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Sammanfattning 
Beroende och missbruk av alkohol och narkotika är ett folkhälsoproblem i Sverige. 

Vården av de skador och sjukdomar som uppkommer till följd av detta upptar en stor del 

av hälso- och sjukvården, och dessa patienter är något som ambulanspersonal ofta stöter 

på. Ett bra bemötande kan tyckas vara självklart i arbetet med människor, men studier har 

visat att de människorna med alkohol eller narkotikaproblem ofta bemöts av fördomar. 

Sjukvårdspersonal ska bemöta patienter med omtanke och respekt oavsett yttre faktorer 

och vård skall också ges utifrån människors lika värde. Syftet med arbetet är att beskriva 

ambulanssjuksköterskans erfarenhet av att möta patienter med missbruksproblematik. 

Åtta kvalitativa intervjuer genomfördes med ambulanssjuksköterskor där materialet 

sedan analyserades genom kvalitativ manifest innehållsanalys med en induktiv ansats. 

Efter analysen framkom sex kategorier vilka var: Maktlöshet, autonomi och respekt inför 

patienten, se till patientens behov, erfarenhet och kompetens, otrygghet samt relationer. 

Resultatet gav en viktig inblick i hur ambulanssjuksköterskorna erfarenhet är av att 

bemöta patienter med missbruksproblematik där ambulanssjuksköterskorna försökte 

bemöta patienten med respekt och ge lika vård oavsett social status, ålder, kön eller 

etnicitet. Några områden ansågs vara värda att åskådliggöras extra. Dessa var bland annat 

maktlösheten av att inte kunna hjälpa patienten med deras grundproblem och ta dem till 

rätt vårdinstans. Upplevelsen av rädsla för hot och våld. Att det i bemötandet tycks kunna 

vara en skillnad beroende på om ambulanssjuksköterskan är erfaren eller ej samt att ta 

med patienten för vård mot dess vilja. Författarna föreslår vidare forskning inom området. 
 

 

Nyckelord: Alkohol, narkotika, bemötande, attityd, missbruk, upplevelser, 

ambulanssjuksköterska, ambulanssjukvård.  
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INLEDNING 

Beroende och missbruk av alkohol och narkotika är ett folkhälsoproblem i Sverige. 

Vården av de skador och sjukdomar som uppkommer till följd av detta upptar en stor del 

av hälso- och sjukvården, och dessa patienter är något som ambulanspersonal ofta stöter 

på.  

Det första mötet med patienten är det som är avgörande för vårdrelationen och som även 

är en avgörande del för hur patienter upplever vården. Ett bra bemötande kan tyckas vara 

självklart i arbetet med människor, men studier har visat att de människor med alkohol 

eller narkotikaproblem ofta bemöts av fördomar som att de är dumma, överkänsliga, 

saknar moral och har sig själva att skylla. Eftersom sjukvårdspersonal ska bemöta 

patienter med omtanke och respekt oavsett yttre faktorer och att vård skall ges utifrån 

människors lika värde så vill författarna av detta arbete ta reda på ambulanssjuksköterskans 

erfarenheter av att möta dessa patienter. Förhoppningsvis kommer detta att bidra med 

värdefull kunskap om förhållningssätt, som kan främja ett gott och respektfullt möte av 

patienter med alkohol eller narkotikamissbruk, som fortsättningsvis kommer att benämnas 

som patienter med missbruksproblematik. 

 

 

 

BAKGRUND 

Människovärdeprincipen 

"Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och 

funktioner i samhället" (SOU, 1995:5, s.115). Tanken är att alla människor har ett 

människovärde för att de är människor och inte för vad de har eller vad de gör. Så oavsett 

ålder, begåvning, inkomst, social ställning, etnicitet eller någon annan faktor så ska de 

behandlas lika och har rätt till samma vård. Både Svensk sjuksköterskeförening (2007, 

s.5) och Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) menar på att alla patienter ska bemötas 

med värdighet och att vården också skall ges med respekt för alla människors lika värde. 

Det är vårdpersonalen som ansvarar för att alla människors lika rätt och värde tillgodoses 

i vården (Svensk sjuksköterskeföreningen, 2007, s.5). 

 

Bemötande  

Svenska akademins ordbok beskriver ordet bemötande som hur man mer eller mindre 

förhåller sig aktiv till vad någon annan gör eller säger, genom att argumentera, bekämpa 

eller gå till mötes. Bemötande handlar även om mötet mellan människor där ordet 

bemötanden används för att tala om och beskriva en relation som kan ses utifrån den som 

bemöter eller den som blir bemött (Hydén, 2001, s.48-50). Vidare menar Hydén (2001, 

s.48-50) på att samspelet som sker i mötet människor emellan kan ske både genom tal, 

skrift, tonfall, handlingar och att det utmärkande för den professionella relationen är att 

den professionella inte bara möter upp motparten utan aktivt bemöter den.  
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Mötet 

I den prehospitala sjukvården är mötet oftast mycket kort och kan äga rum i princip var 

som helst. I det egna hemmet, på gatan eller på stor offentlig plats. Vid sådana tillfällen 

krävs det av den som vårdar att vara närvarande i mötet och försöka förstå patientens 

situation samtidigt som både de medicinska och omvårdande kunskaperna skall tillämpas 

optimalt. Ett bra möte ingår i omvårdnadspersonalens professionalitet, och är avgörande 

för hur patienten upplever vården. Som sjukvårdspersonal ska man inte bara rikta in sig 

mot sjukdomstillståndet utan se patienten som en unik person och först då kan 

sjukvårdspersonalen förstå patientens situation, hur patienten har det. Att förstå behöver 

inte alltid vara att man accepterar, men målsättningen är dock den att vårdaren alltid skall 

göra sitt bästa för att lindra lidandet hos patienten och främja dennes hälsa och 

välbefinnande. Ansvaret för denna relation ligger alltid hos vården. I mötet mellan 

vårdpersonal och patient har vårdpersonalens inställning en avgörande roll för hur 

patienter kommer att uppleva mötet. (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och 

Fagerberg (2003 s. 46-49, 91 ).  I en studie som gjorts på en grupp sjuksköterskor i 

England visar att patienten märker tydligt om sjuksköterskan ser ointresserad ut eller inte 

verkar lyssna (Rush & Cook, 2006, s.382-385).  

Det är således det första mötet och bemötandet av patienten som är avgörande för 

vårdrelationen och som även är en avgörande del för hur patienter upplever vården. Dock 

visar anmälningar att en stor del av de klagomål som kommer in till patientnämnderna 

handlar om att bemötande utgör ett problemområde (Socialstyrelsen, 2009, s.83-87).  
 

Attityder 

Med attityd menas den inställning eller förhållningssätt man har mot någon eller något 

(Nationalencyklopedin). Attityder kring personer med missbruksproblematik är inte 

ovanligt bland omvårdnadspersonal och gäller såväl sjuksköterskor som läkare. Studier 

har visat att många av omvårdnadspersonalen anser att missbrukarna många gånger är 

överkänsliga, ostabila, dumma, saknar moral och att de har sig själv att skylla. Dessa 

patienter bemöts ofta av fördomar vilket leder till att de får ett sämre bemötande pga. den 

attityd som råder bland viss sjukvårdspersonal (Raeside, 2003, s.302-309; Navaret & 

Luis, 2004, 420-426). Vidare menar Raeside (2003, s.302-309) att dessa patienter ger 

upphov till större vårdbehov än patienter som från början möts med respekt och värdighet. 

Enligt Merrill, Rhodes, Deya och Marlatt (2002, s. 327-330) undviker många patienter 

med missbruksproblematik att uppsöka sjukvården av den anledningen att de upplever att 

de blir bemötta med en attityd av förutfattade meningar av sjukvårdspersonalen. Dessa 

patienter upplevde också att det tog längre tid att få hjälp jämfört med andra patienter 

utan missbruksproblematik. Även att sjukvårdpersonalen avsiktligt dröjde med att ta hand 

om dem. En undersökning bland sjuksköterskors alkoholvanor och deras attityder 

gentemot patienter med alkoholproblem, visar att de sjuksköterskorna med negativ 

inställning till alkohol hade svårare att visa förståelse för de patienterna med 

alkoholproblem (Vargas & Luis, 2008,s.543-550). 
 

Prehospital vårdrelation  

Ambulanssjuksköterskans möte med patienter äger rum under mycket kort tid och under 

denna tid ska ambulanssjuksköterskan skaffa sig information om varför patienten söker 

vård. Varje patient ska prioriteras utifrån de vitala parametrarna och utifrån detta ska 
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ambulanssjuksköterskan skapa trygghet, ge en god omvårdnad och behandla eventuella 

sjukdomstillstånd (Hagiwara & Wireklint Sundström, 2009,s.117-123).  

Prehospital akutsjukvård är ett medicinskt omhändertagande som utförs av hälso- och 

sjukvårdspersonal utanför sjukhus och är en form av vårdande som sammanfattningsvis 

handlar om undersökning, behandling av symtom, rådgivning och vårdande insatser på 

hämtplats och eller i ambulansen (Wireklint Sundström, 2005, s. 102). 

Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003, s. 87) menar att 

ambulanssjuksköterskans arbetssituation är komplex då de ska kunna hantera 

medicinteknisk utrustning, läkemedelshantering samt integrera den vårdvetenskapliga 

ansatsen för att skapa en god vårdrelation och kunna göra en adekvat bedömning utifrån 

varje enskild situation. För att skapa detta krävs det att ambulanssjuksköterskan skapar 

trygghet, tillit och har en öppenhet samt en följsamhet i vårdrelationen. Dahlberg et al 

(2003, s. 89) beskriver betydelsen av att se patienten som expert på sig själv och sin 

situation. För att detta ska ske behöver ambulanssjuksköterskan finnas där under hela 

vårdmötet, se till patientens individuella behov och bemöta utifrån patientens nivå. Vid 

omhändertagande kan patientens trygghet stärkas genom att ambulanssjuksköterskan tar 

hänsyn till patientens hemsituation genom att till exempel se till att dörren blir låst. Att 

se och förstå patientens livsvärld är även en central del i den vårdande situationen menar 

Dahlberg et al (2003, s. 90-91).  

Wireklint Sundström (2005, s.115) belyser även vikten av det kollegiala samarbetet vid 

omhändertagande av patienten. Det som betonas är ambulanssjuksköterskornas olika 

roller vid vårdarbetet, vilket ger bättre förutsättningar att bedöma patienten rätt då 

ambulanssjuksköterskorna kan dela med sig av den kunskap och den erfarenheten de har 

tillsammans. Wireklint Sundström (2005,s.115) nämner en annan aspekt på 

rollfördelningen är att den ena ambulanssjuksköterskan servar den andra vid vården av 

patienten för att skapa ett så bra omhändertagande som möjligt. 

