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ABSTRAKT

Bakgrund. Av alla förgiftningsfall per år vårdas ca 15% av dessa på en 

intensivvårdsavdelning. De alkohol- och drogintoxikerade patienterna kunde ibland ställa 

höga krav på intensivvårdssjuksköterskorna, både det medicinska men även det 

psykosociala omhändertagandet. Tidigare studier har visat att samhällets och 

sjuksköterskans attityder mot dessa patienter kan påverka omhändertagandet och att 

patienterna är i vissa fall mycket psykiskt påfrestande för personalen. 

Syfte. Syftet med studien var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att

omhänderta alkohol och drogintoxikerade patienter.

Design. Kvalitativ studie.

Metod. Semistukturerade intervjuer genomfördes med sju intensivvårdssjuksköterskor på

tre olika intensivvårdsavdelningar i Norra Norrland. Intervjuerna transkriberades och 

lästes noggrant igenom, för att sedan analyseras med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys.

Resultat. Tre huvudkategorier framkom: en resurskrävande patient, att känna sig rädd, 

otillräcklig och frustrerad samt att ställas inför etiska överväganden. Åtta 

underkategorier framkom.

Slutsats. Sjuksköterskor inom intensivvården ställs inför många svåra situationer kring 

dessa patienter. Att ställas inför etiska beslutstaganden hör till vardagen för många av 

sjuksköterskorna. Därför är det av stor vikt att man diskuterar problematiken i vården 

kring denna patientgrupp inom arbetsgruppen. Behovet av utbildning och yrkesmässig 

handledning, inom det psykosociala omhändertagandet behövs för att sjuksköterskorna 

ska känna sig trygga på arbetsplatsen.

NYCKELORD. Intensivvård, intoxikation, alkohol- och droganvändning, omvårdnad, 

intensivvårdssjuksköterska 



The experiences of intensive care nurses, when caring for

the alcohol and drug intoxicated patients

Emelie Frimodig, Malin Stenberg

ABSTRACT

Background. 15% of all the intoxications that occurs during one year, needs intensive 

care. Patients with alcohol and drugintoxication could in some cases create high demands 

on the intensive care nurses, both the medical but also the psychosocial care. Previous 

studies have shown that society and nurses' attitudes towards these patients may influence 

the care and that patients are in some cases very psychologically stressful for the staff.

Aim. The aim of this study is to describe the experiences of intensive care nuses, when 

caring for the alcohol and drug intoxicated patient.

Design. A qualitative approach was used.

Method. Semi structured interviews with seven intensive care nurses from three different 

hospitals in the northern part of Sweden. The interviews were transcribed and read 

through carefully, and then analyzed using a content analysis.

Results. Three main categories emerged: A resource demanding patient, To feel scared, 

inadequate and frustrated and To be confronted with ethical considerations. Eight 

subcategories were formed.

Conclusion. Nurses in intensive care face many difficult situations surrounding these 

patients. The intensive care nurses often comes face to face with ethical considerations,

 therefore it is very important that you discuss the problems associated with the care of 

these patients, within the working group. The need for education and guidance in the 

psychosocial care is needed for the nurses to feel safe in the workplace.

KEYWORDS. Intensive care, intoxication, alcohol and drug use, nursing, intensive care 

nurse
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Introduktion

Enligt Giftinformationscentralens årsrapport (2013) så vårdas ca 13000 personer på 

sjukhus i Sverige varje år, på grund av akuta förgiftningar, större delen av dessa är de som 

har tagit en överdos av läkemedel. Dödligheten är upp emot 900 personer per år, ca 70-80 

personer avlider på sjukhus. O'Rourke, Richardson, Wilets & D'Onofrio (2006) visade att 

patienter med alkohol- och drogintoxikation är vanligare att träffa på inom 

akutsjukvården, än på hälsocentralerna. Denna patientgrupp tar upp stor del av 

akutpersonalens tid och resurser, de upplevs även vara en mycket svår grupp att vårda då 

intoxikerade patienter kan vara mycket oförutsägbara och förändringar i tillstånd och 

humör kan ske snabbt. 

Bakgrund

Av de 13000 personer som varje år vårdas på sjukhus för intoxikationer är cirka 15% av 

alla förgiftningsfall intensivvårdskrävande, de vanligaste kriterierna för intag på en 

intensivvårdsavdelning är medvetslöshet, otillräcklig andning, hjärtarytmier, kramper eller

organskada såsom leverskada och njurskada (Knudsen, 2004).  I en retrospektiv studie 

gjord i Kina, fann man att 3,4% av patienterna som togs in till intensivvården var orsakade 

av intoxikationer. Dessa var oftast friska unga människor som hade försökt ta sitt liv 

(64,5%), större delen av dessa var också kvinnor (54,3%). Vanligaste 

intoxikationsformerna var benzodiazepiner, alkohol och antidepressiva medel. Den 

vanligaste komplikationen som kunde uppstå var förändringar i patientens mentala 

tillstånd (65,3%) (Lam, Chung-Wing Lau & Yan, 2010). Andra komplikationer som fanns 

beskrivna i olika studier var; behov av mekanisk ventilation, aspirationspneumoni, 

cirkulatoriska komplikationer och renala komplikationer som tex. rhabdomyolys (Lam, et 

al., 2010, Jayakrishnan, Asmi, Al Qassabi, Nandhagopal & Mohammed 2012). En 

enkätstudie visade att det är initialt sjuksköterskan på en akutavdelning som 

uppmärksammar om en patient är intoxikerad, de träffar patienten först och står för större

delen av omhändertagandet, både det medicinska och omvårdnadsmässiga. 

Sjuksköterskorna som medverkade i studien upplevde att om patienterna är svårhanterliga

och upprörda så är det ofta sjuksköterskan som ska försöka lugna ner dem. Detta var en 

svår situation som ofta kunde gå överstyr och kan leda till fysiska och psykiska angrepp 

från patienten mot personalen (Warren, Sena, Choo & Machan, 2012). På en 
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intensivvårdsavdelning handlar det om att sjuksköterskan ska se till att patientens vitala 

funktioner är stabila . Fokus ligger på att understödja andning och cirkulation för att 

undvika de komplikationer som kan uppkomma. Elektrolytkorrigeringar, förebygga 

kramper och optimering av andning och cirkulation hör till grundbehandlingen (Knudsen, 

2004, s. 17-18). Tiden som patienterna stannade på intensivvårdsavdelningen i Kina, 

varierande mellan 1-5 dagar beroende på intoxikationsgraden. Vanligast var dock att man 

stannade en dag på intensivvården för att sedan gå vidare till en psykiatrisk klinik eller 

annan del av sjukhuset för ytterligare behandling och omvårdnad (Lam et al., 2010). Detta 

kan jämföras med en studie gjord i Oman där tiden på intensivvårdsavdelningen varierade 

mellan 1-20 dagar, men en medelvårdstid på 2 dagar (Jayakrishnan et. al., 2012).

Samhällets attityder mot alkohol- och droganvändare är oftast negativ. Detta påverkar i sin

tur vårdpersonalen som ofta är omedveten om hur samhällets attityder spelar in på deras 

sätt att bemöta och omhänderta dessa patienter. Dessa attityder kan leda till sämre 

omhändertagande och behandling av patienter med beroendeproblematik (Jones & 

Owens, 1996, Kelleher, 2007). I en enkätundersökning framkom det att sjuksköterskor 

som omhändertog patienter som hade en pågående intoxikation av alkohol eller droger 

kände att deras kunskaper, gällande omhändertagandet och behandlingen av 

intoxikationen, abstinensymtomen och avgiftning, var medelmåttiga till låga (Happell, 

Carta & Pinikahana, 2002). I en intervjustudie visade det sig även att patienterna ansåg att

när personalen hade för lite kunskap kring deras problem upplevde patienten 

sjuksköterskan som ett hot mot att få det omhändertagande de var i behov av. Framförallt 

kände de att kunskapen hos vårdpersonal vid uppvisade abstinenssymtom var mycket 

begränsad. Även kunskapen på hur de olika substanserna fungerade och vad dessa kunde 

ge för komplikationer var begränsad (Monks, Topping & Newell, 2012).

