gemensamt ansvar för att stärka det stödet. Studien visade att det var viktigt arbeta fram ett 

gemensamt förhållningssätt, påminna varandra om detta och överföra förhållningssättet vid 

inskolning av nya kollegor. Intervjupersonerna uttryckte en önskan om mer samarbete med 

beroendeavdelningen. En reflektion är att personalen som arbetar på akutmottagningen är 

öppen för att utveckla sitt arbetssätt gentemot patientgruppen och har därmed en ambition att 

bli bättre på att bemöta personer med missbruks- eller beroendeproblem. Dock är det 

nödvändigt att de får stöd av ledningen för att få utökade resurser i form av mer tid för 
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utbildning och handledning. Författarna anser att ett sådant förbättringsarbete borde vara fullt 

möjligt att genomföra. 

 

Metoddiskussion 

Författarna anser att valet av narrativ intervjumetod och kvalitativ innehållsanalys är lämpligt 

med tanke på studiens syfte.  Narrativ intervjumetod är en vanlig form av datainsamling i 

kvalitativ forskning. Med berättelsens hjälp skapas ett sammanhang där berättarens egna 

värderingar naturligt framträder genom det sätt ett händelseförlopp gestaltas på. Denna form 

av datainsamling ger ett rikt underlag för den kvalitativa analysen (Jonsson et al. 2012). 

Kvalitativ innehållsanalys är vanligt inom omvårdnadsforskning och anses användbar på 

grund av sin flexibilitet. Tolkningen kan ske på olika nivåer anpassat efter forskarnas 

erfarenhet och kvalitén på data. Då det kan finnas individuella variationer av 

intervjupersonernas erfarenheter anser författarna att kvalitativ innehållsanalys är lämplig, 

med tanke på att metodens syfte är att identifiera variationer såsom skillnader och likheter i 

data (Lundman & Graneheim 2012). 

Enligt Lundman & Graneheim (2012) innebär narrativ intervjumetod att intervjupersonerna 

tillåts berätta fritt om sina erfarenheter vilket ökar möjligheten att området blir belyst på ett 

omfattande sätt vid varje intervju. Metoden ger enligt Doody & Noonan (2013) utrymme för 

att kunna anpassa frågorna efter varje deltagare och ställa följdfrågor där mer djupgående data 

önskas, samt för att belysa ämnen som uppkommer under intervjun. En nackdel med narrativa 

intervjuer kan vara att ovana forskare inte alltid vet eller känner av hur de ska anpassa 

frågorna eller när det är lämpligt att ställa följdfrågor, vilket kan resultera i att vissa relevanta 

data inte kommer fram. Författarna till denna studie genomförde därför en testintervju för att 

öka kvalitén på datainsamlingen. 

  

Graneheim & Lundman (2004) menar att resultatets tillförlitlighet ökar om intervjuerna 

genomförs på samma sätt vid alla tillfällen. Samtidigt beskriver de intervjuandet som en 

process där forskarna ständigt utvecklas och förstår fenomenet på andra sätt vilket kan 

påverka hur forskarna uttrycker sig i intervjun, och att detta i sig inte skadar tillförlitligheten 

så länge forskarna öppet diskuterar huruvida detta kan påverka resultatet. Författarna till 

denna studie har under hela datainsamlingsprocessen diskuterat hur tillvägagångssättet vid 

intervjuerna påverkar resultatet. Enligt Lundman & Graneheim (2012) går det inte att undvika 

att forskarna är medskapare till texten vid narrativ intervjumetod, men det anses inte heller 

enligt metoden som något negativt.  
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Enligt Graneheim & Lundman (2004) är det för att kunna bedöma resultatets trovärdighet 

viktigt att reflektera över tillvägagångssättet vid datainsamlingen. Att eftersträva bred 

variation bland deltagarnas ålder, kön och erfarenhet ökar möjligheten att området kan belysas 

ur flera olika aspekter. Bland deltagarna i denna studie fanns en bred spridning på ålder, 

arbetslivserfarenhet och kön. En svaghet kan vara att endast en av sju deltagare arbetade som 