 

Alkohol i samhället  

Alkoholen är den vanligaste drogen i Sverige och alkoholkonsumtionens utveckling 

speglas av förbättrade levnadsstandard samt inställningen till alkoholen (Johansson & 

Wirberg, 2005, ss.29-30). Alkoholkonsumtionen i Sverige har från 90-talet stigit med 

cirka 25 procent fram till år 2004. En sådan påtaglig uppgång genererar nya konsumenter 

av alkohol, både normal och högkonsumenter (Agerberg 2004, ss 79-83.). Studier visar 

att alkoholen idag är ett folkhälsoproblem som orsakar sjukdom, olycksfall, misshandel, 

dödsfall samt kan leda till psykiska och sociala problem (Statens beredning för medicin 

utvärdering, SBU, 2001,s. 11). I Sverige uppskattas 700 000 personer vara i ett 

alkoholriskbruk och 300 000 av dessa har ett uttalat alkoholmissbruk. 75 000 personer 

har ständig kontakt med missbruksvården och detta beror på att det har sociala problem 

samt ett komplex vårdbehov (SOU, 2011:6, s 179). 

 

Narkotika i samhället 

I Sverige är all hantering av narkotika olaglig därav definieras all konsumtion av 

narkotika som ett missbruk i juridisk mening. När det gäller konsekvenserna är 

spännvidden stor mellan att använda narkotika vid enstaka tillfällen och att bruka det 

regelbundet. Eftersom all hantering som tidigare nämns är förbjuden så är det svårt att 

veta hur omfattande användningen är eftersom det inte finns någon form av 
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försäljningsstatistik. Genom att sammanställa data från olika källor som domar, beslag 

och frågeundersökningar så kan man ändå få en relativt bra bild av utbredningen och 

utvecklingstendensen (Johansson & Wirberg, 2005, s. 35; Agerberg, 2004, s. 84). 

Med tungt narkotikamissbruk avses all injektionsmissbruk oavsett medel, intagningssätt, 

daglig eller nästan daglig användning av narkotika (Johansson & Wirberg, 2005, s.35). 

Antalet narkotikaberoende i Sverige uppskattas till omkring 70 000 personer varav 29 

500 av dessa är i ett tungt narkotikamissbruk. Detta innebär att en stor grupp regelbundna 

narkotikamissbrukare inte uppmärksammas (SOU, 2011:6, s. 279). Dödligheten bland 

narkotikamissbrukare är hög jämfört med övriga befolkningen. Personer som använder 

narkotika kan dö av såväl direkta drogeffekter som av yttre omständigheter, som kan ha 

samband med missbruket eller en i allmänhet riskfylld livsstil (CAN, 2013.s 107). 

Statistik visar att fram till mitten av 1970-talet inträffade cirka 35 narkotikarelaterade 

dödsfall per år i Sverige. I mitten av 1970-talet till 2000-talet ökade antal dödsfall 

kontinuerligt till cirka 400. En av orsakerna till detta var att heroinet introducerades i 

landet. Det man också såg var att missbrukarna blev fler, äldre och använde farligare 

droger i olika former och man såg även en brist i behandlingsutbudet (CAN, 2013, s. 86-

87). I början av 2000-talet minskade narkotikamissbruket i Sverige men varför är inte 

klarlagt, möjligtvis kan detta bland annat bero på en ökad användning av 

substitutionsbehandling för opiatmissbrukare som då sattes igång inom missbruksvården. 

År 2012 registrerades dock den högsta narkotikadödligheten hittills enligt Socialstyrelsen 

(2012, s. 247-248). Antal män som dog i narkotikarelaterade diagnoser uppgick till 395 

och antalet kvinnor till 134 år 2012 (Socialstyrelsen, 2012, s. 247-249). Senaste 

tioårsperioden har andelen avlidna kvinnor uppgått till en knapp fjärdedel och andelen 

avlidna under 30 år har varit av ungefär samma storleksordning (CAN, 2013.s, 90). 

 

Missbruk, beroende och riskbruk  

Det är vanligt att ordet missbruk används övergripande utan att man specificerar om ett 

beroende föreligger eller inte. Socialstyrelsen (2007,s.36) definierar begreppet missbruk 

med skadligt bruk av alkohol eller narkotika på ett sådant sätt som skadar hälsan. 

Beroende är när personen inte längre kan styra sin konsumtion. Det benämns som 

kontrollförlust och en toleransökning, det vill säga att det krävs mer substans för att uppnå 

samma rus (Johansson & Wirbing, 2005,s. 236-240). 

Enligt de diagnostikkriterier som används är det skillnad mellan begreppen missbruk och 

beroende (Agerberg, 2004,s.35-36; Socialstyrelsen, 2007.s36 ). Inom sjukvården används 

två olika diagnosklassifikationer DSM-IV eller ICD-10 för att fastställa om man har ett 

missbruk eller beroende. 

Missbruk enligt DSM-IV innebär att ett av fyra kriterier i DSM-IV är uppfyllt under en 

tolvmånadsperiod. 

1. Upprepande användning av alkohol eller narkotika som leder till misslyckande att 

fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan, eller i hemmet. 

2. Upprepande användning av alkohol eller narkotika i riskfyllda situationer, 

exempelvis vid bilkörning eller i arbetslivet. 

3. Upprepande kontakt med rättsväsendet till följd av missbruket. 

4. Fortsatt användning trots återkommande problem. 

Beroende enligt DSM-IV innebär tre av sju kriterier i DSM-IV är uppfyllda under en 

tolvmånadsperiod. 
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1. Behov av allt större dos för att uppnå rus effekt. 

2. Abstinensbesvär när ruset upphör. 

3. Intag av större mängd eller intag under längre tid än vad som avsågs. 

4. Varaktig önskan, eller misslyckat försök, att minska intaget. 

5. Betydande del av livet ägnas åt att skaffa, konsumera och hämta sig från bruket 

av alkohol eller narkotika. 

6. Viktiga sociala, yrkesmässiga eller fritidsmässiga aktiviteter försummas. 

7. Fortsatt användning trots kroppsliga eller psykiska skador. 

 

Beroende enligt ICD-10 innebär att tre av sex kriterier ska vara uppfyllda under en 

tolvmånadsperiod. 

1. Stark längtan efter drogen. 

2. Svårigheter att kontrollera intaget. 

3. Fortsatt användning trots skadlig effekt. 

4. Prioritering av droganvändning är högre än andra aktiviteter. 

5. Ökad tolerans. 

6. Fysiska abstinenssymtom. 

(Socialstyrelsen, 2007, s. 37). 

 

Riskbruk är ingen vedertagen definition, men det används inom hälso- och sjukvården 

och innebär att det finns en alkoholkonsumtion som ökar risken för sociala och 

medicinska problem men beroendet förkommer inte. Riskbruket kan innebära att 

personen konsumerar en större mängd alkohol under en begränsad tid eller vid ett tillfälle 

(SOU, 2011:6). Riskfaktorer som utgör att det är lättare att hamna i ett missbruk är 

faktorer som psykisk ohälsa, dålig självkänsla och missbrukande föräldrar. 

(Folkhälsomyndigheten, 2014).  

 

Uppmärksamma missbruk och riskbruk 

Problem med missbruk av alkohol och droger finns inte enbart inom psykiatrin och 

beroendekliniker utan förekommer mer allmänt inom den somatiska vården. Oavsett 

verksamhet kan vårdpersonalen där vara den första professionella personen som patienten 

med missbruksproblematik möter. I mer sällsynta fall är det patienten själv som söker 

vård, men allt vanligare är det att missbruket är dolt vilket leder till andra problem eller 

symtom av olika slag (Johansson & Wirbing, 2005, s.13 ). Studier visar att nästan hälften 

av de patienter som söker akutsjukvård är alkoholpåverkade och många av dessa kom till 

akutmottagningen med ambulans (Holzer, Minder, Schätti, Rosset, Battegay, Muller & 

Zimmerli, 2012, s.497-503 ). 
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PROBLEMFORMULERING 

I likhet med övrig vårdpersonal har ambulanspersonal krav på sig att bemöta patienter 

med omtanke och respekt oavsett ålder, kön, etnicitet eller social status. Att lägga egna 

värderingar i mötet med patienter är inte förenligt med hälso- och sjukvårdslagens 

intention att vården skall ges med respekt för alla människors lika värde. I den 

prehospitala vården möter ambulanssjuksköterskor ofta patienter med 

missbruksproblematik vilket är en patientgrupp som har visat sig extra utsatt avseende hur 

människovärdet respekteras. Denna studie avser att bidra med en ökad förståelse och 

värdefull kunskap om förhållningssätt som kan främja ett gott och respektfullt möte av 

patienter med missbruksproblematik som söker ambulanssjukvård. 

 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva ambulanssjuksköterskans erfarenhet av att möta patienter med 

missbruksproblematik. 

 

 

METOD 

Metod 

Eftersom arbetet avser att beskriva ambulanssjuksköterskans erfarenhet av att möta 

patienter med missbruksproblematik valdes en induktiv kvalitativ ansats. Denna ansats är 

enligt Graneheim och Lundman (2008, s.160) lämplig då man vill undersöka upplevelser, 

förväntningar eller känslor kring ett fenomen. Syftet med den kvalitativa intervjun är att 

undersöka informantens levda erfarenhet kring fenomenet för att därigenom skaffa fram 

ny kunskap och ökad förståelse (Kvale & Brinkmann, 2009, s.43). Uppbyggnaden i en 

kvalitativ intervjustudie är ungefär som ett vanligt samtal, dock skiljer det sig från det 

vanliga, spontana vardagssamtalet. Genom att intervjuaren lyssnar aktivt och bara ställer 

specifikt utvalda frågor utifrån studiens syfte, blir det en professionell intervju som även 

hjälper intervjuaren att få ökad förståelse av fenomenet som studeras (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s.43-46).  

 

Förförståelse 

Då vi båda har en längre tids erfarenhet av akutsjukvård och där en av oss även arbetat en 

period inom ambulanssjukvården så har vi båda erfarenhet av mötet med patienter med 

missbruksproblematik. Därför har vi våra egna tankar och upplevelser inom detta område 

och vi upplever båda att patienter med missbruksproblematik ibland upplevs 

resurskrävande då dessa patienter kan uppträda hotfullt, ta tid från andra patienter och 

inte vilja medverka i undersökningar, vilket är viktigt för att de ska få den rätta vården. 
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Många gånger kan patienten också vara i ett tillstånd som gör det svårt att utföra ett 

optimalt omhändertagande. Inte allt för sällan upplever vi också att dessa patienter pga. 

okunskap och osäkerhet bland oss som vårdar kommer till fel vårdinstans och att de därför 

redan från början får ett sämre bemötande. 

