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Sammanfattning    

 

Hot och våld är vanligt förekommande inom prehospital akutsjukvård. Intoxikation med 

droger utgör en allt vanligare patientgrupp som vårdas av ambulanspersonal. 

Ambulansuppdrag med patienter som är intoxikerade med GHB, GBL eller 1.4 BD är 

vanligt förekommande i Västra Götaland. Hot och våldssituationer i samband med 

omhändertagandet av GHB-intoxikerade patienter är riskfyllt för ambulanspersonalen. 

Patienten kan snabbt pendla mellan att vara medvetslös till att bli hotfull. Syftet med 

studien är att kartlägga prehospitala vårdsituationer med patienter som är intoxikerade 

med GHB-preparat avseende hot, våld samt risk för hot och våld. Studien har en 

kvantitativ ansats med en deskriptiv och explorativ design. Totalt analyserades 50 

ambulansdatajournaler. Dessa utgjorde dokumentation av en konsekutiv patientgrupp 

under tiden januari 2009 till augusti 2009. I resultatet påvisas en hög förekomst av hot 

och våld i samband med prehospitalt omhändertagande av patienter intoxikerade med 

GHB-preparat. Dokumentationen uppfyllde kraven enligt patientdatalagen, men 

omfattande kvalitetsbrister kunde ses. Avvikelserapporteringen för den studerade 

perioden visade två avvikelser gällande hot och våld i samband med vård av patienter 

intoxikerade med narkotika. Detta pekar på en kraftig underrapportering av hot och 

våld.  
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INLEDNING 

Förekomsten av hot och våld mot ambulanspersonal i samband med prehospital 

akutsjukvård ökar. För att avgränsa detta examensarbete har vi valt att kartlägga hot och 

våld i samband med vård av patienter intoxikerade med gammahydroxybuturat (GHB), 

gammabutyrolakton (GBL) eller 1,4 butandiol (BD). Fortsättningsvis benämns dessa 

”GHB-preparat” i föreliggande arbete. Drogen blir allt mer förekommande och kan 

bidra till oväntade konsekvenser för både patient och personal. Omhändertagandet av 

dessa patienter kan försvåras och ibland utebli på grund av hot och våldssituationer. 

 

Forskningen kring hot och våld i samband med GHB-intoxikerade patienter är mycket 

begränsad. Användningen av GHB-preparat har hittills varit koncentrerad till 

Västsverige och därför inte uppmärksammats nationellt. Vi har därför valt att kartlägga 

vårdsituationer med hjälp av ambulansdatajournaler.  

 

 

BAKGRUND 

Inledningsvis presenteras ett patientfall för att tydliggöra vad ambulanssjukvård innebär 

kopplat till vårdmötet i omhändertagandet av dessa patienter. Patientfallet ger en 

beskrivning av GHB-preparat och dess effekter samt hot- och våldssituationer kopplat 

till ambulanssjukvårdens planering och beredskap i dessa möten. 

 

 

Autentiskt patientfall 

Ambulans 36813 samt 36811 får klockan 13.05 prioritet 1-uppdrag. Informationen från 

larmcentralen är; ”vuxen, medvetslös, egen andning, sitter i bil vid rödljus, misstänkt 

GHB-intoxikation, polis på väg”.  Båda enheterna kvitterar larm via radio, utser 

brytpunkt och meddelar denna till larmcentralen. Vid ankomst till brytpunkten ges 

besked från larmcentralen via radio att polis är på plats. Platsen är säker. Besättningen 

från 813 tar ledningsansvaret. Sjukvårdsledaren kontaktar polis för att få en 

lägesbedömning. Inriktningsbeslutet från sjukvårdsledaren är att fordonet skall säkras 

av polis. Därefter påbörjas patientomhändertagande. Fordonet med patienten står vid ett 

rödljus i en fyrvägskorsning med motorn i gång. Fordonet är inte krockat och det finns 

inga tecken på trauma. Bakom fordonet har en lång kö bildats. Polis öppnar bildörrarna, 

säkrar bilen och stänger av motorn. På passagerarsätet hittas en liten PET-flaska som 

innehåller ca 1 deciliter klar, oljig vätska.  