Som sjuksköterska jobbar man utifrån lagar som utgår ifrån olika etiska riktlinjer. Som 

sjuksköterska ska man ge god omvårdnad oberoende vilken etnisk bakgrund, 

funktionsnedsättning, ålder, tro, sjukdom, nationalitet, sexuell läggning eller vilken social 

ställning patienten har. Man ska kunna ge ett respektfullt omhändertagande som grundar 

sig i mänskliga och kulturella rättigheter. Patienten har i grund och botten rätten att ta 

egna beslut om sitt liv, för att ge ett gott omhändertagande av patienten, ska man arbeta 

utifrån detta (Svensk Sjuksköterskeförening, 2012). Sjuksköterskans arbete utgår från 

dessa etiska principer tillsammans med vetenskap och beprövad erfarenhet samt med 
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hjälp av de lagar och riktlinjer som finns för sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005). I en 

intervjustudie framkom det att personalen upplever att det finns patienter som inte önskar

eller är mottagliga för detta bemötande och svarar på detta omhändertagandet genom att 

uttrycka ilska, aggression och verbal förolämpning (Hellzen, Asplund, Sandman, & 

Norberg, 1998). I en enkätundersökning gällande huruvida alkoholintoxikerade patienter 

blev bemötta med respekt av vårdpersonalen framkom det att trots att all vårdpersonal 

kände att patienterna givetvis bör bli bemötta med respekt, så var de även enade om att de 

intoxikerade sällan blev bemötta med respekt (Warren et. al., 2012). En litteraturstudie 

visar att det finns olika förhållningssätt bland personalen som vårdar patienten. Det finns 

de som tycker att personer som använder droger förtjänar det som hänt och även de som 

känner förtvivlan över att droganvändare tar upp resurser som de istället skulle vilja 

använda till patienter som är ofrivilliga offer för annan sjukdom eller trauma (Jones & 

Owens, 1997). I en intervjustudie med sjuksköterskor, samt patienter med 

drogproblematik visade det sig att de sjuksköterskor som hade anhöriga eller vänner med 

alkohol- och drogproblem ofta hade ett mer positivt synsätt till dessa patienter, vilket även 

flera av patienterna kunde känna av. Patienterna upplevde att dessa sjuksköterskorna 

kunde se personen bakom problemet, de var inte dömande utan visade empati och hade 

mer förståelse, vilket i sin tur ledde till att mötet i vården blev positivare och mer 

harmonisk (Monks et. al., 2012). I en annan studie spekuleras det i diskussionen om att 

sjuksköterskor med längre arbetserfarenhet visar bättre attityder mot patienter med 

alkohol- och droganvändning p.g.a. att de har haft fler tillfällen att vårda dem (Chang & 

Yang, 2013).

Flertalet studier visar på negativa attityder och minskad respekt hos vårdpersonal 

gentemot patienter med alkohol- och droganvändning. Detta skulle kunna förklaras av oro,

rädsla, misstro och ångest som kunde leda till att man som vårdpersonal undviker att 

interagera med patienterna, man lägger hellre ner tid på andra patienter med andra 

medicinska åkommor. Då patienter med alkohol- och drogintoxikationer kunde vara är 

mycket krävande och sjuksköterskan ställs inför svåra situationer i omhändertagandet så 

krävs det en grundutbildning inom området, men det man sett i flera studier är att 

kunskapen är mycket begränsad. Sjuksköterskorna upplever även att stödet från både 

kollegor och organisationen är bristfällig då det gäller vården kring dessa, vilket i sin tur 

kan leda till negativa attityder, bristande engagemang och ett sämre omhändertagande 

(Sigfried, Ferguson, Cleary, Walter & Rey, 1998, Happell et. al., 2002, Kelleher, 2007, 
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Ford, Bammer, & Becker, 2008, Nicholls, Gaynor, Shafei, Bosanac & Farrell, 2011, Monks 

et. al., 2012).

Redan för ca trettio år sedan visade studier på att attityder hos vårdpersonal kan påverka 

kvalitén på vården och omhändertagandet av patienter med alkohol- och droganvändning 

(Fisher, Mason, Keeley & Fischer, 1975, Chappel & Scholl, 1977, ). Samma resultat har visat

sig i studier gjorda på senare år, där det både framkommer och diskuteras att med ökad 

kunskap kan attityden förbättras (Ford et. al., 2008, Monks et. al., 2012, Chang & Yang, 

2013). Studier inom området är oftast inriktade mot hälsocentraler och icke akutsjukvård. 

Få studier i ämnet finns genomförda inom akut- och intensivvården, och de flesta 

studierna finns gjorda utanför Europa . De studier som finns genomförda är mestadels 

kvantitativa och data insamlat med hjälp av enkätundersökningar, där fokuserar resultaten

på personalens attityder, vilka sorters alkohol- och droganvändning som finns samt 

personalens kunskap. Några enstaka kvalitativa intervjustudier finns genomförda, där 

resultaten fokuserar på personalens attityder och svårigheter kring vården (Monks et. al., 

2012, Hellzen et. al., 1998). Det som fattas inom detta område är att djupare beskriva de 

erfarenheter som finns kring dessa patienter. Angående vården kring dessa patienter inom 

intensivvården, så finns det begränsat med studier riktade mot just alkohol- och 

drogintoxikationer ser vi att ytterligare studier inom detta behövs, framförallt kvalitativa 

som beskriver erfarenheter och upplevelser.

Syfte

Syftet med denna studie är att beskriva intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter kring 

omhändertagande av alkohol- och drogintoxikerade patienter.

Metod

Design

En kvalitativ ansats har använts i denna studie för att på ett djupare sätt kunna fånga 

intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter kring omhändertagandet av alkohol- och 

drogintoxikerade patienter. Intervjuerna gjordes med hjälp av semistukturerade 

intervjuer, som innebär att tonvikten i intervjun ligger på intervjupersonens erfarenheter 

av det berörda ämnet (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 43). Rapporten är skriven mot Journal

of Advanced Nursing.
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Urval

Informationsbrev (Bilaga 1) skickades ut till avdelningscheferna på sex 

intensivvårdsavdelningar i norra Norrland, med förfrågan om att delta i studien. 

Författarna ber där avdelningscheferna välja ut lämpliga personer för att delta i studien.

Urvalet bestod av intensivvårdssjuksköterskor som har jobbat mer är fem år på en 

intensivvårdsavdelning och som har tagit hand om intoxikerade patienter. Bakgrunden till 

detta urvalet var att ju längre man har jobbat, desto fler intoxikerade patienter har man 

troligtvis vårdat och med det mer erfarenheter.

Av de sex intensivvårdsavdelningar som tillfrågades väljer tre att delta. Till de åtta 

sjuksköterskor som ville delta skickades ett informationsbrev (Bilaga 2) ut om studien. 

Sjuksköterskorna kontaktades med ytterligare information om studien samt för att 

bestämma dag, tid och plats för intervjuerna. Sju intensivvårdssjuksköterskor medverkade 

i studien, två män och fem kvinnor. En av sjuksköterskorna föll bort under 

intervjuprocessen. Intervjupersonerna var mellan 33 och 50 år gamla och hade jobbat 

mellan 5 och 35 år på en intensivvårdsavdelning. Intervjupersonerna uppgav att de 

vårdade alkohol och drogintoxikerade patienter en till flera gånger i veckan. Intervjuerna 

genomfördes under en period på tre veckor.

Datainsamling

En semistrukturerad intervju försöker förstå intervjupersonens levda erfarenheter. 

Intervjun ska liknas vid ett vardagssamtal men den ska ha ett syfte och inbegripa en 

speciell teknik. Man utgår från en intervjuguide som fokuserar på vissa teman och som kan

innehålla förslag till frågor (Kvale och Brinkman, 2014, s. 45). En semistrukturerad 

intervjuguide (Bilaga 3) komponerades ihop av författarna med frågor som svarade mot 

syftet i studien. Även följdfrågor fanns tillgängliga för att få ut det mesta av intervjuerna. 

Intervjuguiden innehöll sex frågor kring ämnet, samt följdfrågor som; kan du beskriva 

mer? Hur tänkte du då? Hur menar du då?

En pilotintervju genomfördes för att se att frågorna i guiden skulle kunna ge svar som 

svarade mot syftet i studien. Denna intervju användes sedan i resultatet eftersom 

innehållet var relevant för studiens syfte. Innan intervjuerna startades fick 

intervjupersonerna åter information om studiens syfte. Intervjuerna genomfördes 

individuellt på respektive sjukhus i ett avskilt rum. Författarna delade upp intervjuerna 

mellan varandra. Intervjuerna genomfördes med en författare då man ansåg att man skulle
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få ett djupare och mer ingående samtal med färre personer involverade. Intervjuerna 

startades med att fråga; Hur ofta vårdar du intoxikerade patienter? Det frågades för att 

man på ett naturligt sätt skulle komma in på ämnet ifråga. Därefter lät man intervjuerna 

flyta på och att intervjupersonerna själva i första hand styrde och fick berätta kring sina 

erfarenheter. Därefter ställde man frågor utifrån frågeguiden om författarna upplevde att 

man inte redan berört ämnet. För att säkerställa att intervjupersonerna berättat allt de 

ville så avlutade man intervjuerna med att fråga; är det något mer du vill berätta/tillägga? 