 

Urval 

Förfrågan skickades till verksamhetschefen för en ambulansorganisation i södra Sverige 

(bilaga 1). Denna förfrågan innehöll tillåtelse för att få intervjua ambulanssjuksköterskor 

inom det aktuella området. Efter godkännande från verksamhetschefen påbörjades urval 

av informanter. Författarna gjorde då ett strategiskt urval, där man eftersträvar en 

variation mellan kön, ålder och arbetslivserfarenhet, för att på så sätt få varierande 

erfarenheter av det undersökta fenomenet (Paulsson, 2008, s.75). Författarna tog själva 

kontakt med informanterna via mail eller personlig kontakt och alla tillfrågade 

informanter svarade ja till att delta i studien. I samband med detta fick informanterna även 

ta del av informationsbrevet angående studien. För att få deltaga i studien skulle 

informanten var utbildad ambulanssjuksköterska och varit yrkesverksam i minst två år. 

Informanten som deltog i studien skulle även ha erfarenhet av att möta patienter med 

missbruksproblematik. Deltagarna som ingick i studien bestod av 8 

ambulanssjuksköterskor med en jämn könsfördelning i åldrarna 30 -50 år där de 

yrkesverksamma åren varat mellan 3-30 år. 
 

Genomförande av datainsamling 

Författarna kontaktade informanterna var för sig, och för att informanten skulle känna sig 

trygg och bekväm i den miljö där intervjun skulle ske så fick de själva bestämma tid och plats 

för genomförandet. Två intervjuer genomfördes i hemmet medans resterande utfördes utanför 

planerat arbetspass på informantens arbetsplats, allt för att genomföra intervjun så ostört som 

möjligt. Varje författare utförde fyra individuella intervjuer var som varade mellan 23 till 

35 minuter.  
 

Genom att använda sig av en öppen intervjuteknik med en öppningsfråga så kan intervjuaren 

vara mer flexibel och lyhörd på informantens upplevelse av ämnet och kan då lättare följa 

upp med relevanta frågor (Kvale & Brinkmann 2009, s. 43-46). För att vara en bra 

intervjuare menar Kvale (1997, s. 43-55) på att man som intervjuare ska vara en expert 

både inom det område man vill forska på samt på det mänskliga samspelet. Vidare menar 

författaren att det är viktigt att tänka på hur frågorna ställs så att inte intervjuarens 

förförståelse påverkar eller färgar informantens svar. Genom att vara medveten om vår 

förförståelse har vi därför försökt att lägga våra tankar och upplevelser åt sidan för att på 

sätt få ut det bästa av informantens erfarenhet och upplevelser. 
 

Författarna började med att gå igenom studiens syfte och gick sedan igenom villkoren om att 

de när som helst kan avbryta deltagandet och att allt material behandlas konfidentiellt och 

kommer att förstöras efter avlutad studie. Till sist gick vi igenom själva intervjuförfarandet 

innan den inledande öppningsfrågan ställdes. Intervjun startade med att alla fick samma 

öppningsfråga; ”Kan du berätta om ett tillfälle då du mötte en patient med 

missbruksproblematik”. Därefter ställdes följdfrågor för att få fram upplevelser och känslor 
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hos informanten. Följdfrågorna var exempelvis ”Hur upplevde du det? Hur kände du då? 

Hur reagerade du då? Kan du berätta mer om det?”.  

Intervjuerna spelades in med hjälp av telefon för att sedan transkriberas ordagrant av 

respektive författare. Inspelat material förstördes efter transkribering. Författarna 

genomförde varsin pilotintervju och transkriberade denna som bedömdes av handledaren 

innan resterande intervjuer påbörjades. Detta för att se så att författarna höll en god 

intervjuteknik och att förförståelsen hölls tillbaks. Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud, 

Fagerberg (2003, s.120-121) menar att det är viktigt att tygla och medvetandegöra sin 

förförståelse för att undvika att resultatet inte skall skildra intervjuarens egna tankar och 

kunskaper, vilket kan färga resultatet. Efter handledarens godkände av pilotintervjun 

kunde denna användas och resterande intervjuer påbörjas. 

 

 

Dataanalys 

För att uppnå syftet med studien valdes metoden kvalitativ manifest innehållsanalys med 

en induktiv ansats. En induktiv ansats kan vara baserad på människors berättelser och om 

deras upplevelse av ett fenomen (Lundman & Hällgren Granheim, 2008, s.160). Då 

studiens syfte var att fånga ambulanssjuksköterskans upplevelser passade denna ansats 

bra till studien.  

Analysprocessen består av en analysenhet, meningsenhet, kondensering, kod och 

kategorier. Där analysenheten innebär att hela intervjuer läses och betraktas för att ses i 

sin helhet. Därefter tas de meningsbärande enheterna ut som utgörs av ord och meningar 

som svarar mot studiens syfte. De meningsbärande enheterna förkortas sedan ner för att 

göra dem mer lätthanterlig utan att innebörden för den skull försvinner, kondensering. 

Därefter abstraheras meningen och förses med koder, där en kod är en kortfattad 

beskrivning av meningsenheterna. Dessa koder utgör sedan grupper av underkategorier 

med liknande innehåll som sedan bildar kategorier (Lundman & Hällgren Granheim, 

2008, s.162-164).  

De transkriberade intervjuerna lästes noggrant av båda författarna tills materialet kändes 

väl genomgånget och för att inte förlora innebörden fanns hela tiden syftet med i 

analysprocessen. Därefter togs de meningsbärande enheterna ut med hjälp av en 

överstrykningspenna och ytterligare en färgpenna användes sedan för att ta ut 

kondenserade meningarna. För att beskriva innebörden av dessa meningar kodades dessa 

om till korta meningar eller enstaka ord och bildade då en kod som bearbetades till 

underkategorier. När detta var gjort klipptes underkategorierna ut och lades i olika högar. 

Dessa högar bildade olika enheter som slutligen arrangerades under ett antal 

huvudkategorier (Tabell 1).  
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Just då kände jag 

mig så maktlös, 

han var påverkad 

och det fanns 

inget jag kunde 

göra mer än att 

prata med honom 

och då lugnade 

han sig, vilket i 

och för sig 

kändes bra. 

Känslan av 

maktlöshet när 

man vill hjälpa 

men inte vet 

hur 

 

Maktlöshet Att känna 

uppgivenhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maktlöshet 

 

 

 

 

 

 

Det jag kan tycka 

är misär kanske 

inte den här 

personen tycker. 

Man har ju olika 

referenser 

Olika 

referenser på 

misär  

Misär Att möta en 

ohållbar 

situation 

Jag känner mig så 

otillräcklig då, 

det är inte mitt 

område och det 

finns inget mer 

jag kan göra.  

Känna sig 

otillräcklig 

Otillräcklighet Att känna 

otillräcklighet 

inför patienten 

 

 

Forskningsetiska övervägande   

Det finns fyra allmänna huvudkrav vid forskning. Informationskrav, samtyckekrav, 

konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. Informationskravet är att forskaren skall 

upplysa informanten om syftet kring forskningen samt vilka villkor som gäller. 

Samtyckekravet är att deltagaren själv genom sitt samtycke har rätt att bestämma över sin 

medverkan och när som helst avbryta studien. Konfidentialitetskrav innebär att inga 

obehöriga får ta del av materialet och att inga identiteter avslöjas. Det sista, 

nyttjandekravet innebär att de uppgifter som kommer fram enbart får användas inom 

forskningsändamål och inte spridas i kommersiellt eller icke kommersiellt syfte. 

(Vetenskapsrådet, 2012, s.7-14). 

Kvale (2009, s.89-90) menar att intervjupersonerna ska upplysas så att minsta möjliga 

skada kan uppstå. Därför fick alla medverkanden i studien i god tid före intervjuerna, både 

skriftlig och muntlig information om studiens syfte samt att deltagandet var helt frivilligt och 

att de kunde avbryta deltagandet när som helst utan förklaring (Bilaga 2). Efter det fick 

informanterna själva avgöra om det ville fortsätta vara med. Vi förklarade även att vi 

behandlar alla uppgifter konfidentiellt och att vi kommer att avidentifiera allt som kan 

avslöja informantens identitet. Avidentifieringen medförde att namn på informanter och 
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ambulansstationer togs bort. Inga obehöriga kom heller att ha tillgång till det inspelade 

eller utskrivna datamaterialet, utan granskning och bearbetning skedde endast av författarna 

samt handledaren.  

Författarna bedömde riskerna om skada som mycket små då all identifiering av både 

informanter och ambulansstationer plockats bort. Nyttan bedöms överväga de eventuella 

risker då resultatet kan komma att bidra med värdefull kunskap då det inte är forskat så 

mycket inom detta område. Den risk som författarna ansågs vara störst är det som Kvale 

(2009, s.88-93) tar upp om att starka känslor kan väckas till liv och att informanten då 

kan avslöja eller berätta sådant som denne senare kommer att ångra. Skulle så ske så har 

alla rätt att avbryta genom samtyckekravet. Intervjuaren bör också ha en känslighet och 

ett engagemang för moraliska frågor och handlingar (Kvale, 2009, s.90-91). 

 

 

RESULTAT 

Ambulanssjuksköterskornas erfarenheter av att möta patienter med 

missbruksproblematik beskrivs i resultatet med sex huvudkategorier med tillhörande 

underkategorier. Huvudkategorierna som framställs är maktlöshet, autonomi och respekt 

inför patienten, se till patientens behov, erfarenhet och kompetens, otrygghet samt 

relationer. För att tydliggöra och verifiera resultatet från de åtta intervjuerna har citat 

används. 

 

 

Maktlöshet 

Att möta patienter med missbruksproblematik beskriver ambulanssjuksköterskorna som 

utmanade då frustration ofta kan uppstå då ambulanssjuksköterskorna inte lyckas ta 

patienten till rätt vårdinstans och att de bara tillfälligt kan hjälpa patienten, men inte lösa 

deras grundproblem. Denna kategori innefattar underkategorierna möta en ohållbar 

situation, känna otillräcklighet inför patienten, känna uppgivenhet samt inte komma till 

rätt vårdinstans. 