 

Patienten är en man i 30-årsåldern, cirka 90 kilo, sitter obältad i förarsätet, huvudet 

hänger framåt med hakan mot bröstet. Medicinskt inriktningsbeslut är att endast 

minimala, medicinskt nödvändiga, åtgärder ska utföras, detta för att undvika att 

patienten vaknar. Vid första bedömningen av patienten, A-E, görs följande fynd:  

 

(A): Ofri luftväg, snarkande andning. Åtgärdas med käklyft. 

(B): Oregelbunden andning. 

(C): Palpabel radialispuls, fyllig, regelbunden, fin färg.  

(D): Medvetslös, ingen smärtstimulering görs. P-glucos utan anmärkning. Pupiller  



 2  

       likstora, belyses ej. 

(E): Inga synliga skador.  

 

Vid påbörjat uttag av patienten ur bilen upptäcks att han har en kniv dold bakom ryggen 

mellan bältet och byxorna. Kniven tas omedelbart omhand av polis. Polisen söker 

igenom patienten efter andra vapen och patienten placeras på bår, i stabilt sidoläge. 

Efter att patienten kommit in i ambulansen görs förnyad bedömning, A-E: 

 

(A): Fri luftväg.  

(B): Oregelbunden andning, pulsoximeter 98 %, AF cirka 20-25. 

(C): Palpabel radialispuls, frekvens 85, fyllig och regelbunden. Fin färg. 

(D): Oförändrat medvetslös, ingen smärtstimulering utförs. Pupiller likstora, belyses   

       ej. 

(E): Inga synliga skador, inga synliga stickmärken. 

 

Transport påbörjas till sjukhus som prioritet 1. Mottagande sjukhus larmas av 

medicinskt ansvarig. Polis medföljer i vårdhytten under transporten. Under transporten 

sitter en vårdare vid huvudet för att säkra luftvägar, har sugberedskap och övervakar 

andningen. Polis sitter i vårdarstolen bredvid patienten. Under transporten förblir 

patienten medvetslös. Vitala parametrar är oförändrade under transporten till sjukhus. 

Venväg etableras inte. 

 

 

Ambulanssjukvård 

Socialstyrelsen (2009) definierar ambulanssjukvård som ”hälso- och sjukvård som 

utförs av hälso- och sjukvårdspersonal i eller i anslutning till ambulans” och prehospital 

akutsjukvård som ”omedelbara medicinska åtgärder som vidtas av hälso- och 

sjukvårdspersonal utanför sjukhus”. 

 

Stålhandske (2009) beskriver hur ambulanssjukvårdens uppdrag dirigeras och 

prioriteras av larmcentralen. Prioriteringen görs av en operatör som tar emot 112-

samtalet. Ett medicinskt index används för prioritering av sjukdomstillstånd/skador. 

  

 Prioritet 1: Misstanke om livshotande tillstånd/hotade vitala funktioner, 

påkallande av fri väg under framkörning. I tid närmaste ambulans tilldelas 

uppdraget. 

 Prioritet 2: Akut men inte livshotande tillstånd, i tid närmaste ambulans tilldelas 

uppdraget men avsteg kan göras för att säkra beredskapen i området. 

 Prioritet 3: Behov av övervakning och/eller medicinsk vård under transport. 

Tillståndet bedöms inte förvärras av rimlig väntetid. Hänsyn tas till 

beredskapsläge. 

 

Ambulanssjukvårdens patienter omfattar alla åldrar och alla sjukdomstillstånd. 