Intervjuerna tog mellan 25 och 45 minuter.

Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon. Att använda sig av bandspelare vid 

intervjun ger den som intervjuar en bättre chans att koncentrera sig på ämnet och 

dynamiken i intervjun. Med en bandspelare kan man även fånga intervjupersonens olika 

tonfall, pauser och ordval (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 218)

Analys

Ljudfilerna sparades på datorn och sedan transkriberades intervjuerna av den författare 

som gjort respektive intervju. Intervjuerna skrevs ner ordagrant, genom att skriva i det 

talspråk som användes och genom att även skriva ner pauser, suckar, skratt m.m.

I och med att texterna blivit utskrivna, blir detta en inledning till analysprocessen (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 220). Intervjuerna lästes noggrant igenom flera gånger av båda 

författarna. Sedan tog författarna och plockade ut de meningsbärande enheterna ifrån de 

intervjuer som de själva gjort. De meningsbärande enheterna kondenserades sedan ner till 

kortare texter. Författarna läste var för sig igenom alla meningsbärande enheter och 

kodade dessa, för att sedan tillsammans diskutera och sortera enheterna. Tillsammans 

kodade och kategoriserades de meningsbärande enheterna igen, för att i slutändan komma

fram till olika kategorier som svarade mot syftet i studien (Graneheim & Lundman, 2004).

Etiska överväganden

Alla intervjupersoner blev väl informerade via informationsbrev innan studien, samt även 

muntligt innan intervjuerna. De kunde själva meddela om de inte ville medverka i studien, 

och även att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande i studien. Under 

analysprocessen så avidentifierades intervjupersonerna så endast författarna visste 

intervjupersonernas identitet. Materialet tillhörande studien finns sparat hos författarna, 

samlat på en usb-sticka. Materialet är avidentifierat så det ej ska gå förstå vad som tillhör 

vilken intervjuperson. Det är vår skyldighet som intervjuare att bevara intervjupersonernas
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integritet och värdighet samt även sekretessen kring deras personuppgifter. Meningen med

forskningen ska vara att generera ny kunskap utan att någon ska skadas på något sätt. 

(Helsingforsdeklarationen, 2008 ). Deltagarna har när som helt rätt till att avbryta sitt 

deltagande och all onödig fysisk och psykisk skada skall undvikas för den inblandade 

(Nürnbergkoden, 1947). Citaten i studien har även försökts avidentifieras då studien är 

gjord i olika regioner i Norrland, så genom att avidentifiera menar man att man plockar 

bort det dialektala i citaten och försvenskar dem ytterligare. Risken med att intervjua 

sjuksköterskor kring detta ämne är att de känner att de måste blotta sina sämre sidor. Att 

man utsätter dem för någon som känns obehagligt och att de i vissa fall måste fundera över

saker kring sig själva som de inte har tänkt på tidigare.

Resultat

Tre kategorier framkom under analysprocessen; En resurskrävande patient, Att 

känna sig rädd, otillräcklig och frustrerad samt Att ställas inför etiska 

överväganden. De underkategorier som framkom redovisas ytterligare i tabell 1.

Tabell 1. Kategorier och underkategorier

En resurskrävande patient - Att ta hand om den vakna intoxikerade 
patienten
- Känslan att patienten tar resurser från 
andra patienter 

Att känna sig rädd, otillräcklig och 
frustrerad

- Att vara rädd för patienten
- Att inte ha kunskapen för att kunna ge det
stöd patienten behöver
- Att vilja hjälpa patienten inse sin 
situationen

Att ställas inför etiska överväganden - Att bemöta patient och anhöriga
- Att behandla patienten respektfullt
- Att göra rätt eller fel mot patienten

En resurskrävande patient

Denna patientkategori upplevdes av sjuksköterskorna som besvärlig eftersom de kunde 

vara så pigga att de inte passade på en intensivvårdsavdelning. Sjuksköterskorna upplevde 

även att andra patienter som behövde hjälp av sjuksköterskorna fick vänta.
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Att ta hand om den vakna intoxikerade patienten

Flera av sjuksköterskorna upplevde att trots att de flesta patienterna inte var speciellt 

medicinskt vårdkrävande, så kunde de ta mycket personalresurser, framförallt då 

patienten var vaken. Då behövs det ofta minst en ur personalen som sitter vid deras sida 

konstant för att de är oroliga och vill stiga ur sängen eller att man behöver hålla fast dem 

tills medicinerna börjar verka. 

”(suck)..vilken energi de kan ta framförallt då de vaknar, de vill inte vara kvar i sängen,

att vi kan vara lite personal..(paus) så länge de ligger i sängen och är uppkopplade då är

det inga problem”

”man måste ha uppsikt över dem, framförallt när de kvicknar till, då tar de väldigt

mycket resurser. De kan ligga och ropa, skrika och svära... samtidigt som de kan gå upp

och göra allt möjligt”

Då en intensivvårdsavdelning inte är byggd för att patienterna ska vara uppe och röra på 

sig fritt uppstod ofta problemet att patienterna tillslut blev för vakna för att ligga kvar i 

sängen och då var det ofta en kamp för personalen att hålla dem kvar i sängen eller på 

rummet. 

”...de ska göra jättemycket, det krävs nästan att en är där hela tiden. De ska göra allt på

en gång, duscha, toan, äta, ringa... samtidigt vet de ju inte vad de gör på IVA. En hittade

vi en gång i en sopsäck... (skrattar)”

Många beskrev att när patienterna var lugna innebar det att de inte krävde så mycket av 

sjuksköterskorna annat än lite tillsyn. Vården kring dessa patienter handlade till större 

delen om andning, medvetandeövervakning. Om de ej kunde hålla sin egen andning blev 

det i allvarliga fall handla om intubation och vid riktigt allvarliga intoxikationer, 

dialysbehandling. 

“det finns ju självklart undantag med dom som är jättedåliga och det blir resp och dialys,

för att det är den typen av intox som kräver det, men den stora massan av alla är ju de

intoxikerade patienterna som måste övervakas över natten”
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Om patienten blev intuberad så menade några av sjuksköterskorna att eftersom det var en 

intensivvårdspatient var det mer berättigat att patienten tog många resurser eftersom 

patienten var riktigt dålig. Men med den vakna patienten var inte känslan samma.

“en riktigt dålig intensivvårdspatient tar ju mycket resurser, men de behöver ju oss för

att överleva…”

Känslan att patienten tar resurser från andra patienter

Några av sjuksköterskorna uttryckte det som att patienterna med alkohol- och 

drogintoxikationer tar många resurser som de ansåg hade behövts till andra, mer 

medicinskt sjuka patienter. Det var delade känslor om detta då de samtidigt ville att alla 

skulle behandlas lika.  Ett par sjuksköterskor menade att de kan vara resurskrävande för 

att man inte vet hur förloppet kommer att se ut och hur de kommer att vara då patienten 

vaknar, att man måste ha resurser vid deras sida just på grund av detta.

”det kräver ju mycket mer om du har en intoxikerad patient, eftersom du inte vet vart det

kommer att sluta. Vi pratar om det i gruppen att patienterna är krävande och tar

resurser från andra patienter”

”dessa patienter, ibland känner man så, men vi får inte känna så, men man tänker att du

kanske tar resurser från mig som jag kunnat gett nån annan.

När patienterna egentligen inte var så pass dåliga att de behövde den övervakning som 

gavs på en intensivvårdsavdelning, tyckte flera av sjuksköterskorna att de lika gärna kunde

ligga på en medicinsk avdelning eller psykiatrisk avdelning. Några av sjuksköterskorna 

uttryckte att de upplevde att denna patientgrupp hade låg status på en 

intensivvårdsavdelning, just för att resurser som behövdes på andra patienter gick till de 

alkohol och drogintoxikerade patienterna. 

”alltså det är ju en patientkategori som har låg status på en intensivvårdsavdelning…

och jag vet inte varför..(paus)  men kanske för att dom tar upp resurser som någon

annan skulle ha mer nytta av.. (suck) ”
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Att känna sig rädd, otillräcklig och frustrerad 

I samband med att man tog hand om dessa patienter uppkom flera olika känslor hos 

sjuksköterskorna. Allt från att vara livrädd för att patienten skulle skada en själv till att 

känna otillräcklighet och frustration i att man inte kan  hjälpa dem, eller att inte ha 

kunskapen att kunna hjälpa.