 

Möta en ohållbar situation 

Omgivningen hemma hos patienterna upplever ambulanssjuksköterskorna ofta som rörig 

och att en del patienter de kommer hem till lever i ren misär. Trots det försöker 

ambulanssjuksköterskorna ändå vara professionella i mötet av patienten och se att det 

faktiskt finns en människa bakom allt detta och det är människan bakom detta de 

behandlar. Frustration i att inte kunna hjälpa patienten framkom då det är svårt att veta 

vad ambulanssjuksköterskan kan göra för att hjälpa då de bara är där en kort stund. Att 

återkomma till samma patient och dennes misär upplevs som mycket påfrestande och 

känslan av maktlöshet över att inte kunna hjälpa patienten i dennes hemförhållande 

kommer. Ambulanssjuksköterskorna uttryckte också en avsaknad av en mall i arbetet med 

dessa patienter och även reflektion i sådana här sammanhang. När det händer något extra 

ordinärt, så som exempelvis trafikolyckor så är det mer konkret. Ambulanssjuksköterskan 

vet vad som ska göras för att patienten ska få den bästa vård och det blir genast briefing 
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efteråt. I mötet med patienter med en ohållbar hemsituation finns ingen mall eller 

riktlinjer att följa och inte heller någon briefing. 

 

 

Jag kör ju flera missbrukare och alkoholister flera gånger per vecka 

och få se hans misär varje dag i princip, varje pass som jag jobbar… 

det är klart, på nåt sätt så tär det ju lite på mig, det gör det 

 

 

Känna otillräcklighet inför patienten 

Känslan av att inte vara tillräcklig för patienten i olika situationer framkommer hos 

ambulanssjuksköterskorna. Till största delen handlar otillräckligheten i frustrationen i att 

inte kunna hjälpa patienten i dennes grundproblem. En akutinsats upplevs alltid lättare att 

utföra, medans orsaken till missbruket många gånger grundar sig i en psykisk ohälsa som 

är svår att hjälpa patienten med. En känsla av maktlöshet uttrycks i att inte veta vad man 

kan hjälpa patienten med. Det hjälper kortvarigt att sitta ned vid patientens köksbord och 

prata, men det är ingen långsiktig lösning då patienterna ofta även mår psykiskt dåligt och 

ingen riktigt vill se dom eller ta tag i de problem som finns.  

 

 

Jag kan informerar dom på akuten, det måste jag göra. 

Men JAG kan inte göra så mycket för den här killen. 

Vad kan jag hjälpa honom med egentligen? En transport liksom 

 

Känna uppgivenhet 

Denna underkategori belyser känslan av uppgivenheten hos ambulanssjuksköterskorna i 

mötet med patienterna, och då framför allt de som återkommer på ett eller annat sätt. 

Redan vid utlarmningen när namn och/eller adress kommer upp uttrycktes en känsla av 

uppgivenhet och känslan av ”inte nu igen” när det rörde sig om en känd adress eller känt 

namn. Vilket ambulanssjuksköterskorna beskriver som farligt då det faktiskt någon gång 

kan vara på allvar. Att då komma med den inställningen att det inte är så allvarligt så har 

redan viktig tid och engagemang gått förlorad. Trots uppgivenheten av att åter vara hos 

den här patienten, så måste det tas på allvar, även om det kan vara svårt. Samtidigt så var 

ambulanssjuksköterskorna noga med att poängtera att det kan låta som att de är allmänt 

trötta och uppgivna på de återkommande patienterna, men att verkligheten är sådan att 

frustrationen och uppgivenheten kommer emellanåt men att sedan är det bra. Uppgivenhet 

inför unga människor som kastar bort sina liv genom droger var också något som 

ambulanssjuksköterskorna upplevde. Ambulanssjuksköterskorna beskriver också att 

mötet med unga människor påverkar dem mer än mötet med de äldre då de unga 

fortfarande har chansen att komma tillrätta i livet igen. Många gånger associerar 

ambulanssjuksköterskorna till sina barn, och patientens livssituation blir mer påtaglig då 

patienten är i liknande ålder som barnen hemma. Oron att det nästa gång kan vara ens 

egna barn eller barnets kompis fanns också där. Ambulanssjuksköterskan kände även en 

uppgivenhet över varför en del inte får uppleva det sociala stödet hemifrån med föräldrar 

som bryr sig och den trygghet det bär med sig, och hur tragiskt det är för många unga. 
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Han är ung, ser bra ut, har ett litet barn… ser liksom prydlig ut.  

Och sedan när jag rullade upp ärmarna för att ta ett blodtryck, så ser jag  

bara stickmärken. Man tycker så synd om honom då och varför kastar du  

bort ditt liv så här, på det här viset? 

 

Inte komma till rätt vårdinstans 

Att inte kunna hjälpa patienterna till rätt instans upplevdes av ambulanssjuksköterskorna 

vara ett stort problem. Enighet rådde om att vård behövdes, men oftast inte av 

akutsjukvård utan av annan mer långsiktig vård. En känsla av uppgivenhet och frustration 

uttrycktes över den otillräckliga vård som finns för de patienter som i kombination med 

sitt missbruk även mår psykiskt dåligt. Det upplevs som svårt att ta dem till rätt vård från 

början och patienten riskerar därför hamna mellan två stolar och är snart därför hemma 

igen. Därför kan det upplevas hopplöst och frustrerande att åka till akuten gång på gång, 

då det blir bara tillfälliga lösningar. Att inte kunna lotsa en människa vidare utan bara 

rapportera över på akuten och patienten är efter några smörgåsar och kaffe snart hemma 

igen känns ibland meningslöst. För då vet ambulanssjuksköterskan att de snart är hos 

patienten igen. Många gånger känner ambulanssjuksköterskorna medlidande och 

uppgivenhet för patienten över den bristande vården, och då också en frustration över att inte 

kunna göra något för patienten då de endast har ansvaret över patienten en kort stund för att 

senare lämna över ansvaret till annan vårdinstans. 
 

Det är ju inte rätt att åka till en akutmottagning. Dom löser ju inte problemet, men man 

får inte lov att komma till en alkoholklinik när man är full, så behöver man oftast remiss 

och så…och säga att dom ska vänta till morgondagen och gå till vårdcentralen, det går 

ju inte, det funkar inte, dom klarar inte det. Så att åka till akutmottagningen blir liksom 

en nödlösning, fast det är ingen lösning. Och så vill dom till psykiatrin men där är dom 

heller inte välkomna om dom är fulla, och då blir det…nä, det finns ingen bra lösning 

överhuvudtaget 

 

Autonomi och respekt inför patienten 

Att respektera patientens självbestämmanderätt upplevde ambulanssjuksköterskorna som 

något självklart, med undantag för lag om psykiatrisk vård. Möjligheten till patientens 

självbestämmanderätt förvinner och detta upplevs som svårt och kränkande gentemot 

patienten då ambulanssjuksköterskan tvingas gå emot deras vilja. Underkategorierna 

innefattar inta ett professionellt bemötande, respektera patientens självbestämmande rätt, 

kunna säga ifrån, ställa frågor utan att kränka patienten samt inte vilja samarbeta. 

 

Inta ett professionellt bemötande 

Att ha ett professionellt bemötande oavsett tillstånd är något som 

ambulanssjuksköterskorna tror sig försöka eftersträva i mötet med alla patienter, men i 

synnerhet med patienter med missbruksproblematik. Att inte patienten ska känna sig 

utsatt eller särbehandlad på något sätt, utan försöka eftersträva att ge lika vård på lika 

villkor samt att bemöta dem med respekt. En viss skillnad i bemötandet uttrycks beroende 

på erfarenheten hos ambulanssjuksköterskan. Där de som arbetat längre uppfattar sin 
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ålder och erfarenhet som en trygghet, de har landat i sig själva och i sin yrkesroll och 

livserfarenheten gör att de inte behöver inta en attityd, vilket de tror kan leda till att de 

bemöter dem på ett mer korrekt sätt. Medan de med mindre erfarenhet uttrycker en 

medveten osäkerhet, och att det kan leda till att man intar en attityd, ett försvar mot sig 

själv för att bygga upp en mur redan innan man träffat patienten. 

 

 

Egentligen ska man inte tänka när man bemöter någon, det ska ju komma 

naturligt i sin roll, att man är professionell tycker jag. Men ändå så kan jag 

uppleva att jag tänker till, att nu ska jag bemöta den här missbrukspatienten 

som jag bemöter alla andra 

 

 

Respektera patientens självbestämmanderätt 

Vården ska ske i samverkan med patienten, samtidigt som patientens liv är viktigast och 

har första prioritet.  Att respektera patientens självbestämmande rätt att själv bestämma 

om de vill följa med till sjukhus upplevde ambulanssjuksköterskorna som svårt, samtidigt 

som det är något som måste respekteras. Mötet beskrivs som en balansgång mellan att 

tillgodose patientens egen vilja om att stanna hemma eller följa med till sjukhus för vård 

då det är patienten som själv bestämmer. Framträdande är att viss vård kan upplevas som 

att patientens självbestämmanderätt kränks och att viljan att stanna hemma inte 

respekteras. Ett exempel kan vara där man har Lagen om psykiatrisk tvångsvård på en 

patient. Där har varken patienten eller ambulanssjuksköterskan något val och 

ambulanssjuksköterskan har inte heller möjlighet i att respektera patientens 

självbestämmande rätt.  

När patienten inte är så pass svårt sjuk eller skadad att den inte måste uppsöka sjukhus är 

det lättare att låta patienten stanna kvar hemma. Ambulanssjuksköterskorna upplever att 

så länge det inte finns medicinska risker med att låta patienten stanna hemma så är det 

inte tvunget att övertala någon att följa med. Vid sådant tillfälle kan det ofta vara någon i 

omgivningen som ringt och patienten i fråga har ingen vetskap om det alls. 

 

 

Jag vet när polisen var med och vi hämtade en kille som hade ett LPT utfärdat och han 

inte ville följa med. Då vet jag att jag tänkte: man får inte göra så här! Det vet jag att 

jag tänkte då. Jag bara åker hem till honom och hämtar honom mot hans vilja,  

Och då tänker jag att så här får man inte bara göra. 

Men jag måste ju 

 

 

Kunna säga ifrån 

Att tydligt visa vem som bestämmer var något som ambulanssjuksköterskorna upplevde 

vara nödvändigt. Visar ambulanssjuksköterskan inte vem som bestämmer upplever de att 

patienten kan uppfatta ambulanssjuksköterskan som osäker och att patienten då har lättare 

att lura ambulanssjuksköterskan med exempelvis smärta för att få morfin. 

Ambulanssjuksköterskorna upplever också hur en tydlighet mot de äldre etylikerna där 
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en annan relation har skapats ibland är att jämföra hur man säger till barnen där hemma. 

De får ibland ryta till ordentligt och sedan är det bra. Patienterna vet vilka 

ambulanssjuksköterskorna är och vice versa och att de är där för att hjälpa dem men att 

det inte är någon idé att visa sig otrevlig. De känner varandra såpass väl, och de vet var 

de har varandra.  