Insatserna varierar från direkt livräddande åtgärder till allmän omvårdnad under 

transport (Stålhandske, 2009). Patienter som har tagit GHB-preparat prioriteras efter 

vitalparametrar och symtombild (Knudsen, Björk Brämberg & Hagiwara, 2009). 
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Strukturerad bedömning A-E ingår i alla vårdmöten prehospitalt. Syftet är att finna och 

åtgärda livshotande tillstånd i den primära bedömningen. Även om utförandet varierar i 

grundlighet är samtliga punkter viktiga att beakta oavsett om patienten är i ett 

medicinskt kritiskt tillstånd eller inte. När arbetssättet är etablerat hos vårdaren är det en 

struktur som följs omedvetet och utgör en trygghet för vårdaren att inte missa viktig 

information om patientens tillstånd, även hos den till synes opåverkade patienten 

(Hagiwara & Wireklint Sundström, 2009). Strukturen för bedömningen är: 

 

(A)  Airway. Bedömning och åtgärder för att skapa fri luftväg.  

(B) Breathing. Bedömning och behandling av andningen.  

(C) Cirkulation. Bedömning och behandling av cirkulation. 

(D) Disability. Bedömning av medvetandegrad och grovneurologisk  

bedömning. 

(E)  Exposure and protection from environment. Undersökning av kroppen för  

      att upptäcka synliga skador samt skydda vid behov.  

 

Den initiala bedömningen görs utan medicintekniska hjälpmedel. Baserat på SE, 

LYSSNA, KÄNN samlas informationen om patienten. Kan patienten prata 

sammanhängande i 10 sekunder är luftväg och ventilation tillfredställande. Känns 

pulsen i radialis är cirkulationen tillfredställande. Svarar patienten adekvat har patienten 

en tillfredställande medvetandegrad. Slutligen kontrolleras om patienten har några 

synliga skador (Hagiwara & Wireklint Sundström, 2009).  

 

Vårdtempot anpassas till patientens tillstånd; livshotande – akut – icke akut. Baserat på 

ambulanssjukvårdens möjlighet till behandling av patienten och avstånd till sjukhus 

avgörs vilken inriktning omhändertagandet skall ha. Exempelvis kan lungödem och 

anafylaxier behandlas på samma sätt som på en akutmottagning. Behandling påbörjas 

då på plats för att stabilisera patienten optimalt inför avtransport. Under transporten till 

sjukhus fortsätter behandling och A-E bedöms kontinuerligt (Hagiwara & Wireklint 

Sundström, 2009).  

 

Vid kirurgiska tillstånd, exempelvis inre blödningar, multitrauma och intrakraniella 

blödningar, inriktas omhändertagandet på stabilisering enligt A-E. En snabb avtransport 

till definitiv vård är att eftersträva (Hagiwara & Wireklint Sundström, 2009).  

 

Årligen vårdas cirka 13 000 personer på sjukhus runt om i Sverige på grund av 

förgiftning. Förgiftningen orsakas vanligen av droger, alkohol, läkemedel, kemiska 

produkter och rök. Prehospitalt måste alla patienter med akuta förgiftningar 

kontinuerligt och noggrant övervakas, främst när det gäller luftväg, andning, cirkulation 

och vakenhet. Även en noggrann anamnes är av stor vikt för att klargöra vad patienten 

har fått i sig, tidpunkt för intaget, hur stor mängd av ämnet och hur intaget skedde 

(peroralt, injektion, inandning, upptag genom huden). Behandlingen som ges 

prehospitalt är oftast symtomatisk. Personen i fråga kan antingen vara vaken eller 

medvetslös, vilket kan försvåra omhändertagandet (Knudsen et al. 2009).  
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Vårdrummet på hämtplats 

Till skillnad från sjukhusmiljö är förhållandena i den prehospitala miljön mer 

föränderliga. Det är nödvändigt att läsa hela situationen, inte enbart fokusera på 

patienten. Personalen ställs inför ett informationsflöde som är mycket brett. För att 

hantera detta och läsa situationen korrekt krävs förmåga att hålla distans även i stressade 

situationer (Hagiwara & Wireklint Sundström, 2009). Vårdrummet kan om möjligt 

anpassas för att skapa en så säker arbetsmiljö som möjligt. Fördelar skapas genom att 

t.ex. placera utrustning mellan personal och patient. Personer som inte behöver vård 

flyttas så att de inte hindrar omhändertagandet (Calland, 2000).  