undersköterska, det skulle vara intressant att se om resultatet skulle skilja sig ifall det var en 

mer jämn fördelning av yrkeskategorierna. En annan svaghet kan vara att intervjuerna inte 

pågick så länge (median = 26 minuter). Detta kan bero på att intervjupersonerna fick 

möjligheten att delta i studien under arbetstid, på arbetsplatsen, vilket kanske har gjort att 

deltagarna kände sig stressade över att gå ifrån sitt arbete en längre stund. Dock var tiderna 

anpassade efter när arbetsbelastningen vanligtvis inte brukade vara speciellt hög, samt att 

intervjupersonerna inte behövde boka in en tid utan kunde välja att komma för intervju när det 

var möjligt.  

Graneheim & Lundman (2004) menar att resultatets trovärdighet beror på kvalitén på data och 

inte nödvändigtvis på antalet intervjuer eller deras längd. Antalet intervjuer som krävs beror 

på forskningsfrågans komplexitet. Författarna till denna studie upplever att intervjuerna gav 

rika variationer av erfarenheter. Intervjuerna avslutades med att intervjupersonerna fick frågan 

om de hade något mer att tillägga. En styrka med studien var att båda författarna deltog vid 

sex av sju intervjuer, detta underlättade i analysprocessen och konsensusförfarandet genom att 

författarna kunde diskutera nyanser och underliggande meningar från intervjuerna som kanske 

inte lyser igenom i transkriberingarna. 

Vid kvalitativ innehållsanalys är det enligt Graneheim & Lundman (2004) inte negativt att 

författarna har ett visst perspektiv på det som studeras. Å andra sidan är det viktigt att inte 

tolka in resultat som inte finns, författarna måste låta texten tala. Vid transkriberingen av 

intervjuer har författarna varit noggranna med att skriva ut suckar, pauser, skratt och dylikt 

vilket är av vikt för att den underliggande meningen i det som sägs inte ska gå förlorad.  

Författarna till denna studie arbetar båda två inom missbruks- och beroendevården. Med den 

erfarenhet och förförståelse som detta innebär finns en risk att analysen kan ha vinklats. 

Författarna har under hela analysprocessen arbetat enligt ett konsensusförfarande där de 

reflekterat och diskuterat för att nå samstämmighet i tolkningen av data samt regelbundet gått 

tillbaka till ursprungsdata för att försäkra sig om att tolkningen inte blivit snedvriden. Enligt 

Lundman & Graneheim (2012) är forskarnas förförståelse en viktig del av tolkningsprocessen 
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och så länge forskarna öppet diskuterar konsekvenserna av sin förförståelse behöver det inte 

påverka studiens trovärdighet. I resultatet presenteras citat från samtliga intervjupersoner 

vilket bidrar till ökad tillförlitlighet samtidigt som det ger läsaren en ökad möjlighet att 

bedöma resultatets trovärdighet. 

Angående resultatets överförbarhet så är det upp till läsaren att bedöma. Dock underlättas den 

bedömningen enligt Graneheim & Lundman (2004) om författarna gett en tydlig beskrivning 

av kontext, deltagare, datainsamling och analys. En rik presentation av resultatet som ger 

läsaren möjlighet att se alternativa tolkningar bidrar också till att läsaren lättare kan bedöma 

resultatets överförbarhet, något som författarna har eftersträvat i arbetet. 

Betydelse för omvårdnaden 

Intervjupersonerna beskrev behov av utbildning som den viktigaste faktorn för att bemötandet 

gentemot personer med missbruks- eller beroendeproblem skulle förbättras. Många 

internationella studier visade liknande resultat, men de har även kommit fram till att enbart 

ökad kunskap inte skapade ett förbättrat bemötande. Det krävdes även förändrade attityder 

och kontinuerlig handledning för att en förbättring skulle bli bestående. En reflektion är att 

vårdpersonal kan ha lättare att erkänna kunskapsbrist som ett problem än att medge att 

stigmatiserande attityder finns och att dessa påverkar bemötandet. Detta eftersom 

vårdpersonal är skolade att se människors lika värde och bemöta alla med respekt. 