 

 

Man tar ju ton tillslut om de blir oförskämda, aggressiva eller hotfulla. 

Man tar ju inte vad som helst 

 

Ställa frågor utan att kränka patienten 

Att kunna ställa raka, ärliga frågor till patienten beskrevs som en svår balansgång mellan 

att få information från patienten utan att för den skull kränka patienten. Detta upplevde 

ambulanssjuksköterskorna särskilt svårt till de patienter de inte stött på tidigare. 

Ambulanssjuksköterskor med erfarenhet från både prehospital vård och hospital vård såg 

det dock som lättare att fråga patienten om eventuellt missbruk hemma hos patienten då 

det kan vara mer uppenbart och svårare att dölja ett missbruk jämför med när de träffat 

en patient med missbruksproblematik inneliggandes på en vårdavdelning. I hemmet 

möter man patienten på ett annat sätt och det kan vara svårare för dem att neka ett 

missbruk. På en vårdavdelning kunde det uppfattas som mer kränkande att fråga patienter 

då patienten ofta inte tyckte det var relevant för det de vårdades för, samtidigt som det är 

relevant för sjukhuspersonalen att veta vilken miljö som patienten återvänder till.  

 

 

Ibland är det svårt att fråga en patient hur mycket dom har druckit, 

men ibland är det uppenbart och då känns det inte lika kränkande 

 

 

Inte vilja samarbeta 

Att först mötas av patientens tacksamhet och glädje över att ambulansen kommer för att 

hjälpa, men hur denna tacksamhet sedan snabbt kan vändas till misstänksamhet då 

insikten i att ambulanspersonalen tänker ta med dem till sjukhus, är något som 

ambulanssjuksköterskorna erfar. Vissa patienter kan då börja uppträda våldsamt och vill 

inte alls samarbeta när de kommer till denna insikt. Vissa patienter blir då även väldigt 

misstänksamma och tror att ambulanspersonalen är där för att sätta dit dom. Ibland kan 

det också vara så att det inte är patienterna som ringt efter hjälpen utan någon närstående 

eller förbipasserande. De patienterna kan ofta vara aggressiva och ifrågasätta vad 

ambulansen gör där, och de patienterna är ofta svårare att få ett bra samarbete med. Då 

krävs det en smidighet och försiktighet från ambulanssjuksköterskans sida, med att gå 

försiktigt fram i bemötandet för att patienten inte skall brusa upp, och känna av 

stämningen innan man går vidare med kontroller, om det ens behövs.  

 

 

Jag är mer vaksam och stryker medhårs med de patienterna 

som jag av tidigare erfarenhet vet inte är så samarbetsvilliga 
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Se till patientens behov 
Att se patientens olika behov i form av omvårdnad, trygghet, social närvaro och utföra 

livsåtgärdande insatser var något som ambulanssjuksköterskorna ofta fick erfara. 

Underkategorierna innefattar tillgodose patientens basala omvårdnadsbehov, skapa 

trygghet för patienten, se kontaktbehovet samt utföra livräddande åtgärder. 

 

Tillgodose patientens basala omvårdnads behov 

Att försöka tillgodose patienternas basala omvårdnadsbehov är något som 

ambulanssjuksköterskorna möts av och som de måste försöka tillgodose innan de kan 

arbeta vidare. Det kan vara så att vissa kontroller får stå tillbaks helt och inriktningen får 

ligga i att få patienten ren från urin och avföring innan undersökningar kan påbörjas. Att 

kunna tillgodose de basala behoven så som få torrt på kroppen och hjälp med att få maten 

på bordet kan bli avgörande för att patienten istället kan stanna kvar hemma istället för 

att åka med till sjukhus, då det egentligen inte finns några medicinska bakomliggande 

problem till att de ringt larmcentralen.  

Genom att fråga patienten hur de vill ha det så finns det större möjlighet att möta deras 

behov och då också göra patienten tillfreds. 

 

 

Jag brukar göra så gott jag kan utifrån deras önskemål 

genom att lägga över frågan till dom, vad vill du ha hjälp med? 

Så får dom möjlighet att säga det 

 

 

Skapa trygghet för patienten  

Att skapa trygghet för patienten när inget annat hjälper är ambulanssjuksköterskans 

erfarenhet i mötet av de patienter som hallucinerar antingen efter intag av någon drog 

eller upplever abstinens efter en längre tids av alkoholkonsumtion. Det finns ingen 

tillgång till sådana mediciner som kan hjälpa patienten i ambulansen. Det enda som kan 

hjälpa patienten i en sådan situation är skapa en trygghet för patienten i form av att vara 

närvarande, lyssna och avleda. Det kan vara synhallucinationer, men även hallucinationer 

i form av upplevd smärta som egentligen inte finns och då finns inte heller någon 

smärtlindring som hjälper.  

En annan trygghet ambulanssjuksköterskan får försöka bemöta är när patienten riskerar 

att skada sig själv, ambulanssjuksköterskan får även där försöka att skapa trygghet genom 

närvaro, lyssna och prata. 

 

Just då kunde jag inte göra annat än att prata, andas lugnt och den biten. 

Man kan inte göra så mycket mer 

 

 

Se kontaktbehovet 

Många patienter med missbruksproblematik har även ett stort psykosocialt behov 

upplevde ambulanssjuksköterskorna. Det är inte alltid patienterna är så sjuka, utan det är 

den sociala närvaron som de är ute efter. Många är ensamma och ringer därför 112 för att 
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ha någon att prata med. Någon slags kontakt i form av någon jourtelefon från kommun 

eller socialtjänsten hade varit önskvärt från ambulanssjuksköterskornas sida, då terapi av 

något slag behövs. En akutinsats eller punktinsats är dessa patienter inte så behjälpta av 

utan en mer målinriktad insats är vad son krävs för att ta dessa patienter framåt. Många 

tycks sakna social närvaro och kan man då tillgodose det behovet så går inte så mycket 

resurser på larmcentralen förlorade och inte heller inom ambulanssjukvården. 

 

Det finns alltså de individer som ringer SOS 30-40 gånger på en kväll, 

och SOS vet inte vad dom ska göra tillslut utan skickar en bil för att kolla läget 

och det är klart att det kan bli ödesdigert den dagen du blir riktigt sjuk 

 

 

Utföra livräddande åtgärder 

Patienter med GHB intag upplevde ambulanssjuksköterskorna som olustiga och att de tar 

mycket kraft på det sätt att de är opålitliga i sina beteenden och man aldrig vet var man 

har dem. De kan gå från väldigt lugna till aggressiva och många fluktuerar i medvetande. 

Många av dessa patienter är också medvetslösa och men det upplever 

ambulanssjuksköterskorna nästan vara lättare då det helt och hållet bara kan koncentrera 

sig till att hålla fria luftvägar. Ambulanssjuksköterskorna uttrycker att de gör vad de måste 

med dessa patienter men inget mer, för att inte ”väcka den björn som sover”, men att de 

gärna vill ha polis med i fall de vaknar till och blir aggressiva. 

 

 

Ofta kan det röra sig om diffusa symtom som buk eller bröstsmärtor men ibland 

har dom intoxikerat sig så att dom inte ens är med i matchen längre 

 

 

Erfarenhet och Kompetens  

Att ha erfarenheten och kunskap om oklara tillstånd ger trygghet hos 

ambulanssjuksköterskorna. Denna underkategori innefattar kunna identifiera ett oklart 

tillstånd samt erfarenhet ger trygghet. 

 

Kunna identifiera ett oklart tillstånd 

Vid vissa tillfällen upplever ambulanssjuksköterskorna en känsla av ovisshet över vad 

som väntar i mötet med att identifiera ett oklart tillstånd. Ovissheten kan bero på 

otillräcklig information från larmcentralen angående patientens oklara tillstånd. 

Utmaningen som de då ställs inför vid mötet med patient med ett oklart tillstånd är att den 

bakomliggande orsaken till varför patienten till exempel är medvetslös patient. Det skapar 

en otrygghet då vetskapen om att vissa drogtillstånd gör att patienten blir medvetslös och 

kan vakna till och bli aggressiv vilket gör att de går in i mötet med varsamhet och intar 

en beredskap för det oberäkneliga beteendet Att hitta en medvetslös patient som inte kan 

klargöra vad som inträffat, gör att kontrollerna för patientens vitala funktion blir mer 

avgörande för att kunna bedöma om det är svikt i vitala funktioner beskriver 

ambulanssjuksköterskorna. Detta görs med en medvetenhet om att patienten kan vakna 
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till och bli oberäkneliga. Ambulanssjuksköterskorna beskriver vikten av att se till 

omgivningen, om det finns någon vän eller anhörig på plats som känner patienten eller 

har sätt vad som har inträffat. De belyser även erfarenhetens betydelse som 

ambulanssjuksköterska när identifiering av ett oklart tillstånd ska ske. En 

ambulanssjuksköterska beskriver  

 

Man får gå på vitalaparametrar och vara en detektiv 

 

 

 

Erfarenhet ger trygghet  

Känslan av erfarenhetens betydelse vid mötet av patienter som är påverkad är en uttalad 

upplevelse hos ambulanssjuksköterskorna. Erfarenheten skapar en trygghet genom att 

vara medveten om det oförutsägbara och hjälper ambulanssjuksköterskan att känna sig 

lugn trots en stressad situation. Det som upplevs är att det tänks mycket i förväg för att 

kunna vara lugn i mötet trots stressen som finns inombords. En ambulanssjuksköterska 

beskriver första gången som jag mötte en påverkad patient, jag visste inte vad jag skulle 

göra men nu vet jag hur jag ska hantera det, vilket ger mig trygghet. Erfarenheten gör 

även att man inte springer rakt in i en vårdsituation utan man stannar upp och tänker till 

innan man går in i situationen säger en ambulanssjuksköterska.  

 
Man hamnar i stress, men man blir inte mindre stressad för det utan 

man hanterar den bättre med erfarenheten  

 

 

 

Otrygghet 

Där våld och hot förekommer upplever ambulanssjuksköterskorna en otrygghet, då de 

saknar utbildning i bemötande av våldsamma patienter. De upplever även en utsatthet att 

vårda dessa patienter i ambulansen. Dock sätter alltid ambulanssjuksköterskan sin egen 

säkerhet i första hand. Denna underkategori innefattar att känna sig otrygg i mötet, inte 

kunna hantera patienterna, hantera oberäkneliga patienter, uppleva rädsla samt behöva 

tänka på säkerheten. 