 

Enligt Wireklint Sundström (2005) byggs ett vårdrum upp när ambulanspersonalen gör 

första bedömningen hos patienten. Vårdrummet måste skapas av ambulansbesättningen 

på plats, till skillnad från sjukhusmiljö som redan existerar. När patienten bedöms som 

obalanserad kan omhändertagandet inledas med att hålla avstånd under konversationen. 

Under omhändertagandet är det viktigt att kontrollera att det alltid finns en väg ut ur 

situationen om läget skulle förvärras och patienten blir våldsam eller hotfull (Calland, 

2000). Wireklint Sundström (2005) påpekar även att det är viktigt att etablera 

vårdrummet, vilket innebär att ambulanspersonalen placerar utrustningen på ett säkert 

ställe och att de kan sitta stilla så länge som möjligt under hela omhändertagandet. Detta 

för att skapa ett lugn i situationen för både ambulanspersonal och patient, då 

omhändertagandet inte behöver avbrytas för att hämta, leta efter eller flytta på 

utrustning. 

 

Vårdrummet i ambulansen 

En patient som blir våldsam under transport innebär en situation där vårdare och patient 

befinner sig inneslutna på ca två kvadratmeter med ett avstånd mellan varandra som kan 

variera mellan noll och upp till maximalt en meter. Värsta tänkbara scenario är att 

patienten har ett dolt vapen som inte upptäckts tidigare. Vid omhändertagande där polis 

överlämnar en patient till ambulanssjukvården är det lämpligt att fråga om patient blivit 

visiterad (Calland, 2000). Självklart kan bedömningen och behandlingen försvåras om 

patienten är våldsam inne i ambulansen. Ambulanspersonalens egen säkerhet är 

prioriterad, då allvarliga trauma kan orsakas av den fysiska kraft en GHB-patient 

besitter.  

 

 

Vårdmöten 

Vad är det som skapar goda vårdmöten? Cederqvist (2008) beskriver att god vård 

innebär att alla människor, oavsett behov ska få vård på lika villkor. Vård handlar inte 

bara om att bota sjukdomar utan även att lindra lidande och främja hälsa. Författaren 

skriver om att det är viktigt att se hela människan och helheten. Alla människor har 

olika behov och kräver därför olika insatser. Ingen människa är den andra lik. Bara för 

att alla människor har samma rätt i samhället, betyder det inte att alla ska få lika vård. 

Vare sig patienten är vaken eller medvetslös ska vårdaren visa respekt och respektera 

integriteten för att få ett värdigt möte med patienten. Cederqvist (2008) beskriver att 

inför ett vårdmöte ställs det stora krav på vårdaren. Det är viktigt att vårdaren får stöd 

och råd under vårdmötet. Vårdaren kan ställa sig frågan – på vilket sätt kan vårdmötet 
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bli bättre? På så sätt kan varje enskilt vårdmöte utvecklas till det bättre. Författaren 

påtalar även att olika etiska dilemman och stress hos vårdaren kan påverka mötet med 

patienten. Det är därför viktigt att diskutera fel och brister som har uppstått på 

arbetsplasten för att kunna utveckla och förebygga liknade situationer i framtiden. 

Författaren illustrerar även betydelsen i att varje möte är unikt. Kanske är just detta 

möte avgörande för hur resten av livet kommer att se ut för patienten. För alla som 

arbetar inom vården är det viktigt att förstå bemötandets betydelse och ha kunskap om 

värdiga vårdmöten och människans rättigheter. 