Stigmatiserande attityder bland vårdpersonal är ofta en spegling av samhällssynen (Ben Natan 

et al. 2009), detta innebär likafullt att patientgruppen särbehandlas. Enligt litteraturen är det 

bästa sättet att förändra attityder att få stöd i sin yrkesroll genom handledning och samarbete 

med specialistkliniker (Ford et al. 2009, Ford 2011), något som även intervjupersonerna i 

denna studie efterfrågade. Författarna anser att det är viktigt att fenomenet blivit belyst och att 

behovet av förändring har synliggjorts. 

 

Utöver att förändra stigmatiserande attityder uppmärksammades i denna studie även behovet 

av att förbättra samarbetet mellan beroendeavdelningen och akutmottagningen. Ett förslag på 

hur samarbetet kunde förbättras var att ha kontinuerliga träffar i syfte att dela kunskap, få 

ökad förståelse för varandras arbete samt få handledning kring bemötandet av patientgruppen. 

Samarbetet skulle även kunna leda till riktlinjer för vilka patienter som kunde komma direkt 

till beroendeavdelningen, vilket skulle underlätta flödet på akutmottagningen och minska 

väntetiden för den enskilde patienten. Det innebär en utmaning för verksamheten att 

tillhandahålla de resurser som krävs för samarbetet. Regeringens proposition för ANDT-
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politik (Prop 2010/11:47) säger att personer med missbruks- eller beroendeproblem ska få 

ökad tillgänglighet till vård, vilket styrker att förbättringsarbetet bör genomföras. 

 

Forskning ska enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor används för att främja 

sjuksköterskeprofessionen (Svensk Sjuksköterskeförening 2007). En viktig uppgift i 

psykiatrisjuksköterskors profession är att motverka fördomar och öka kunskapen om psykisk 

ohälsa, genom handledning och utbildning till kollegor och andra medarbetare (Svensk 

Sjuksköterskeförening 2008). Genom denna studie skapas möjlighet till förbättringsarbete 

vilket i sin tur kan leda till minskad stigmatisering och förbättrad omvårdnad för 

patientgruppen. Få studier är gjorda i Sverige som belyser området och det finns således 

behov av att göra fler studier. Det som kan anas genom denna studie är att varken 

erfarenheterna eller attityderna skiljer sig så mycket jämfört med resultat från internationella 

studier. För att få en bredare bild av fenomenet bör detta även studeras ur ett 

patientperspektiv. 
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  Bilaga 1 

 
 

Missbruk enligt DSM-IV 

A. Ett maladaptivt substansmissbruk som leder till kliniskt signifikant funktionsnedsättning 

eller lidande, vilket tar sig uttryck i minst ett av följande kriterier under en och samma 

tolvmånadersperiod: 

1. upprepat substansbruk som leder till att individen misslyckas med att fullgöra sina 

skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet (t ex substansrelaterad upprepad 

arbetsfrånvaro eller dåliga arbetsprestationer; substansrelaterad frånvaro, avstängning 

eller reglering från skolan; substansrelaterad vanskötsel av barn eller hushåll) 

2. upprepat substansbruk i situationer där det medför betydande risker för fysisk skada   

(t ex substanspåverkan i samband med bilkörning, arbete med maskiner) 

3. upprepade substansrelaterade problem med rättvisa (t ex att vid upprepade tillfällen bli 

arresterad för substansrelaterat störande beteende) 

4. fortsatt substansbruk trots ständiga eller återkommande problem av social eller 

mellanmänsklig natur orsakade eller förstärkta av substanseffekterna (t ex slagsmål, 

gräl med partnern om följderna av berusning) 

B. Symtomen har aldrig uppfyllt kriterierna för beroende för denna substans. 

 

Substansberoende enligt DSM-IV 

Ett maladaptivt substansbruk som leder till kliniskt signifikant funktionsnedsättning eller 

lidande, vilket tar sig uttryck i minst tre av följande kriterier under loppet av en och samma 

tolvmånadersperiod: 