Att vara rädd för patienten 

Flera hade varit i situationer där patienterna blivit aggressiva, men uttryckte också att det 

var de ofta de aggressiva patienterna som man minns. Aggressiva, oförutsägbara och galna 

var ord som användes. Flera av sjuksköterskorna eller deras arbetskamrater hade blivit 

utsatta för hot och våld i samband med omhändertagandet av patienterna. Flera upplevde 

att det var framförallt vid uppvaknandet som detta kunde ske.

”de värsta intoxikationerna är de som man vet inte vad de kan göra, de är helt

blindgalna, de vet inte alls vad de gör, jag har känt att jag skulle kunna bli dödad av en

sån eller nån kollega kan bli dödad.... för att de har absolut inte (paus)... det är helt tomt

i blicken..(paus)”

”en gång fick vi hålla för dörren, för då var han helt stormtokig (paus) det var ingenting

som var helt i rummet (paus)...man kan ju inte släppa ut en sån där...”

Om sjuksköterskorna hade patienter som var aggressiva, försökte man söva ner dem. Detta

var dock inte alltid möjligt, eftersom de kunde vara väldigt oförutsägbara och 

aggressionerna tillkom snabbt. Det kunde handla om både fysiska och psykiska påhopp på 

vårdpersonalen. Några av sjuksköterskorna kände att de var tvungna att vara på sin vakt 

då de tog hand om dessa patienter. De som hade varit med om liknande incidenter kände 

rädsla för patienten och var ofta mycket vaksamma då de vårdade intoxikerade patienter.

”det händer ju att vi får smällar av intoxpatienter, de är aggressiva, hade en som slog

sönder rutor, ramlade över andra patienter och då måste vi försöka gå in å stoppa det”

”jag själv varit med om att ha blivit sparkad av en patient, så jag är ju väldigt
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uppmärksam hur det ser ut runtomkring.. (paus) att jag har space att röra mig på om de

skulle bli våldsamma...” 

Känslan av att man inte hade kontroll över situationen samt rädsla för sin egen skull och 

andra patienter förklarades med att man var oförmögen att i vissa fall kunna kontrollera 

patienter som var aggressiva eller förvirrade eftersom de var påverkade av alkohol eller 

droger.

”de äldre är oftast mer påverkade, dom är farliga, då är det farligt både för vi som

vårdar och övriga patienter som finns där. Vad fasen ska jag göra med en som är totalt

vild?”

Trots att flera upplevde att de inte hade situationen kring patienten under kontroll, så var 

det en sjuksköterska som uttryckte att de hade samtidigt makt att göra det vad de ville med

patienterna. Flera andra sjuksköterskor uttryckte också att man sövde ner patienten om 

det behövdes. Detta gjordes för att får kontroll över situationen och patienten.

“då har vi makt och kan söva ner dem. Då hoppas man de är lugnare då de kommer ur

ruset”

”om de är vakna är dom ju ofta ganska stökiga och då måste man kanske söva dom, för

att få tillgång att kunna vårda dem”

I de fall där patienterna reagerade med att bli aggressiva eller oroliga var det ibland att 

man var tvungen att kontakta polis eller säkerhetsvakt. Detta för att personal, patienten 

och andra patienter skulle undvika att bli skadade. Väntan på att de skulle komma kunde 

dock bli lång, det blev då ett stort hot för personalen och de andra patienternas säkerhet. 

Att behöva vänta i dessa situationer fick sjuksköterskorna att känna sig frustrerade och 

rädda, då de själva inte kunde ingripa utan att riskera att skada sig själv. 

”det svåra kan vara om de är agiterade, speciellt om du är på en avdelning där du har

 intensivvårdspatienter, då är det ju inte så bra med en agiterad patient som springer

runt där. Det är svårt om du inte får assistans av polis (paus) men det kan ta tid...(suck)”
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Att inte ha kunskapen för att kunna ge det stöd patienten behöver

När patienten ansågs färdigvårdad på intensivvårdsavdelningen vad gällde det medicinska 

så skulle de ofta vidare till en medicinavdelning, psykiatrisk avdelning eller hemmet. 

Dessvärre kunde detta innebära en lång väntan för patienten innan de fick åka vidare, 

vilket ofta kunde leda till att patienterna blev oroliga och otåliga. Sjuksköterskorna kände 

ofta att de skulle vilja göra mer för patienten vid dessa tillfällen, sjuksköterskorna 

upplevde det jobbigt och frustrerande att se hur patienterna for illa av all väntan.  

”sen kan det ta tid innan de kommer från psykiatrin på konsult, det kan man tycka är

frustrerande för patienten, inte bara för oss som jobbar.. men stackarn som sitter där

och mår jättedåligt och vill bara ut härifrån”

”alltså, jag kan känna att det är utanför vår profession, utan där är det ju psykiatrin

som måste hjälpa till (paus).... alltså det är ju otroligt tungt. Speciellt om man känner

något som verkligen berör”

Medan man väntande på exempelvis psykiatrin upplevde några av sjuksköterskorna att 

patienterna var ledsna och kände att de inte fick komma vidare och få den hjälp de var i 

behov av. Flera av sjuksköterskorna tyckte att de hade för lite kunskap om den 

psykologiska delen som blir mer central då patienten har kvicknat till. Sjuksköterskorna 

berördes av patienternas lidande och frustration, och förstod varför patienterna kände på 

detta sätt, samtidigt som de själva var frustrerade över att inte kunna hjälp mer.

”jag tror alla tycker de är på fel ställe helt enkelt, de skulle vara på psyk. För det är ju

som synd, de behöver ju oftast prata och vi har ju inte tid eller kunskap”

”sen tycker jag det är jobbigt efter, då de ligger och känner förtvivlan, då vet man inte

vad man ska säga nästan. Då känner man att man har alldeles för lite kunskap, den

psykologiska biten liksom”

Eftersom att flera sjuksköterskor upplevde att det var jobbigt att ge sig in i samtal, som de 

kände de hade för lite kunskap om, så undvek de alltför ofta att fråga patienterna saker 

som var jobbiga och ämnen som hade med deras situation att göra. Man väntade istället på
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personal som hade den kunskapen, även om det ibland innebar att patienterna avvek från 

avdelningen.

”jag vill inte ge mig in i sådana samtal, eftersom jag inte vet vad jag ska svara där. Jag

brukar inte fråga så mycket heller, en del frågar mycket men jag behöver inte veta.

Varför ska jag veta då jag inte kan…(paus) varför ska den blotta sig för mig..” 

Att vilja hjälpa patienten inse sin situation

Flera av sjuksköterskorna var tydliga mot patienten om att situationen de hamnat i kunde 

ha kostat dem livet, inget förskönades, de förklarade allvaret och hur farligt det verkligen 

är att ta droger och stora mängder alkohol. 

”att man inte förskönar något utan att man berättar; har jag levt om? Har jag sagt de?..

ja du har sagt precis allt, du skulle skämmas om jag berättar allting. Att man verkligen

klär av situationen, det tror jag att man (paus) att vara ärlig”.

Att vara ärlig och tydlig med patienterna bottnade i att sjuksköterskorna ville patienterna 

väl, de ville att patienten skulle ta tag i sin situation och tänka över vad de gjort och varit 

med om, så att de inte hamnar på en intensivvårdsavdelning igen. Några av 

sjuksköterskorna upplevde att om man var ärlig och tydlig så gick det bättre att nå 

patienten och förhoppningsvis skulle patienten få sig en tankeställare.

”man är tydlig och talar om för dem, gärna kan man kanske skrämmas lite och de skäms

jag inte för. Det är ju för att vi vill inte se de här igen, de är ju för att man är ju rädd om

dem. Jag är tydlig med att du har varit med om nåt väldigt allvarligt”

Patientens anhöriga fanns ofta med kring patienterna och flera av sjuksköterskorna hade 

goda erfarenheter kring anhöriga till framförallt de unga patienterna. Upplevelsen var att 

de fanns oftast där som ett stöd till patienten och kunde hjälpa sjusköterskorna att få 

patienten att inse sin situation. Sjuksköterskorna upplevde att även om de var ett stöd så 

tärde det hela fruktansvärt mycket på familjerna. 