 

Människans hälsa fungerar som ett av vårdvetenskapens ontologiska antaganden och 

tillsammans med en livsvärldsansats beaktas hela den unika människan. Både 

människans hälsa och lidande hör ihop med den mänskliga tillvaron. Dahlberg (2003) 

diskuterar meningsfullhet som människans motivation och känslomässiga innebörd i 

livet. Människor som har blivit utsatta för någon händelse som har skapat ett lidande 

kan sakna en grundtrygghet som behövs för att skapa god vård (Dahlberg, 2003). 

Användare av GHB-preparat kan sakna en grundtrygghet, motivation och känslomässig 

innebörd i livet, vilket bidrar till missbruk som i sin tur kan skapa ett lidande. Ett 

lidande kan också orsaka missbruk, eller användning av GHB-preparat. 

 

Dorothea Orem, doktor i omvårdnadsteori, talar om egenvård. Orem beskriver att 

människan är medveten och målinriktad och själv kan ta beslut om sin egen hälsa. 

Människan har kunskap att själv kunna ta hand om sin hälsa och förebygga sjukdom. De 

människor som inte har förmågan att ta hand om sig själva måste få hjälp av andra 

(Kirkevold, 2000). 

 

Dorothea Orem talar även om den medvetslösa patienten. Hon skiljer mellan tre 

omvårdnadssystem. Det första är det ”fullständigt kompenserande 

omvårdnadssystemet” som inkluderar patienter som helt saknar förmåga till eget 

initiativ. Dessa patienter är oftast helt oförmögna till egna handlingar och är 

medvetslösa. Det andra omvårdnadssystemet är det ”delvis kompenserande 

omvårdnadssystemet” som innebär att sjuksköterskan tillsammans med patienten kan 

utföra enklare omvårdnadshandlingar. Det tredje omvårdnadssystemet är ett 

”stödjande/undervisande omvårdnadssystem” som blir angeläget när patienten själv kan 

utföra sina egenvårdskrav. Oavsett om patienten är vaken eller medvetslös är det viktigt 

att upprätthålla patientens välbefinnande, hälsa och liv. Det är också viktigt att 

upprätthålla människans integritet genom hela vårdmötet (Kirkevold, 2000). GHB-

intoxikerade patienter kan befinna sig i alla de tre omvårdnadssystemen. Oftast är 

patienten medvetslös och saknar helt förmåga till eget initiativ eller så är patienten 

vaken, men kan då vara aggressiv och inte samarbetsvillig. Vårdmötet med dessa 

patienter kan variera beroende på hur patienten ter sig, från att vara medvetslös till att 

plötsligt vakna upp och vara hotfull. Det är inte alltid möjligt att skapa ett gott vårdmöte 

i relation till vad som är rimligt för vårdaren. 

 

 

GHB och prekursorer GBL och 1,4 BD 

GHB, gamma-hydroxy-buturat, är en naturligt förekommande substans i CNS. 

Substansen upptäcktes under forskning kring transmittorsubstansen GABA. GHB 
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framställdes syntetiskt första gången 1964 och har efter detta använts i många olika 

sammanhang. Exempelvis har det nyttjats som behandling av narkolepsi samt vid 

generell anestesi. Biverkningar i form av EEG-störningar hos djur gjorde att 

användningen vid anestesi minskade och till slut försvann under 70-talet. I 

grundforskning har GHB uppvisat lovande resultat. Vid exempelvis stroke, sepsis, 

hjärtinfarkt samt hypovolem chock har GHB uppvisat vävnadsskyddande effekter. Trots 

lovande resultat har dock aldrig substansen fått någon egentlig användning i klinisk 

verksamhet. Under 80-talet gjorde GHB debut som kosttillskott i USA och såldes i 

hälsokostbutiker. 1990 rapporterade FDA (Food and Drug Administration) om 

intoxikationer och utfärdade varningar om substansen. Vid försäljning uppgavs 

effekterna vara frisättande av tillväxthormon, förbättrade atletiska resultat, minskad 

depression och sömnförbättrande (Mason & Kerns, 2002). 