1. tolerans, definierat som endera av följande: 

(a) Ett behov av påtagligt ökad mängd av substansen för att uppnå rus eller annan 

önskad effekt 

(b) Påtagligt minskad effekt vid fortgående bruk av samma mängd av substansen 

2. abstinens, vilket som visar sig i något av följande: 

(a) abstinenssymtom som är karaktäristiska för substansen (anges under 

abstinenskriterium A och B för de olika substanserna) 

(b) samma substans (eller en liknande substans) intas i syfte att lindra eller undvika 

abstinenssymtom 

3. substansen används ofta i större mängd eller under en längre period än vad som avsågs 

4. det finns en varaktig önskan om eller misslyckade försök att begränsa eller kontrollera 

substansmissbruket 

5. mycket tid ägnas åt att försöka få tag på substansen (t ex att besöka flera olika läkare 

för att få recept), nyttja substansen (t ex kedjeröka) eller hämta sig från 

substansbrukets effekter 

6. viktiga sociala aktiviteter, yrkes- eller fritidsaktiviteter överges eller minskas på grund 

av substansbruket 

7. bruket av substansen fortgår trots vetskap om fysiska eller psykiska besvär som 

sannolikt orsakats eller förvärrats av substansen (t ex fortsatt bruk av kokain trots 

vetskap om kokainbetingad depression, fortsatt drickande trots vetskap om magsår 

som förvärrats av alkoholen) 

Specificera om: 

med fysiskt beroende: belägg för tolerans eller abstinens [dvs endera av kriterium (1) 

eller (2) föreligger] 

utan fysiskt beroende: inga belägg för tolerans eller abstinens [dvs varken kriterium 

(1) eller (2) föreligger] 

 

Referens: American Psychiatric Association. (2002) MINI-D IV Diagnostiska kriterier enligt DSM-IV-TR. Pilgrim Press, Danderyd. 
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Information till berörd verksamhetschef  
– förfrågan om samtycke till forskningsprojekt 

 

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

psykiatrisk vård. Vi vill med det här brevet informera om och söka godkännande till den 

studie som kommer att ligga till grund för vårt examensarbete. 

 

Syftet med studien är att belysa erfarenheter av att bemöta och behandla patienter med 

alkohol- eller narkotikamissbruk bland omvårdnadspersonal som arbetar på akutmottagning. 

Patientgruppen ökar och många studier som gjorts utomlands tyder på att 

omvårdnadspersonal upplever att det är frustrerande att möta denna patientgrupp.  

Dock finns väldigt få svenska studier publicerade som belyser samma område. 

 

Studien kommer att bygga på en kvalitativ ansats, där vi låter deltagarna berätta fritt om olika 

erfarenheter av att bemöta och behandla patienter med missbruk, samt be dem beskriva 

vilka förutsättningar de anser att de har och skulle vilja ha på sin arbetsplats för att kunna 

möta denna patientgrupp. Vi kommer att intervjua ungefär tio personer och varje intervju 

beräknas ta 30-60 minuter.. Intervjumaterialet hanteras konfidentiellt på så sätt att inga 

obehöriga kan ta del av det. Alla personuppgifter kodas så att materialet inte kan härledas 

tillbaka till enskilda individer.  

 

Om du lämnar ditt samtycke till att vi genomför denna studie vid verksamheten så kommer vi 

att be att få informera personalen på nästkommande arbetsplatsträff. Deltagarna får 

information om studiens bakgrund, syfte och metod samt att deltagandet är helt frivilligt och 

att de när som helst kan avbryta sitt deltagande utan att ange någon särskild orsak. 

Intervjumaterialet kommer att presenteras i en D-uppsats och vi planerar att återkoppla 

resultatet till verksamheten i maj 2014. Vår förhoppning är att studien kan leda till ökad 

förståelse för vårdpersonalens förutsättningar i arbetet med denna patientgrupp, och att 

eventuella förbättringsområden synliggörs. Om du har frågor om studien är du välkommen 

att kontakta någon av oss. 