”..det har gått så långt att de orkar inte, och det är fruktansvärt, alltså alla lider ju
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(suck)”

Att ställas inför etiska överväganden

Att alla patienter ska behandlas lika och få samma bemötande gjorde att sjuksköterskorna 

många gånger ställdes inför situationer som krävde att sjuksköterskorna var tvungna att 

fundera över vad som var rätt eller fel och hur de själva agerade i vissa situationer.

Att bemöta patient och anhöriga

Bemötande av patienten kunde variera beroende på vilken intentionen till alkohol- och 

drogintoxikationen var, samt om det var en yngre eller en äldre patient. Sjuksköterskorna 

upplevde att om det var någon som hade tagit för mycket alkohol eller droger för första 

gången, eller ett suicidförsök, då kände man att man kanske skulle kunna hjälpa dem till 

att inte hamna på en intensivvårdsavdelning igen. Några av sjuksköterskorna upplevde att 

de var därför lite vänligare i bemötandet med dem.

“man reagerar lite annorlunda i bemötandet beroende på om det är en ungdom eller en

äldre som kommer in som intox”

“men då det kommer patienter med suicid, då blir det lite annorlunda… att stryka

medhårs”

Då man vårdade alkohol- och drogberoende patient som gång på gång kom in på 

intensivvårdsavdelningen kunde några av sjuksköterskorna känna att de orkade inte lägga 

ner samma energi i bemötandet då upplevelsen var att de var svårt och nästan lönlöst att 

nå dessa patienter.

”jag pratar och försöker få kontakt om de vill, alltså jag ger dem den öppenheten... (suck)

..men med de här gamla etylikerna känner man att de är lönlöst..”

”de är ju frustrerande med sådana fall (lång paus) man tänker ju att de inte får hjälp,

eller de vill ju inte själv. De är i förnekelse, det är de jobbiga, man vet att de kommer

igen..”
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Några sjuksköterskor upplevde även att om man var för vänlig så kunde man på något vis 

vilseledas av patienterna, vilket man helst ville undvika för att inte bli alltför involverad i 

patienten. Trots att sjuksköterskorna kanske kände att de ville engagera sig och vara vänlig

så gjorde dessa saker att man hade ett hårdare bemötande mot dessa patienter.

“man kan bli väldigt duperad av de här patienterna, man ska inte tro på allt de säger för

då har de fått med dig dit de vill, man måste hålla en viss distans”

”.. det kan ju bara ha gått två dagar så kan de vara tillbaka igen (suck) då känns det ju

ganska meningslöst. Man försöker att inte bry sig, man dräper sig om man ska engagera

sig för mycket här.. ”

Vissa av sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att bemöta anhöriga till patienten, om 

inte de anhöriga ville inse allvaret i situationen. Och hur skulle man som sjuksköterska då 

kunna stötta de anhöriga eller få hjälp av de anhöriga att få patienten att inte fortsätta med

detta beteende. Det kunde då ibland vara svårt för sjuksköterskorna att veta hur man 

skulle hantera detta. 

“anhöriga kan bli väldigt arga och tycka att vi är orättvisa, de tycker att vi pratar

osanning. Samtidigt som det är ju deras bild, och det är ju klart att det kanske inte vill se

hur det egentligen är…”

Att behandla patienten respektfullt

Många av sjuksköterskorna upplevde att de behandlade patienterna med respekt och 

försökte att se personen bakom intoxikationen. Några av sjuksköterskorna upplevde att 

patientgruppen var besvärlig men att de ändå kunde ge ett respektfullt bemötande om man

lade sina egna fördomar åt sidan.

“grundinställningen jag brukar ha ändå är att alltid försöka behandla folk som folk, att

man inte lägger in några fördomar i det, att man lägger det åt sidan”

Sjuksköterskorna upplevde dock att det fanns vissa i personalgruppen som inte 

behandlade patienterna med den respekt dom de borde få. 
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“..det kan man ju liksom se att kollegor här… (paus) att dom kanske inte behandlade dom

fullt med den respekten som dom egentligen skulle ha”

Några av sjuksköterskorna kopplade ett mindre respektfullt bemötande till vilka 

värderingar och synsätt sjuksköterskan hade i grunden. Det kunde vara svårt att lägga sina 

fördomar åt sidan för att kunna ge patienten det respektfulla bemötande de hade rätt till.

”vi har ju alla olika värderingar och olika synsätt, även om vi ska ge alla lika vård så

tror jag att det präglas av vår människosyn. Jag tror att vi behandlar dem lika, men

samtidigt kan vi ha olika tankar kring dem som kommer in”

”den här vårdkategorin kräver mycket mer av oss som personal, kanske ännu mer svåra

situationer eftersom det är (lång paus)..... det är lite laddat, missbruksproblematiken,

eller lite, den är ju mycket laddad. Alltså de är laddat i samhället i stort så det präglar ju

självklart vården också, oavsett om vi vill det eller inte”

Att göra rätt eller fel mot patienten

Flera hade ställts inför svåra situationer där man upplevt att patienterna hade behandlats 

fel eller att någon hade kränkt patientens integritet. Några sjuksköterskor förklarade att 

ibland fanns det behov av att bortse från patientens egna integritet för att den medicinska 

vården gick i första hand, då det handlade om att rädda liv. De var alltid en övervägning 

om vad som var etiskt rätt eller fel i de olika situationerna.

”...å alltså jag tänkte bara (suckar)... Men alltså så här får vi inte göra, vi får inte kränka

människor. De tyckte ju att han får skylla sig själv, och då gjorde man han till åtlöje..”

“ofta har vi dom på en öppen sal för att vi ska kunna vårda dom, för att kunna se dom,

vad dom gör och om det händer nåt.. de är så vi väljer, och det är den ju risken, och det

är ju där man tappar integriteten men det är ju risken att kränka integriteten för att se

det medicinska..”

Några hade varit med om tillfällen då man själv eller arbetskamraterna hade kränkt 
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patienter och sjuksköterskorna hade då själva mått mycket dåligt över att man behandlade 

andra medmänniskor på detta vis. 

”nu är han inte nog inte så kaxig när han ligger där i sina blöjor och nätkalsonger, nu

skulle han få se hur han såg ut..” ,”hahaha”... ”nu skulle man ha tagit kort på honom i

nätbyxor”, ”man skulle ju ha låtit han ha på sig sina pinkiga byxor.. då hade han kommit

ihåg det, så hade han aldrig gjort såhär någon fler gång”...och i den här utsatta

positionen....och bara attityden att helt plötsligt var det tillåtet att exponera honom som

patient, för att han fick skylla sig själv lite (paus) jag menar det är ju inte vår rättighet

att straffa, men så pratar vi ju ibland.. 

Sjuksköterskorna var medvetna om att dessa patienter diskrimineras i vissa fall och man 

inser att de egentligen inte får samma vård och bemötande som de övriga patienterna. De 

patienter som hade ett alkohol- eller drogberoende var bland de patienter som 

diskriminerades, sjuksköterskorna upplevde det som jobbigt att veta att man gör fel, men 

ändå agerar man på detta sätt. 

“man diskriminerar dem fast man inte menar det…(paus) man säger; jaa, han är ju

alkoholist... då får de inte samma vård som andra, då gör man kanske lite mindre för

dem. Och det är etiskt jobbigt, de måste ju få samma vård, fast de är alkoholiserade eller

drogberoende personer, som alla andra”

En sjuksköterska uttryckte dock att patienten skulle få må dåligt över vad de gjort och 

kände ingen större ånger över att behandla patienterna på ett diskriminerande sätt. 

”samtidigt så resonerar jag, är det ordinerat tre liter Ringer, så får de inte det för att de

ska vara bakis dagen efter en rejäl fylla, de ska inte må bättre dagen efter än de gjorde

dagen innan”

”jag tycker inte synd om dem! De har jag bara sagt åt dem, du är inte prio ett, jag har

svårt sjuka patienter och de går i första hand, du kommer sen... 
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Diskussion

Resultatdiskussion

Syftet med studien var att beskriva intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter av att 

omhänderta alkohol- och drogintoxikerade patienter. Det resulterade i tre huvudkategorier

Den resurskrävande patienten, Att känna sig rädd, otillräcklig och frustrerad samt Att 

ställas inför etiska dilemman, med åtta underkategorier.