 

GHB finns i pulverform och som färdig vattenlösning. Pulverformen är vit, luktfri och 

mycket lättlöslig i vatten. Det GHB som tillverkas i hemmet är en vattenlösning 

(Knudsen, Greter, Verdicchio & Cederquist, 2005). Den färdiga lösningen kan ha en 

svag fotogendoft och smaka salt och citron. GHB är sedan februari 2000 

narkotikaklassat i Sverige (Knudsen, 2004). 

 

1,4 Butandiol (BD) är till utseendet en färglös, luktfri vätska som är något trögflytande 

och oljig till konsistensen. Den är löslig i både etanol och vatten. BD används inom 

industrin för tillverkning av andra kemikalier (Persson, Eriksson, Hallgren, Eklund, 

Berkowicz & Druid, 2001). BD förekommer även som klarröd och ibland blåaktig 

vätska. Efter intag metaboliseras BD till GHB. 1,4 butandiol är inte narkotikaklassat 

utan hanteras som ”hälsofarlig vara” enligt särskilt regelverk (Knudsen et al. 2005). 

 

Gammabutyrolakton (GBL) är också till utseendet en färglös oljig vätska med svag 

ketondoft. GBL har en mycket stor användning inom industrin för tillverkning av 

polymerer. Dessa ingår i så vitt skilda produkter som hårspray, plasmaexpanders och 

klarningsmedel för öl och vin (Persson et al. 2001). GBL används även som 

klottersaneringsmedel och i andra rengöringsmedel. I missbrukarledet kokas det om till 

GHB med hjälp av kaustiksoda. GBL kan drickas men har frätande förmåga och även 

en mycket oangenäm smak. Efter intag omvandlas GBL till GHB i kroppen via 

hydrolys. GBL är inte narkotikaklassat utan hanteras som ”hälsofarlig vara” enligt 

särskilt regelverk (Knudsen et al. 2005). 

 

Farmakologi 

Flera studier visar att GHB doseras av användaren med hjälp av korken på PET-flaska, 

vilket motsvarar 10-15 ml vätska och 1 gram GHB. Vid ett stegrande missbruk kan 

användaren uppnå dygnsdoser mellan 45-144 gram (Persson et al. 2001). Renhetsgraden 

kan variera mellan 20-40 % beroende på att framställningen ofta sker i hemmiljö 

(Knudsen et al. 2005). Detta skall ses i kombination med att GHB har ett mycket smalt 

terapeutiskt fönster vilket gör doseringen svår.   

 

En användare som har en ökad tolerans behöver 2-6 korkar för att uppnå ett rus medan 

likvärdig dos orsakar djup medvetslöshet hos en ovan användare. Ruset varar mellan en 

och fyra timmar.  När ett fysiskt beroende börjat krävs att dosen upprepas efter några 
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timmar. För ett fysiskt beroende krävs vanligtvis att GHB-preparat använts under några 

månader (Knudsen et al. 2005).   

 

Hjärnan har specifika GHB-receptorer men GHB binder även till GABA beta-receptor 

vilket leder till depression av CNS. GHB hämmar frisättningen av dopamin. Samtidigt 

som detta sker ökar dopaminsyntesen. Dock har forskning visat att mycket höga doser 

av GHB ger en kraftigt ökad frisättning av dopamin. Person et al. (2001) samt Knudsen 

et al. (2005) beskriver variationen i dopaminnivåer som en möjlig förklaring till 

aggressivitet och våldsamhet som i vissa fall uppträder i samband med uppvaknandet. 

Vid låg dos av GHB frisätts glutamat som är en excitatorisk aminosyra. Sammantaget 

kan detta förklara varför excitationsfasen snabbt kan övergå till medvetslöshet för att 

återgå till vakenhet på mycket kort tid. Studier finns även som hävdar att GHB 

interagerar med opioider i CNS (Mason & Kerns, 2002).   