 

 

Erik Forssman Mirjam Jaktlund Ulla Hällgren Graneheim 

Leg. Sjuksköterska Leg. Sjuksköterska Universitetslektor, handledare 

erkfon04@umu.se mija0008@umu.se ulla.hallgren.graneheim@umu.se 

 

 

mailto:erkfon04@umu.se
mailto:mija0008@umu.se
mailto:ulla.hallgren.graneheim@umu.se
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Information till omvårdnadspersonal som arbetar på akutmottagning 

– förfrågan om medverkan i forskningsprojekt 

 

 

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

psykiatrisk vård vid Umeå universitet. Vi vill med det här brevet informera om och söka 

frivilliga deltagare till den studie som kommer att ligga till grund för vårt examensarbete. 

 

Syftet med studien är att belysa erfarenheter av att bemöta och behandla patienter med 

alkohol- eller narkotikamissbruk bland omvårdnadspersonal som arbetar på akutmottagning. 

Denna patientgrupp skiljer sig från andra och kan väcka många känslor hos vårdpersonal 

som möter dem. Vår förhoppning är att få ta del av era erfarenheter, och att studien kan leda 

till ökad förståelse för vårdpersonalens förutsättningar i arbetet med denna patientgrupp. 

 

Om du vill delta i studien kommer vi så snart som möjligt att boka in en tid tillsammans för 

intervju. Intervjun spelas in på band och beräknas pågå i 30-60 minuter. Vi kommer att be dig 

berätta fritt om olika erfarenheter du har av att möta patienter med alkohol- eller 

narkotikamissbruk, samt be dig beskriva vilka förutsättningar du anser att ni har och skulle 

vilja ha på er arbetsplats för att kunna möta denna patientgrupp. Du får själv välja var du vill 

att intervjun ska äga rum, exempelvis på din egen arbetsplats. Intervjumaterialet hanteras 

konfidentiellt på så sätt att inga obehöriga kan ta del av det. Alla personuppgifter kodas så att 

materialet inte kan härledas tillbaka till dig som individ. Studiens resultat kommer att 

presenteras i en D-uppsats och vi planerar att återkoppla resultatet till verksamheten i maj 

2014.  

 

Deltagandet är helt frivilligt, du bestämmer själv om du vill delta i studien. Du kan när som 

helst välja att avbryta ditt deltagande utan att behöva ange någon orsak. Om du har frågor 

som rör studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss.  

 

 

Erik Forssman Mirjam Jaktlund Ulla Hällgren Graneheim 

Leg. Sjuksköterska Leg. Sjuksköterska Universitetslektor, handledare 

erkfon04@umu.se mija0008@umu.se ulla.hallgren.graneheim@umu.se 
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Informerat samtycke 

för studien ”Erfarenheter av att bemöta och behandla patienter med alkohol- eller 

narkotikamissbruk bland omvårdnadspersonal som arbetar på akutmottagning 

– en intervjustudie” 

 

Jag har läst dokumentet med information om studien och alla mina frågor rörande 

deltagandet i denna forskningsstudie har blivit besvarade. 

 

Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt. 

 

Jag kommer att få en kopia av denna samtyckesblankett sedan den daterats och skrivits 

under. 

 

Genom att skriva under denna blankett avsäger jag mig inte några av de lagliga rättigheter 

jag har som deltagare i en forskningsstudie. 

 

Enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) har jag rätt att kostnadsfritt en gång per år få del 

av de uppgifter om mig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Ansvarig för 

behandling av mina personuppgifter är Umeå Universitet, 901 87 Umeå, tfn 090-786 50 00. 

Kontaktperson är Ulla Hällgren Graneheim, Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet, 

tfn 090-786 92 58. 

 

Jag samtycker till att delta i denna studie. 

 

 

............................................................ 

Datum 

 

............................................................  .............................................................. 

Deltagarens namn   Namn på den som tar emot samtycket 

 

............................................................  .............................................................. 

Namnteckning    Namnteckning 

 