Resultatet i vår studie visade att många av sjuksköterskorna hade erfarenheter av att när 

patienterna vaknade till från en alkohol- eller drogintoxikation så var det många av dem 

som var mycket oroliga, men framförallt otåliga. Detta resulterade i att det behövdes 

avsätta en ur personalen som kunde hålla extra koll på den patienten. Det kunde innebära 

allt ifrån att hålla patienten lugn, springa efter patienten för att se så den inte avvek från 

avdelningen eller hålla fast den aggressiva patienten. Många av sjuksköterskorna kände 

även att den alkohol- och drogintoxikerade patienten ibland tog resurser som egentligen 

skulle kunna ha använts eller behövts hos någon betydligt sjukare patient. En retrospektiv 

studie visade på att alkohol- och drogintoxikerade patienter var väldigt tidskrävande och 

resurskrävande, detta resulterade i att vården för dem kunde bli försämrad på grund av all 

stress hos sjuksköterskan. I resultaten av studien betonades det att stöd och utbildning för 

sjuksköterskorna skulle kunna leda till ökad kunskap vilket möjligen kunde leda till högre 

standard på vården. Därmed skulle sjuksköterskan lättare kunna hantera patienter med 

alkohol- och drogintoxikationer (Mc Donnel & Timmis, 2012).  I en annan studie framkom 

det att sjuksköterskorna kände att de inte hade tid att argumentera med alkohol- och 

drogintoxikerade patienter, de lät istället patienterna få som de ville både för att hinna 

med de andra patienterna och även för sjuksköterskornas egna säkerhet (Ford, 2009). 

Varför sjuksköterskorna i vår studie reagerade över att dessa patienter tog mycket resurser 

är inte lätt att veta, det skulle kunna bottna i att en intensivvårdspatient ofta är 

sängliggande. Även om den svårt sjuka intensivvårdspatienten tog många resurser så var 

känslan att det var mer accepterat, den hade behov av dessa resurser för att överleva. 

Sjuksköterskorna upplevde ofta de alkohol- och drogintoxikerade patienterna som 

aggressiva och flera av dem hade varit utsatta för hot och våld vid något tidigare tillfälle. 

Med den vetskapen kände sjuksköterskorna sig rädda för patienten och var därmed mycket
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vaksam på eventuella fysiska och psykiska påhopp när de vårdade patienter med alkohol- 

och drogintoxikationer. I en studie utförd på ett sjukhus i Storbritannien visade det sig att 

fysiska och psykiska påhopp var mycket vanligt förekommande och uppkom nästan 

dagligen. Mest utsatta för detta var sjuksköterskorna som jobbade på vårdavdelningar eller

inom akutsjukvården, 43,4 % av dessa sjuksköterskor hade varit utsatt för någon form av 

hot och våld från patienter på arbetsplatsen (Winstanley & Whittington, 2003). I en annan 

studie kände sjuksköterskorna frustration över att inte kunna bedriva god vård när 

patienterna kunde få plötsliga utbrott både fysiska och verbala sådana. Sjuksköterskorna 

kände fara för sitt eget liv och detta i sin tur gjorde att sjuksköterskorna fick en negativ 

inställning till att vårda alkohol- och drogintoxikerade patienter (Ford, 2009). I vår studie 

upplevde sjuksköterskorna ofta att patienterna blev oroliga och/eller aggressiva när de var 

tvungen att vänta på olika vårdkategorier/instanser, eller då patienterna inte fick göra som

de själv önskade. Vårt resultat bekräftas i en aktuell studie där det framkom att 

sjuksköterskor upplevt att när patienter och anhöriga behövde vänta på att få hjälp så 

uppkom en hel del aggressioner, det kunde handla om både verbala och fysiska påhopp. 

När säkerhetsvakter eller poliser inte fanns på plats ökade risken för stökiga situationer, 

och ju snabbare de kunde komma på plats desto snabbare kunde situationen kontrolleras. 

Sjuksköterskorna kände frustration och rädsla på jobbet då de ofta kände att de behövde 

vara på sin vakt för eventuella fysiska och psykiska påhopp, det kunde också bidra till 

spända situationer mellan personal och patienter. Att sjuksköterskorna kände sig 

frustrerade och otillräckliga handlade inte bara om rädsla för patienten, men även att de 

upplevde att man inte hade tillräcklig kunskap för att kunna ge patienten stödet de 

behövde när de var ledsna eller oroliga (Angland, Dowling & Casey, 2014) . 

Sjuksköterskorna i vår studie visste ibland inte riktigt vad de skulle säga eller göra i svåra 

och känsliga situationer. Det kunde då bli risk att sjuksköterskorna undvek uppgifter som 

de inte kände sig trygg i, för att förbättra detta behövs mer utbildning inom det området. 

Studier har visat att om sjuksköterskorna får utbildning i hur de på ett bra sätt kan hantera

patienter som är hotfulla och även lär sig bedöma och läsa av patienten om en hotfull 

situation är i antågande, så kan hotfulla situationer kanske undvikas. Utbildning skulle 

kunna leda till förbättrade attityder kring denna patientgrupp och få sjuksköterskorna att 

känna sig säkrare vilket i sin tur ökar handlingsberedskapen kring dessa patienter 

(Grenyer, Ilkiw-Lavalle, Biro, Middleby-Clements, Comninos & Coleman, 2004, Kynoch, 

Jung-Wu & Chang, 2011, ). Utbildning leder även till att sjuksköterskorna får ökat 
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självförtroende och vågar prata med patienterna och ge dem tips och råd kring deras 

alkohol- och/eller drogberoende (Gerance, Hughes & Spunt, 1995). Utbildning upplevdes 

vara åsidosatt i dagens akutsjuksvård, idag handlar det i det stora hela om det akuta 

omhändertagandet, men kring dessa patienter kändes det som att det psykosociala 

omhändertagandet var i flera fall minst lika viktigt. Eftersom dessa patienter är vanliga på 

en akut och intensivvårdsavdelning bör personalen ha kunskap om hur man ska hantera 

dem för att känna sig trygg på sin arbetsplats.

  Trots att alla sjuksköterkorna i våran studie var medvetna om att alla har rätt till lika vård

upplevde de att vården präglas av vår människosyn och i detta fall synen på alkohol- och 

droganvändning. I en kvalitativ studie visades det att sjuksköterskorna tyckte att det var 

känslomässigt jobbigt att ta hand om patienter med alkohol- och drogproblem. Detta 

resulterade i att tiden med patienterna begränsades en hel del, dessa patienter fick mindre 

tid med sjuksköterskan jämfört med andra patienter som inte hade alkohol- och 

drogproblem. Konsekvenser av detta kunde vara att attityder och beteenden mellan 

patienten och sjuksköterskan blev negativ (Monks et al., 2012). Att bemöta och behandla 

patienten på ett vänligt och respektfullt sätt utan att blanda in sina egna fördomar eller 

negativa attityder upplevde sjuksköterskorna i vår studie inte speciellt svårt. Samtidigt 

upplevde sjuksköterskorna i vår studie att det fanns flera i personalgrupperna som inte 

kunde göra det. En reflektion är om det verkligen är så lätt att lägga sina fördomar åt 

sidan, ens eget synsätt är ju en del av ens personlighet och det speglar troligtvis mer eller 

mindre hur du bemöter alla sorters patienter. I vår studie framkom det att en en av 

sjuksköterskorna hade ett synsätt som innebar att patienten troligtvis inte blev behandlad 

med respekt eller fick den vård som patienten hade rätt till. Hur detta problematiska 

synsätt ska kunna hanteras inom personalgruppen är en svår fråga. Men med 

kontinuerliga diskussioner och utbildningar kring respekt, bemötande och omsorg kan till 

viss del problemet kanske nås. Savimäki & Stenbock-Hult (2008) menar att den goda 

omsorgen innefattar att visa respekt för andra, man ska även visa engagemang och ha som 

mål att göra gott för den andra. Omsorg innebär att man finns till och är i den andres 

närhet, man skall även se till den andres värde och värdighet och dennes möjlighet till 

tillväxt.  Man ska försöka förstå patienten utifrån dennes synvinkel, det innebär empatisk 

förståelse och kunskap om patienten. Omsorg ska bygga på respekt, accepterande och 

hänsyn (s. 24-25). Svårigheterna för sjuksköterskorna i vår studie kunde vara att trots att 

man vill patienten gott och hjälpa denne till ett bättre liv, kunde det vara problematiskt att 
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se andra i personalgruppen ha ett negativt förhållningssätt och vilket försvårade det för 

arbetsgruppen att hjälpa patienten till detta. I omvårdnaden innebär värdegrund eller 

förhållningssätt något som ska genomsyra ett positivt beteende, men det ska även sätta 

rimliga gränser för hur man ska kunna hindra negativa beteenden. Syftet med en 

värdegrund är att skapa ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam etisk plattform 

som grund för det dagliga arbetet, även att våra egna personliga värderingar visar på stor 

betydelse för hur vi påverkar varandra. Det viktigaste är att på personnivå uppmärksamma

och medvetandegöra vilka värderingar som man har, det är en förutsättning för att kunna 

utveckla etisk medvetenhet och därmed kunna agera och diskustera utifrån det (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2010).  Om man som sjuksköterska har ett negativt synsätt kan 

detta vara svårt att förändra, men tar man hjälp av varandra för att förbättra och minska 

ner de negativa synsätten som finns så kan man komma långt kring dessa patienter. 