 

Klinisk bild 

Typiskt för GHB-intoxikationer är andningsdepression och medvetandesänkning. Även 

kardiovaskulär påverkan och påverkan av magtarmkanalen förekommer. I amerikansk 

forskning visar sig patienter som intoxikerat med GHB-preparat nästan alltid ha en eller 

flera ytterligare substanser. Detta gör den kliniska bilden svårtolkad (Mason & Kerns, 

2002) Typiskt är att ett mycket hastigt uppvaknande med agitation/aggressivitet och 

hyperventilation snabbt kan följas av ny medvetslöshet med apné. Epilepsiliknande 

kramper, förändrad pupillstorlek, kraftig svettning, blodtryckspåverkan med både 

höjning och sänkning samt bradykardi beskrivs av Persson et al. (2001). Vanligtvis 

vaknar patienten spontant och komplikationsfritt efter 4-8 timmar även om assisterad 

andning har varit nödvändig under omhändertagandet (Persson et al. 2001). Knudsen et 

al. (2005) beskriver att den våldsamhet och aggressivitet som kan uppstå i samband med 

uppvaknandet kan vara extrem och mycket svårhanterlig. Fall finns dokumenterade där 

sex poliser krävts för att kontrollera patienten.     

 

Tidigare har det varit oklart kring långtidseffekter av GHB-missbruk och eventuell 

abstinens efter avslutad användning. Ny forskning visar att GHB-preparat utvecklar ett 

fysiskt beroende och en mycket svår abstinens med delirium och hallucinationer. 

Medicinsk behandling under avgiftning tar vanligtvis två till fyra veckor (Knudsen et al. 

2005).  Den kliniska bilden vid avgiftning kan innefatta tremor, agitation, ljud- och 

synhallucinationer, takykardi samt hypertension (Mason & Kerns, 2002). 

 

GHB, GBL och 1.4 BD i Göteborg 

GHB dök upp i Göteborgsområdet i början på 90-talet enligt uppgift från polisen. Vid 

mitten på 90-talet märktes ett etablerat missbruk hos användare. Vid debuten hade GHB 

rykte som partydrog men har nu ändrat karaktär till att vara en tung missbruksdrog. 

Användningen gick stadigt upp fram till år 2000 då en avmattning sågs, troligtvis 

beroende på narkotikaklassningen av GHB som trädde i kraft februari 2000. Trenden 

höll dock inte i sig och användningen ökade igen efter hand. GHB-preparat är nu 

etablerade i hela Västra Götaland. Enligt socialtjänsten kommer troligtvis användningen 

att spridas över hela landet. Hälften av all GHB som konsumeras i Göteborgsområdet 



 8  

tillverkas på plats, resterande hälft importeras. Åldern i Göteborg hos GHB-

missbrukarna är 20-25 år (Gullberg, 2010). 

 

GHB-preparat ingår nästan alltid i ett blandmissbruk, personer som enbart missbrukar 

GHB-preparat ses som unika av socialtjänst. Medvetslöshet med långvariga amnesier 

ingår i ett GHB-missbruk som en oundviklig del av tillvaron. Vid ett långvarigt bruk ses 

nedsatta kognitiva förmågor (Gullberg, 2010).  

 

Enligt uppgift från socialtjänsten kostar en dl GHB cirka 300 kronor vilket ger pris på 

cirka 20 kronor/kork. Framställningen har mest skett i lokala nätverk där en person 

försett missbrukare med GHB. Personen som framställer GHB har dock i regel använt 

GHB-preparat själv vilket inneburit att verksamheten havererat till slut och någon annan 

har tagit över tillverkningen (Gullberg, 2010). 

  

Enligt Gullberg (2010) och Knudsen et al. (2005) är dödligheten bland GHB-

missbrukare ca 7-8 personer/år i Västra Götalandsregionen men med ett stort mörkertal. 