 

Att känna sig otrygg i mötet 

Denna kategori upplyser om avsaknad av utbildning och skydd i hur man bemöter och 

hanterar drogrelaterade möten där våld, hot och utsatthet upplevs av 

ambulanssjuksköterskorna. Som ambulanssjuksköterska är man utsatt i ambulansen då 

man vårdar patienter med ett drogrelaterat problem eftersom man vet inte hur drogerna 

påverkar patientens beteende. Arbetsmiljön i en ambulans skiljer sig från att arbeta inne 

på sjukhuset. Inom den prehospitala vården möter man patienter i olika miljöer och 

situationer, utrymmet i ambulansen är litet och man sitter nära patienten, saknar skydd, 

har endast vanliga kläder och en larmknapp på radiokommunikationen som man kan 

trycka på vid uppenbara eller upplevelsen av hot. Ambulanssjuksköterskorna beskriver 

skillnaden från att arbeta på sjukhus där man har möjligheten att backa undan från 
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patienten vid upplevelsen av oberäkneliga och eller hotfull patienter.  Att lämna platsen 

för att kunna skydda sig och avvakta polis är en självklarhet men det är framför allt när 

patienten är i ambulansen som ambulanssjuksköterskorna upplever sig som mest utsatt 

vid omhändertagandet av oberäkneliga patienter. Vidare beskrev 

ambulanssjuksköterskorna hur de saknar utbildning i bemötandet av patient som upplevs 

besvärlig och inte vill samarbeta. 

     

Patienten vill ge mig en kram, en blodig kram 

åh nej, jag vill inte ha någon blodig kram 

 

 

Inte kunna hantera patienterna 

Ett problem som beskrivs är upplevelsen av att inte hantera olika situationer som 

ambulanssjuksköterskan ställs inför vid mötet av patienten. Att inte få patienten delaktig 

i vårdmötet är en utmaning då inte samarbetet mellan ambulanssjuksköterskan och 

patienten fungerar. Patienten har påkallat ambulans men vid ankomst så vill de inte veta 

av ambulansens närvaro. Ambulanssjuksköterskorna beskriver att det ställs inför ett 

ställningstagande om hur omhändertagandet av patienten ska fortgå utan att förleda 

patientens vilja.  Frustration skapas då behov av vård inte kan tillgodoses och tankar om 

vad som kan hända med patienten när de inte vill medverka till vård upplevs svårt. Ett 

annat problem är att inte kunna behandla symtom som patienten upplever vilket skapar 

en känsla av hjälplöshet inför patienten när man ser att patienten mår dåligt beskriver 

ambulanssjuksköterskorna.  Här påtalas bristen av tydliga riktlinjer som ett stöd till hur 

ambulanssjuksköterskans ska bemöta patienten på ett tillfredställande vis utan att 

äventyra patientens ohälsa. En ambulanssjuksköterska beskriver hur ett omhändertagande 

kan upplevas: 
  

Någon som är väldigt berusad eller påverkad av droger som först vill ha vår hjälp men 

när vi informerar att det ska få följa med till sjukhus vill de inte samarbeta och blir 

våldsamma eller jättearga. Här har man gjort ett ställningstagande att det är så pass 

påverkade att det behöver få tillsyn så att inget händer i förlängningen  

  

 

 

 

Hantera oberäkneliga patienter 

Att hantera en oberäknelig patient som är drogpåverkad upplevs påfrestande för 

ambulanssjuksköterskan då det känner sig utlämnad och ensam vid omhändertagande av 

patienten. Ambulanssjuksköterskorna beskriver att de är medvetna om att patienten själv 

inte kan styra över sitt handlande, eftersom det är drogerna som påverkar dem. Drogens 

inverkan kan göra patienten både sjuk, apatisk, arg och sjövild och det inte är ofta som vi 

möter patienter med ett oberäkneligt beteende som inte är drogutlöst beskriver 

ambulanssjuksköterskorna. Upplevelsen över att inte ha kontroll över patientens 

svängande beteende, att från ena stunden var lugn till nästa sekund sparka sönder 

ambulansen är skrämmande trots att man har en beredskap om att patienten kan te sig 
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okontrollerat uttrycker ambulanssjuksköterskorna. Att möta alkoholister är oftast inga 

problem då det inte ter sig oberäkneligt på samma sätt, det är mer hanterbart, det är 

framför allt GHB och kannibal drogen som skapar rädsla de är så oberäkneliga uppger 

ambulanssjuksköterskorna. Oavsett hur oberäkneliga och svårhanterliga patienterna är så 

försöker ambulanssjuksköterskorna att få en så bra relation som möjligt till patienten 

beskriver det. Men det är inte alltid det lyckas, en situation som beskrivs är när patientens 

tillstånd kräver sjukvård trots försök till att skapa ett gott möte så samarbetar inte 

patienten och ambulanssjuksköterskorna tvingas tillkalla polis för handräckning. Detta 

upplevs besvärligt och tidskrävande av ambulanssjuksköterskorna.  

 

De kan gå ganska monotamt, från att vara lugna till att skjuta i taket 

Och det är det som är så tråkigt med droger, för man vet aldrig hur dom kommer att 

reagera 

 

Uppleva rädsla  

Denna kategori belyser ambulanssjuksköterskornas upplevda rädsla vi mötet patienter 

med missbruksproblematik. Känslan av rädsla beskriva genom hur 

ambulanssjuksköterskan intar en avvaktande roll i mötet med patienten. Detta uttrycktes 

bland annat genom att vara försiktig, extra vaksam i omhändertagandet av patienten 

oavsett om patientkontakten kändes bra så infann sig känslan av rädsla. 

Ambulanssjuksköterskorna är medvetna om att de avvaktar i möte med patienten för att 

känna av situationen. Ett sätt att minska känslan av rädsla är att låta polisen åka med på 

uppdraget. Det som var framträdande hos ambulanssjuksköterskorna är om det urartar 

och patienten inte vill samarbeta trots att ambulanssjuksköterskorna försökt att möta 

patienten på ett vänligt sätt. Då kan det bli fara för patientens liv samt att 

ambulanssjuksköterskornas egen säkerhet kan hotas. Då begärs polishandräckning.  

Ambulanssjuksköterskorna beskriver att tankeprocessen startar redan när utarmning sker 

från larmcentralen. Upplevs en rädsla eller känsla av att det här kan bli ett stökigt uppdrag 

och att det kanske är många personer på plats, så tänker ambulanssjuksköterskor först och 

främst på deras egna säkerhet och avvaktar att gå fram till patienten innan polis är med 

på plats.  

 
För många år sedan blev vi kallade till en lägenhet där det var knivslagsmål.  

Jag hade inte uppmärksammat kniven utan det var min kollega som drog mig i ärmen, 

och när jag såg killen som höll kniven bakom ryggen så backade vi bara ut och  

ringde efter polis. Det var längesedan det hände, säkert 20 år sedan, men jag glömmer 

det aldrig. Vissa saker biter sig fast, och jag var rädd efteråt 

 

 

Behöva tänka på säkerheten  

Ambulanssjuksköterskorna är eniga om att deras egen säkerhet alltid ska gå först oavsett 

vårduppdrag. Ambulanssjuksköterskorna beskriver hur det kan tänka och förebygga sin 

egen säkerhet genom att försöker att sätta sig utom räckhåll vid omhändertagande av en 

aggressiv patient i ambulansen så att patienten inte kan nå ambulanssjuksköterskan. 

Framträdande hos alla är hur en handlingsplan har gjorts upp med kollegan innan 



 

 20 

omhändertagandet, genom att placera sig utom räckhåll och samtidigt ha ögonkontakt 

med den som kör så att de kan kasta sig ut om det skulle bli ett tumult. 

Ambulanssjuksköterskan avvaktar med kontroller för att inte skapa en irritation hos 

patienten, han kan tro att det är någon annan som inte vill hjälpa honom, samtidigt som 

det är ett övervägande mot patientens hälsotillstånd, det kan vara en strategi vid 

omhändertagande menar en ambulanssjuksköterska. Det som belyses av alla är att de ”går 

lite på tå vid en fest” de är mer vaksam på omgivningen, är det stökigt så tänks det till lite 

extra, vilka flyktvägar finns och på vilket sätt patienten skall omhändertas. Ska patienten 

få vård på plats eller blir det att arbeta efter ” load and go”. Det är något som 

ambulanssjuksköterskorna får känna in då det de uppger att deras säkerhet alltid går i 

första hand. Det som också nämns är att säkerhetstänket har blivit bättre de senaste åren 

och att ambulanssjuksköterskan i större utsträckning tar hjälp av polisen när de upplever 

en känsla av hot och våld. Att veta var de har sin kommunikationsradio så att de kan larma 

larmcentralen framkommer också. 

Ambulanssjuksköterskorna upplever att hot och våld situationer i samband med mötet av 

patienter med missbruksproblematik är mer vanligt än ett möte med en patient som har 

obehag i bröstet. Vilket gör att de går in i mötet med en spänd känsla.  

 

Det är ju lite spänt, för man vet ju inte vad man har att vänta sig.  

Man vill ju inte sätta sig i en situation med hot och därför är man mer på sin vakt  

när man möter patienter med missbruk 

  

 

Relationer 

Ambulanssjuksköterskan upplever att de tillslut bildar en sorts relation till de patienter 

som återkommer. De upplever även att de kan behöva ha ett mer distanserad 

förhållningssätt gentemot en del andra patienter. Denna underkategori innefattar inta en 

distanserad hållning samt skapa relation till återkommande patienter. 

 

Inta en distanserad hållning  

Denna kategori belyser ambulanssjuksköterskans förhållningssätt, en attityd för att klara 

av att möta patient med missbruksproblematik. De är medvetna om att det intar ett 

förhållningssätt som gör att man sätter upp ett skydd för sig själv. Det framkommer mer 

tydligt att det kvinnlig ambulanssjuksköterskorna upplever att det är extra problematiskt 

att möta denna patientgrupp och då intar de en viss attityd, ett förhållningssätt för att inte 

låta patienten bestämma över ambulanssjuksköterskan, vilket gör att 

ambulanssjuksköterskan är mer bestämd i mötet från början. Ambulanssjuksköterskorna 

betonar hur förhållningssättet förändras om man möt patienten tidigare och känner till 

problematiken jämfört med en patient som man aldrig har träffat och vid utarmningen får 

man information om att patienten är missbrukare. Då intas ett annat förhållningssätt en 

annan attityd man taggar liksom igång för ett möte som kan ge problem utan att man vet 

att det kommer att bli problem, ett sätt att skydda sig. 
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Generellt har man en tuffare attityd mot missbrukare för att 

skydda sig själv, en tuffare jargong. 