Socialstyrelsen (2013) skriver att för att få en verksamhet att åstadkomma bra kvalitet på 

dess verksamhet, i detta fall vården så är det av stor vikt att personalen innehar goda 

kunskaper, visar delaktighet och engagemang. det är även viktigt att som personal 

rapportera in eventuella olägenheter till den som är ansvarig för verksamheten. På så vis 

kan avvikelser och missförhållanden undvikas i framtiden och kvaliteten på verksamheten 

förbättras. Socialstyrelsen menar också att den som bedriver verksamheten har en 

skyldighet att utreda, rätta till eller eliminera de orättvisor som framkommit.

  Flera av sjuksköterskorna i vår studie hade stött på patientfall som kändes extra svåra ur 

ett etiskt perspektiv. Patientfallet i vår studie där arbetskamraterna till en av 

sjuksköterskorna blottade och kränkte en ung patient i en omvårdnadssituation, det är ett 

exempel där omvårdnadshandlingarna egentligen bör ha utförts med respekt för 

patientens integritet och människovärde. Detta patientfall visar att trots regler och 

riktlinjer att rätta sig efter som sjuksköterska, så följs det ändå inte av alla och det kan vara

svårt som personal att ta upp med arbetskamrater och ledning när en känslig situation 

uppstår. Sjuksköterskan ska arbeta efter de tre etiska principerna: 

människovärdesprincipen, vilken innebär att alla har lika värde och samma rätt till vård, 

behovs- och solidaritetsprincipen: resurser ska satsas där behoven finns, 

kostnadseffektivitetsprincipen: det ska finnas en rimlig mening mellan kostnad och 

påverkan på livskvalitet och hälsa när man väljer att utföra olika åtgärder (Riksrevisionen, 

2004). Arlebrink (2013) skriver att vård och omvårdnad är förknippat med respekt för 

mänskliga rättigheter. Vilket innebär rätten till liv, till värdighet och att behandlas med 
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respekt. Det innebär även att som sjuksköterska har man särskilda förpliktelser mot de 

grupper i samhället som ej kan ta vara på sig själv (s. 356). Vid dessa svåra etiska 

situationer kunde det i efterhand behövas att personalgruppen satte sig ner för att lyfta 

frågor kring patientfallet och hur situationen istället hade kunnat hanterats kring 

patienten och/eller anhöriga. Diskussioner kring ämnen som kunde skapa problem kring 

exempelvis omvårdnaden kan underlätta vården kring patienten samt att alla inom 

personalgruppen får sig en tankeställare om hur dessa patienter ska bemötas och 

behandlas. Det är relativt vanligt att flera arbetsplatser har etikronder. En etikrond börjar 

med att den ansvariga presentatören redogör själva syftet med det hela och sedan får 

personalen patientfallet presenterat, även gällande regler klarläggs vid etikronder. Därefter

har alla tillfälle att ställa frågor och funderingar till presentatören. Etikronden avslutas 

med en utvärdering, exempelvis om alla fått svar på sina funderingar, vilka förväntningar 

de hade på etikronden och om de uppfyllts (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). 

Resultatet i denna studie visar att sjuksköterskorna ofta ställs inför olika etiska 

överväganden kring denna patientgrupp. Mycket i intensivvården genomsyras av etiska 

överväganden och vad som är rätt eller fel mot patient och anhöriga. 

Metoddiskussion

En kvalitativ ansats användes för att undersöka och beskriva 

intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter. Att använda sig av en kvalitativ ansats med 

semistrukturerade intervjuer ansågs vara en metod som passade väl, för att få svar på 

studiens syfte.

Fördelen med att vi arbetar på en intensivvårdsavdelning är att vi har egna erfarenheter 

och kunskaper av hur det är att ta hand om patienter med alkohol- och drogintoxikationer,

kan ge en ökad insikt i det valda ämnet. Det valdes att intervjua sjuksköterskor som hade 

jobbat minst fem år som intensivvårdssjuksköterska. Det ansågs som ett bra urval då det 

under intervjuernas gång upplevdes som att de informanter som hade kortast erfarenhet, 

hade mindre utförliga berättelser och att dessa intervjuer blev svårare att få 

intervjupersonerna att delge sina berättelser. En nackdel med att vi jobbar på en 

intensivvårdsavdelning kan vara att frågorna i frågeguiden formats utifrån deras eget 

perspektiv och tankesätt, det kan även ha speglat frågor och följdfrågor vinklats till 

intervjupersonerna och på så sätt kanske styrt det författarna önskat få svar på. 

Intervjuerna valdes att inte göras på den egna arbetsplatsen då ämnet kan upplevas som 
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laddat i samhället. Det befarades att de egna kollegorna inte skulle känna sig bekväma i att 

samtala kring detta ämne med sina närmaste kollegor, därav anledningen till att man valde

intensivvårdsavdelningar utanför hemstaden. Då intervjuerna har utförts på tre olika 

intensivvårdsavdelningar och med både kvinnor och män, visar resultatet på att 

erfarenheterna kring dessa patienter är liknande, trots de geografiska skillnaderna. I och 

med att resultatet var liknande på avdelningarna, innebar det att sjuksköterskorna hade i 

stort sett samma erfarenheter av dessa patienter. Detta innebär att resultatet i denna 

studie kan vara överförbart till andra avdelningar. Vi valde att göra intervjuerna var för sig,

detta för att man ansåg att svaren skulle bli mer utförliga och miljön för intervjun skulle bli

mer avslappnad. Trost (2010) menar att intervjuarna vill gärna vara flera vid 

intervjutillfället, då de kan komplettera och hjälpa varandra under intervjun och även 

senare i analysarbetet. Dock kan intervjupersonen se flera intervjuare som ett 

maktövergrepp och att intervjupersonen då känner sig underlägsen vilket kan påverka 

resultatet av intervjun (s.66-67). Då intervjuerna gjordes var för sig kan detta leda till en 

liten variation i intervjuerna. Trots de olika variationerna som kan ha förekommit i 

intervjuerna har samma resultat mer eller mindre framkommit i de olika intervjuerna, 

vilket styrker studiens reliabilitet. Även om det fanns en frågeguide att utgå ifrån, så skulle 

våra egna erfarenheter och tolkningar kunnat inverkat på intervjuernas resultat. Med vissa 

av intervjupersonerna var det svårigheter att få utförliga svar om deras erfarenheter, där 

var det i vissa fall mer nödvändigt att ställa lite mer preciserade frågor. Om detta menar 

Kvale & Brinkmann (2014) att intervjuarens reliabilitet kan diskuteras särskilt i relation till

ledande frågor, speciellt om de inte är en del av intervjutekniken, vilket betyder att detta 

oavsiktligt kan inverka på resultaten. Vi upplevde dock att frågorna ej var ledande, utan 

mer precicerade för att få intervjuerna att flyta på så smidigt som möjligt och även ett 

försök att få intervjupersonerna att berätta mer och inte hamna utanför området.

De kategorier och underkategorier som framkom i resultatet anses svara mot syftet. De 

olika kategorierna har diskuteras fram och tillbaka av mellan oss och vår handledare, detta

för att hitta de kategorier som svarar bäst mot resultatet. Då vår studie handlar om 

erfarenheter var upplevelsen att många av de meningsbärande enheterna flöt ihop med 

varandra och kunde ha passat in under flera kategorier. Svårigheterna var att kunna 

begränsa kategorierna för att inte upprepa ämnen i flera kategorier, enligt Graneheim & 

Lundman (2004) som menar på att data inte får passa in i två kategorier eller att hamna 

mellan två kategorier. Intervjuerna är transkriberade och de meningsbärande enheterna är
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uttagna ur de intervjuer som vi själva har genomfört, detta efter att intervjuerna lästs 

igenom flera gånger. Därefter tillsammans kodat och kategoriserat innehållet. Att läsa 

igenom och plocka ut de meningsbärande enheterna enskilt kan leda till att våra egna 

tolkningar kan ha påverkat hur intervjuerna kodades. Sedan har vi tillsammans fortsatt 

analysera och sorterat. En fortlöpande diskussion kring koder och kategorier har förts av 

gemensamt för att kategorierna i slutändan ska svara mot syftet. Validiteten i denna studie 

ökar i och med att fortlöpande diskussioner har förekommit huruvida kategorierna svarar 

mot syftet, att det man avsåg att mäta verkligen har blivit mätt (Kvale & Brinkmann, 2014, 

s. 296).