Man sätter en gräns att bråka inte med mig nu, jag ska hjälpa dig 

 

 

Skapa relation till återkommande patienter 

Upplevelsen av att vårda återkommande patienter med missbruksproblematik 

kännetecknas av alla ambulanssjuksköterskan i studien. Vilket skapar en slags relation 

till dem, som gör att samtalet blir på ett annat sätt, är lite rakare i frågorna och skojar med 

dem däremellan. Ambulanssjuksköterskorna beskriver att det ser när de inte mår bra både 

fysiskt och psykiskt eftersom man träffas ofta. Ambulanssjuksköterskorna upplever en 

frustration till de patienter som regelbundet flera gånger i veckan tillkallar ambulans. 

Ambulanssjuksköterskorna upplever då att resurser läggs på fel patient. 

Ambulanssjuksköterskorna påtalar dock skillnaden av att träffa en återkommande patient 

jämfört med en okänd när det gäller bemötande. Att möta en återkommande patient 

upplevs mer avslappnat, men även de kan bli riktigt dåliga och då kan det var svårt att 

ställa om sig upplever ambulanssjuksköterskorna. Därför är det viktigt att inte 

generalisera när namn och information kommer från larmcentralen.  

 

Man utvecklar ju en relation till dom, nästan så att man kan skoja med 

kollegorna om att skicka en blomma till begravningen 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Med livsvärlden som ansats är målsättningen att utforska och förstå världen utan att 

förminska den och att hela tiden förhålla sig öppen och följsam mot det fenomen som 

undersöks. Dahlberg (2003, s.26). Valet av ansats för detta arbete var en kvalitativ 

induktiv ansats. Då syftet för studien var att beskriva ambulanssjuksköterskans erfarenhet 

av ett fenomen görs det enligt Lundman och Graneheim (2008, s.160) bäst genom en 

kvalitativ ansats då denna metod beskriver informantens levda erfarenhet kring 

fenomenet. Genom att använda sig av ett ändamålsenligt urval av informanter kunde man 

eftersträva en jämn könsfördelning samt spridning i ålder och yrkeserfarenhet, något som 

anses stärka giltigheten i denna typ av studie enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008, 

169). Efter tillfrågan fick informanterna själva bestämma tid och plats för intervju. På så sätt 

kunde informanterna tala fritt och ostört om patientfall de varit med om. Detta bidrar till en 

mer avslappnad och öppen intervju enligt Kvale och Brinkmann (2009, s.150). Författarna 

upplevde även ett stort engagemang hos informanterna då de utlämnade mycket av sig själva 

och deras upplevda känslor. Detta får ses som en styrka i studiens giltighet.  
 

Då författarna mer eller mindre känner alla informanter genom arbetet så kan det ses både 

som en svaghet och en styrka i studien. Svagheten skulle kunna vara den att informanterna 

inte vågar öppna upp sig och berätta om deras upplevelser och de känslor som de upplevt. 

Styrkan skulle kunna vara den att informanterna öppnar upp sig mer då en relation redan 
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finns. Författarna har upplevt det som positivt att känna informanterna, att de fått mycket 

uttömmande svar och att det kommit informanterna mycket nära. Att informanterna själva 

har fått bestämma om deltagandet i studien och även getts möjlighet att välja vem som ska 

intervjua dem så får ändå det ses som en styrka i studiens tillförlitlighet. 

 

I studien deltog ambulanssjuksköterskor från tre ambulansstationer i samma 

ambulansorganisation i södra Sverige. Vad det gäller överförbarhet till andra verksamheter 

och miljöer måste detta ses som en begränsning. Resultatet kan tänkas vara överförbart till 

liknande verksamheter och ambulansstationer, dock i mindre städer. Kvale och Brinkman 

(2009, .s129) anser att det räcker att intervjua så många informanter som behövs för att ta 

reda på det du behöver veta. Antalet informanter i denna studie kan tyckas lågt men på grund 

av begränsning av tid så ansåg författarna att åtta stycken intervjuer var det man hann med 

inom ramen för tiden. Detta urval kan innebära en svaghet för resultatets överförbarhet. 

 

Båda författarna har under många år arbetat inom akutsjukvård och har många gånger vårdat 

patienter som studien avhandlar. Genom att vara medvetna om hur förförståelsen påverkar 

författarna så har de ändå försökt att hålla tillbaks den egna förförståelsen i intervjuerna, dock 

är det möjligt att denna inte har kunnat hållas tillbaka fullt ut, utan att författarna ställt ledande 

frågor till informanterna. Detta är något som försvagar tillförlitligheten i studien.  

Författarna genomförde dock varsin pilotintervju som granskades av handledaren och där 

förförståelsen åskådliggjordes i form av bekräftande. Detta var något som författarna tog 

med sig till de efterkommande intervjuerna. Detta borde stärka studiens tillförlitlighet.  

 

Datainsamlingen skedde genom djupintervjuer. Författarna hade ingen tidigare erfarenhet 

kring detta och teori lästes därför in från Kvale och Brinkman (2009). Intervjuerna 

utfördes sedan av författarna en och en. Detta val gjordes för att informanten inte skulle 

hamna i underläge men även för att få intervjun att efterlikna ett vanligt samtal vilket 

Kvale och Brinkman (2009) menar på ger djup i upplevelsen. Nackdelen med detta kan 

dock vara att personliga skillnader i intervjuteknik avspeglas i den framkomna datan. 

Varje intervju inleddes därför med samma öppningsfråga. Författarna analyserade sedan 

intervjuerna tillsammans och plockade ut de meningsbärande enheterna. Detta för att 

säkerhetsställa att det ursprungliga innehållet inte förvanskades eller misstolkades, för att 

styrka studiens tillförlitlighet.  

 

På regelbundna grupphandledningar tillsammans med andra studenter och en erfaren och 

kunnig handledare har författarna getts möjlighet till reflektioner kring det egna och 

andras arbeten. Detta upplever författarna har lett till en ökad kunskap och utveckling 

inom forskningsområdet och man lärt sig mycket. Att datan har blivit väl genomarbetad 

och uttömd borde innebära en styrka och öka tillförlitligheten i studien. 

 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att ambulanssjuksköterskorna upplever att de medvetet tänker på 

bemötandet av patienter med missbruksproblematik för att de inte skall få sämre vård än 

någon annan. Dock upplever ambulanssjuksköterskorna att bemötandet kan skilja sig 

beroende på deras erfarenhet, då de som arbetat längre tid upplever sin erfarenhet som en 

trygghet och att de då inte intar en sorts attityd, vilket de med mindre erfarenhet tycks 
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kunna göra. Ur resultatet var det sex fynd som utmärkte sig. Se till människans lika värde, 

respektera människans självbestämmande rätt, erfaren och oerfaren, avsaknad av kunskap 

och utbildning, otillräcklig information. Ett av de sex fynden som uppmärksammades 

gällde svårigheten i att hjälpa patienten till rätt vårdinstans. Detta visade sig dock vara 

svårt att diskutera kring då sökandet av artiklar kring detta problem förblev resultatlöst. 

Varpå de diskuterbara fynden istället blev fem. Vad som också är intressant är att många 

tidigare studier som författarna läst och vad även bakgrunden tar upp gällande attityder, 

är att sjuksköterskan är av den uppfattningen att missbrukarna har sig själva att skylla för 

sitt missbruk och för de sjukdomar som uppkommer i samband med missbruket. Denna 

uppfattning är det dock ingen ambulanssjuksköterska i studien som delar. 

 

Se till människans lika värde  

Resultatet visar att ambulanssjuksköterskorna i likhet med människovärdesprincipen 

försöker eftersträva att ge lika vård på lika villkor samt bemöta patienter med respekt 

oavsett ålder, kön, etnicitet och social status. Detta för att patienten inte ska känna sig 

utsatt eller särbehandlad. Ambulanssjuksköterskorna är också medvetna om att det finns 

en person bakom drogen eller alkoholen och att det är den de försöker se till i första hand. 

Med människovärdesprincipen menar man att alla människor har ett lika värde och 

samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. Wireklint-

Sundström och Dahlberg (2010, s.113-119) menar på att ett professionellt bemötande 

kännetecknas av att se patientens livsvärld som en del av behovet. Där vårdarens öppenhet 

med att se patientens lidande och behov i situationen och försök till att lindra detta kan 

resultera i säkrare beslut och vård. Vidare skall vården ske i samverkan med patienten, 

samtidigt som patientens liv är viktigast och har första prioritet.  

 

Respektera människans självbestämmande rätt 

Att respektera patientens självbestämmanderätt att själv bestämma om de vill följa med 

till sjukhus upplevde ambulanssjuksköterskorna som svårt, samtidigt som det är något 

som måste respekteras. Mötet beskrivs därför som en balansgång mellan att tillgodose 

patientens egen vilja om att stanna hemma eller följa med till sjukhus för vård. Mötet med 

de patienter där vård av lagen om psykiatrisk tvångsvård utfärdats upplevs av 

ambulanssjuksköterskorna som extra svåra. Men om vårdaren trots tvångsåtgärderna kan 

förmedla en känsla av att vilja väl gentemot patienten så kan patienten förstå att det är av 

omsorg av henne/honom som gör att vårdaren måste gå emot individens vilja (Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg 2003, s. 65). Där har varken patienten eller 

ambulanssjuksköterskan något val och ambulanssjuksköterskan har inte heller möjlighet 

att respektera patientens självbestämmande rätt. Patienter som blivit intagna med 

tvångsvård utsätts ofta enligt Dahlberg et.al (2003, s. 64) för vårdåtgärder som kan 

upplevas både skrämmande och felaktiga.  

 

Erfaren och oerfaren 

När det gäller bemötandet av patienter med missbruksproblematik tycks det som att det 

kan vara en skillnad mellan den erfarne och den oerfarne ambulanssjuksköterskan. Där 

de som arbetat längre uppfattade sin ålder och erfarenhet som en trygghet, då de har landat 

i sig själva och i sin yrkesroll och där deras livserfarenhet gör att de kan vara sig själva. 
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Detta var något som de trodde kunde leda till att de bemöter dessa patienter på ett mer 

korrekt sätt. De ambulanssjuksköterskor med mindre erfarenhet uttryckte en medveten 

osäkerhet i mötet med patienterna med missbruksproblematik vilket kan leda till ett annat 

förhållningssätt, där de intar ett försvar och bygger upp en mur redan innan de träffat 

patienten. De upplever att de har den medicinska kompetensen att vårda dem men att de 

ofta saknar utbildning i bemötandet och hur de skall hantera den drogpåverkade patienten. 

Enligt Monks, Topping & Newell (2012, s. 935-946) resulterar bristfällig utbildning om 

droger och missbruksproblematik hos sjuksköterskor till att mer negativa attityder intas. 

Så genom att ge ambulanssjuksköterskan mer utbildning i hur man bemöter patienter med 

missbruksproblematik så skulle det kunna leda till att dessa patienter får ett bättre 

bemötande.  