Begränsningar

Studiens begränsningar är att detta är första gången vi tidigare gjort en egen vetenskaplig 

studie och därför inte vana vid att genomföra intervjuer, vilket kan påverkat 

intervjutekniken och därmed det slutgiltiga resultatet. Det var även första gången som vi 

genomförde en innehållsanalys, vilket innebar att vi inte hade kunskap initialt om hur 

denna skulle genomföras. Detta kan ha påverkat hur resultatet har analyserats och hurvida

vilka kategorier och underkatergoriern som framkom. En mer van forskare kan ha kommit 

fram till ett annat resultat, men med god handledning genom hela processen har vi 

genomfört detta på de sätt vi lärt oss.

SAMMANFATTNING

Sammanfattningsvis så visar studien på att patienter med alkohol- och drogintoxikationer 

ofta ställer sjuksköterskorna inför svåra situationer. På en intensivvårdsavdelning finns 

mycket svårt sjuka patienter som behöver mycket övervakning och hjälp för att överleva. 

Denna patientkategori upplevdes inte som en kategori som bör ligga på en 

intensivvårdsavdelning vilket i sin tur gjorde att det fanns en hel del negativa attityder hos 

personalen. Det märktes att en brist på kunskap och vidareutbildning inom alkohol och 

droger, samt det psykosociala bemötandet skulle kunna bidra till den otillräcklighet, rädsla

och negativa synsätt som fanns. Utbildning för intensivvårdspersonal samt etiska 

gruppdiskussioner rekommenderas.

Ett komplement till denna studie skulle vara att göra en observationsstudie av 

sjuksköterskorna, för att se hur de interagerar med patienterna. 
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Bilaga 1. Informationsbrev till avdelningchef

  Institutionen för omvårdnad Till vederbörande avdelningschef

Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda intoxikerade 
patienter 
Förfrågan om att delta i en intervjustudie

Vi är två sjuksköterskor som läser vidareutbildningen inom intensivvård på Umeå 
Universitet och tänkte skriva en uppsats som syftar på att belysa sjuksköterskors 
erfarenheter av att vårda intoxikerade patienter inom intensivvård. Detta är en 
patientgrupp som kan var associerad med ett komplicerat omhändertagade och etiskt 
svåra situationer. Vi vänder oss till Dig som är intensivvårdssjuksköterska och har jobbat 
minst fem år inom intensivvården och har vårdat intoxikerade patienter. Dina erfarenheter
och upplevelser kring vården och omhändertagandet av dessa patienter kan har stor 
betydelse för att förutsättningarna för vården av de intoxikerade patienten ska bli så god 
som möjligt, men även för anhöriga och att Du som sjuksköterska ska känna att patienten 
får ett gott omhändertagande. 

Resultaten kommer att sammanställas i en magisteruppsats inom ämnet omvårdnad vid 
UmeåUniversitet. Resultatet kan bidra till en ökad insyn i hur man kan förbättra 
omhändertagandet för dessa patienter och att Du som sjuksköterska ska känna dig 
bekväm/tryggare i vården kring dem.

Vi vänder oss nu till dig som avdelningschef med förfrågan om er avdelning skulle vilja 
deltaga. Vi önskar att du som avdelningschef utser 2-4st lämpliga personer som kan passa 
för denna studie och tillfrågar dem om deltagande. Vi önskar därför att Du via mail skickar
kontaktuppgifter på dessa personer. När vi fått information om vilka som kan tänkas delta 
kommer vi att kontakta dessa personer för ytterligare information. I detta brev bifogar vi 
även informationsbrev till deltagarna i studien.   

Vi kontaktar dig telefonledes inom snar framtid men vid eventuella frågor angående 
studien, var vänlig kontakta oss gärna.

Med vänlig hälsning

Emelie Frimodig Malin Stenberg Lena Hägglund
Sjuksköterska, IVA Sjuksköterska, IVA Universitetslektor
Kontaktperson Kontaktperson Institutionen för omvårdnad 
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Bilaga 2. Informationsbrev till berörda sjusköterskor

  Institutionen för omvårdnad

Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda intoxikerade 
patienter 
Förfrågan om att delta i en intervjustudie

Vi är två sjuksköterskor som läser vidareutbildningen inom intensivvård på Umeå 
Universitet och tänkte skriva en uppsats som syftar på att belysa sjuksköterskors 
erfarenheter av att vårda intoxikerade patienter inom intensivvård. Detta är en 
patientgrupp som kan var associerad med ett komplicerat omhändertagade och etiskt 
svåra situationer. Vi vänder oss till Dig som är intensivvårdssjuksköterska och har jobbat 
minst fem år inom intensivvården och har vårdat intoxikerade patienter. Dina erfarenheter
och upplevelser kring vården och omhändertagandet av dessa patienter kan har stor 
betydelse för att förutsättningarna för vården av de intoxikerade patienten ska bli så god 
som möjligt, men även för anhöriga och att Du som sjuksköterska ska känna att patienten 
får ett gott omhändertagande. 

Vi undrar därför om Du kan tänka Dig att ställa upp för en bandinspelad intervju, där vi 
ber Dig berätta om Dina erfarenheter av att vårda intoxikerade patienter. Intervjun tar c:a 
30 minuter och kan ske på den plats Du själv väljer. Ditt deltagande i studien är helt 
frivilligt och Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva ange något skäl 
för detta. Om du vill ställa upp för en intervju så kommer allt Du säger att behandlas 
konfidentiellt, dvs att din identitet inte röjs vare sig under bearbetning av intervjuerna 
eller i redovisningen av resultaten. Inga obehöriga har
tillgång till intervjuerna. Intervjuerna avidentifieras, förses med en kod och kodlistan 
förvarasinlåst skild från intervjuerna. Alla personuppgifter hanteras enligt 
Personuppgiftslagen(1998:204) och ansvarig för dina personuppgifter är Umeå 
Universitet.Resultaten kommer att sammanställas i en magisteruppsats inom ämnet 
omvårdnad vid UmeåUniversitet. Resultatet kan bidra till en ökad insyn i hur man kan 
förbättra omhändertagandet för dessa patienter och att Du som sjuksköterska ska känna 
dig bekväm/tryggare i vården kring dem.

Om Du accepterar att delta i intervjustudien så kontaktar vi dig för ytterligare information 
samt tid och plats för intervjun. Vid eventuella frågor angående studien, var vänlig 
kontakta oss.

Accepterar Du att delta i intervjustudien? Kontakta oss gärna via mail. Så återkopplar vi till
er inom en snar framtid.

Med vänlig hälsning
Emelie Frimodig Malin Stenberg Lena Hägglund
Sjuksköterska, IVA Sjuksköterska, IVA Universitetslektor
Kontaktperson Kontaktperson Institutionen för omvårdnad
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Bilaga 3. Frågeguide

FRÅGEGUIDE

Syftet med denna studie är att uppmärksamma intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter 

kring omhändertagande av alkohol och drogintoxikerade patienter.

- Hur ofta vårdar du intoxikerade patienter? Vilken typ av intoxikationer har du 
vårdat?

- Vad tänker och känner du då du får veta att du kommer att få ta emot en 
intoxikerad patient?

- Hur upplever du att ta hand om intoxikerade patienter?
- Vilka svårigheter finns?
- Etiskt svåra situationer?
- Begränsningar i omhändertagandet?
- Samspel med anhöriga?

- Skulle du kunna berätta om någon speciell situation som har berört dig? 
Positiva/negativa 

- Hur upplever du det generella synsättet på avdelningen?

- Hur upplever du ditt eget synsätt kring patienterna? 
Kan det på något sätt påverka vården?

- Hur upplever du förutsättningarna att ge intoxikerade patienter god omvårdnad, 
utifrån er organisation?

- Utbildning?
- Stöd?

- Har du något ytterligare du skulle vilja berätta om?

Följdfrågor:

• Hur kändes det då?
• Skulle du kunna berätta mer?
• Hur menar du då?
• Hur tänkte du då?
• Beskriv ytterligare.
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