I de fall där snabba beslut behövde tas kunde man också möjligen se skillnader mellan 

ambulanssjuksköterskans erfarenhet. De med många års erfarenhet gick mycket på 

magkänsla och på tidigare erfarenheter och tog exempelvis gärna med polisen bak i 

ambulansen om det fanns risk att patienten skulle börja bete sig hotfull eller stökig. Medan 

de med mindre erfarenheter ibland hade svårt att kunna se vad som skulle kunna hända. 

Detta i likhet i en studie gjord av Gunnarsson, B-M., och Warren-Stomberg, M., (2008, 

s.83-89) där de intervjuade 14 stycken ambulanssjuksköterskor i syfte med att ta reda på 

vilka faktorer som påverkar ambulanssjuksköterskans beslut i akuta situationer. Där 

framkom att erfarenheten är viktig för beslutsfattandet där erfarenheten utgör stor skillnad 

mellan oerfaren och erfaren sjuksköterska, där erfarna gör snabbare bedömningar. De 

ambulanssjuksköterskor med många års erfarenhet kunde så här i efterhand uppleva sig 

själva som väldigt naiva i början av sitt arbete och ville då gärna klara av patienter själva 

utan exempelvis polisens hjälp.  

 

 

Avsaknad av kunskap och utbildning 

Resultatet visar att ambulanssjuksköterskorna upplever bristande kunskap om hur det ska 

bemöta patienterna när de upplevs hotfulla. I en studie gjord av Suserud, Blomqvist och 

Johansson (2002, s.127-134) visar att personalen inom ambulanssjukvården någon gång 

varit utsatt för hot och våld både fysiskt och verbalt och i det flesta fall är det 

missbruksproblematik den bakomliggande orsaken. Studien belyser även att det 

förekommer hot och våld både i storstäderna samt i mindre orter, men då inte i lika stor 

omfattning.  Ambulanssjuksköterskornas som deltog i denna studie upplever dock att hot 

och våldssituationer är mer vanligt nu jämfört med för 10 år sedan då man ser ett förändrat 

missbruk. Avsaknaden av kunskap och utbildning när det gäller bemötande och kunskap 

om nya droger bekräftas även genom tidigare forskning av Kelleher & Cotter (2009, s.3-

14) som menar på att utbildning och riktlinjer är viktig för att ge nya kunskaper och skapa 

trygghet hos vårdpersonal. I likhet med resultatet visar tidigare forskning att 

ambulanssjuksköterskor som upplevt hot och våld från patienter med 

missbruksproblematik blir avvaktande i sitt omhändertagande och genomför inte vissa 

undersökningar (Suserud et al. 2002, s. 127-134) vilket också framkommer i resultatet. 

Vidare uppger ambulanssjuksköterskorna att de också saknar utbildning och skydd vid 

omhändertagandet av patienter med missbruksproblematik då det upplevs vara en stor 

skillnad i att arbeta prehospitalt jämfört med att arbeta inom sluten vård. Utsattheten i den 

prehospitala miljön samt i ambulansen är mer påtaglig. Det centrala i resultatet är att den 

egna säkerheten går först oavsett ambulansuppdrag. Hagiwara & Wireklint- Sundström 
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(2009 s. 118) beskriver hur den prehospitala miljön skiljer sig mot sjukhusmiljön där varje 

ambulansuppdrag innebär ett nytt uppdrag där både situationen, platsen och patienten kan 

vara helt okänd eller känd för ambulanssjuksköterskorna. Dankel (2009, s.57-58) påtalar 

vikten av att få så god information om uppdraget som möjligt för att minska risken för 

våld och hot, samt att ge ambulansteamet möjlighet att prata ihop sig inför kommande 

uppdrag  

 

Otillräcklig information 

Att inte veta vad som väntar vid ambulansuppdraget på grund av bristande information 

från larmcentralen beskrivs också som ett hinder för ambulanssjuksköterskorna. I likhet 

med studien gjord av Gunnarsson och Stomberg (2008, ss.83-89) beskrivs vikten av att 

ambulanssjuksköterskans förmåga att fatta rätt beslut vid komplexa möten som kan 

uppstå vid omhändertagandet av patienter med missbruksproblematik. I studien 

framkommer det även att den egna säkerheten prioriteras framför patientens hälsa samt 

svårigheten att tolka symtomen hos patienten med missbruksproblematik. 

Ambulanssjuksköterskornas erfarenhet speglar en viktig roll när beslut ska fattas för att 

kunna bedöma patientens symtom. Hagiwara och Wireklint Sundström (2009, s 117) 

uttrycker att i den prehospitala vårdprocessen är bedömning en fortlöpande process där 

patienten även är delaktig, men bedömningen startar dock innan 

ambulanssjuksköterskorna har möt patienten ute på plats vilket påvisar vikten av att 

informationen från larmcentralen är viktigt för hur ambulanssjuksköterskan förbereder 

sig.  

 

 

Kliniska implikationer 

Nedan följer några förslag på områden som bör utvecklas vid mötet med patienter med 

missbruksproblematik. 

 Ökad utbildning för ambulanssjuksköterskan vad gäller bemötande av patienter 

med missbruk både i hot och våldssituationer. 

 

 Öka förståelsen och samarbete mellan ambulanssjukvården och olika 

vårdenheter som berör denna patientgrupp. Till exempel somatiska 

akutmottagningar, psykiatriska akutmottagningar och öppenvården inom 

psykiatrin.    

 

 Reflektion inom ambulanssjukvården, där känslor och upplevelser som 

uppkommit i vården av dessa patienter kan diskuteras, bearbetas och ge 

användbar kunskap för framtiden.   
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SLUTSATS 

I den prehospitala vården ställs ambulansjuksköterskan inför stora utmaningar i mötet av 

patienter med missbruksproblematik. Utmaningarna handlar om att se till att de kommer 

till rätt vårdinstans då orsaken till att de ringer larmcentralen tillsammans med deras ofta 

komplexa psykosociala situation begränsar denna möjlighet. Detta ger upphov till 

frustration och uppgivenhet hos ambulanssjuksköterskorna. Trots att 

ambulanssjuksköterskorna ofta känner sig uppgivna över patientens situation genomsyras 

dock vården av en vilja att skapa en relation med patienten och få denne att känna sig 

sedd och bekräftad. De försöker också ha ett sådant förhållningssätt gentemot patienten 

där patientens självbestämmanderätt och rätt till vård inte riskeras att kränkas på grund 

av att patienten har ett missbruk. Man kan också skönja att ambulanssjuksköterskorna ger 

uttryck för att de saknar adekvat utbildning för att vårda patienterna på bästa sätt.  
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Till verksamhetschefen inom Södra Älvsborgs Ambulanssjukvård 

Hej! 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot ambulanssjukvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör 

vi ett examensarbete på avancerad nivå.  

Studier har visat att det bland vårdpersonal råder negativa attityder gentemot personer 

med missbruksproblematik. Dessa attityder är svårförenliga med hälso- och 

sjukvårdslagens krav att vård skall ges med respekt för människors lika värde. Vårt syfte 

med examensarbetet är därför att beskriva ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att 

möta patienter med missbruksproblematik. Studien kan bidra med värdefull kunskap om 

förhållningssätt som kan främja ett gott och respektfullt möte med patienter som har 

missbruksproblematik. För att uppnå vårt syfte önskar vi intervjua 8 

ambulanssjuksköterskor med minst 2 års arbetslivserfarenhet som 

ambulanssjuksköterska. Vi kommer själva att tillfråga informanterna om deltagande samt 

informera dem om vårt syfte och deras rättighet att själva kunna avbryta deltagandet när 

som helst utan att behöva lämna förklaring. Informanterna kommer även att få skriftlig 

information om studiens syfte och om deras rättigheter. Vi behandlar alla uppgifter 

konfidentiellt och kommer att avidentifiera allt som kan avslöja informantens identitet. 

Inga obehöriga kommer att ha tillgång till det inspelade eller utskrivna datamaterialet. 

Intervjun kommer att ta cirka en timma och tillsammans med informanten kommer vi 

överens om tid och plats. Detta kommer att ske under februari månad. 

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  

 

Hälsningar  

Anna Lena Davidsson och Lotta Johansson 
 

E-post: al_davidsson@hotmail.com 

            anncharlottejohansson@hotmail.com 
Tfn: 070-5383744, 0723-867334 

 

Handledare  

Anders Bremer, universitetslektor 

Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås  

E-post: anders.bremer@hb.se  

Tfn: 033-435 47 14 

 

 

Godkännande  

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Anna Lena och Lotta genomför 

datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  

 

Alingsås      /      2014  

 

_______________________________  
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Information till dig som intervjudeltagare 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

ambulanssjukvård vid Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete 

på avancerad nivå i form av en magisteruppsats där resultatet bygger på intervjuer. Syfte med 

examensarbetet är att beskriva ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter med 

missbruksproblematik. 

Forskning visar att beroende och missbruk av alkohol och narkotika är ett folkhälsoproblem och 

att de vårdskador som uppkommer till följd av detta tar en stor del av resurserna inom hälso- och 

sjukvården. Patienter med missbruksproblematik kommer därmed frekvent i kontakt med 

vårdpersonal. Bland vårdpersonal råder ibland negativa attityder till dessa patienter vilket kan 

antas inverka på vårdrelationen. Inom den prehospitala akutsjukvården är det dock begränsat med 

studier som beskriver ambulanssjuksköterskans erfarenhet av att möta patienter med 

missbruksproblematik. Med detta examensarbete vill vi försöka bidra med värdefull kunskap om 

förhållningssätt som kan främja ett gott och respektfullt möte av patienter med 

missbruksproblematik. 

För att delta i studien ska du vara specialistutbildad ambulanssjuksköterska och arbetat i minst 2 

år inom professionen. Intervjun uppskattas ta 40 – 60 minuter och kommer att äga rum under 

februari månad 2014 på en plats där det passar dig. Intervjun spelas in på band och bandmaterialet 

kommer därefter att skrivas ut i text. Allt material hanteras konfidentiellt och med hänsyn till din 

integritet. Endast undertecknande och vår handledare har tillgång till materialet. Redovisningen 

av resultatet kommer att ske så att ingen person identifieras. 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att uppge någon 

förklaring. När studien avslutas kommer all intervjumaterial att förstöras. 

Med vänliga hälsningar 

Anna Lena Davidsson                         Lotta Johansson 

E-post: al_davidsson@hotmail.com E-post anncharlottejohansson@hotmail.com  

Tfn  070-538 37 44                                   Tfn 070-686 73 34 

Handledare: Anders Bremer.  E-post: anders.bremer@hb.se 

 

 

 

 

 