Detta är i nivå med dödligheten bland heroinister i samma region. Författarna i detta 

uppsatsarbete hittade inga uppgifter från övriga Sverige beträffande förekomst av 

missbruk, dödlighet eller frekvens av vård hos patienter intoxikerade med GHB-

preparat i ambulanssjukvård. 

 

GHB, GBL och 1.4 BD i EU 

EU har sedan 2000 följt användningen av GHB-preparat, via European Monotoring 

Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). GHB-preparat har i EU (och även i 

Australien och USA) gått under namnet ”liquid ecstasy”, trots att GHB-preparat och 

ecstasy är totalt olika vad gäller kemisk sammansättning och farmakologi. Internet utgör 

basen för recept och försäljning av GHB-preparat. Processen att omvandla GBL till 

GHB är en riskabel kemisk process. Kaustiksoda är en ingrediens som i sig själv är 

frätande och förädlingen av GBL är en process som är värmeutvecklande, exotermisk 

(Hillebrand, Olszewski & Sedefod, 2008)   

 

År 1977 registrerades första användningen av GHB-preparat i Storbritannien. Under 

1989 började användning av GHB-preparat öka. GHB-preparat används vanligtvis 

tillsammans med andra droger. Större delen i brittisk användning, 67 %, används i 

privata sammanhang medan 26 % används i nattklubbsmiljö. Detta kan bero på risken 

för medvetslöshet och/eller kräkning. Dessa risker upplevs som större för användaren i 

en offentlig miljö men ses som mer hanterbara i en sluten miljö som t.ex. en bostad. Till 

skillnad från andra områden är det inte helt ovanligt med ”rena” intoxikationer av GHB-

preparat. Detta kan vara beroende på informationskampanjer i nöjeslivet där man varnat 

för kombinationen alkohol och GHB-preparat. I Edinburgh, Skottland, togs tre patienter 

med GHB-intoxikationer omhand år 2000. Antalet hade 2006 stigit till 39 patienter 

(Hillebrand et al. 2008)  

 

Sammanställningen av forskningen inom EU visar att GHB-preparat har erfarna 

användare samt att debuten sker i relativ hög ålder. Sydvästra Sverige nämns som 

”problemområde”, med avsevärt högre dödlighet bland användarna jämfört med andra 

områden. Även i Storbritannien noteras dödlighet i nivå med Sverige. Författarna 
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påpekar dock att GHB bildas post mortem och att analyser kan vara svårtolkade 

(Hillebrand et al. 2008). 

 

I Spanien är användaren vanligtvis en ung man, 90 % av intoxikationerna inträffar på 

helger, 73 % av de intoxikerade patienterna har samtidigt druckit alkohol och 86 % har 

samtidigt använt en annan drog. I London är den typiska patienten vid intoxikation en 

man, 20-34 år. En tredjedel av holländska GHB-användare kör bil efter att tagit GHB-

preparat och flertalet av användarna har varit passagerare i fordon där föraren varit 

påverkad av GHB. I Amsterdam är GHB-preparat den vanligaste orsaken till 

drogrelaterad, icke dödlig, förgiftning. Åttiofyra procent av GHB-intoxikationerna i 

Amsterdam behövde ambulanssjukvård. Det kan jämföras med 35 % för 

amfetaminintoxikationer och 75 % för ecstasyintoxikationer. Inom EU utgör GHB-

intoxikationer en stor del av de drogrelaterade förgiftningar som behöver 

ambulanssjukvård och akutvård trots en relativt liten andel missbrukare (Hillebrand et 

al. 2008). 

 

 

Hot och våld 

Hot och våld är vanligt förekommande i all vård, både i Sverige och internationellt. Det 

är ett stort problem, men tyvärr finns det begränsad kunskap inom området (Carlsson, 

2003). 

 

För att få en förståelse av begreppen hot och våld, har vi använt oss av Rinnan och 

Sylwans (1992) definition av våld som ”en handling, inte nödvändigtvis medveten, 

vilken leder till skada hos en annan människa. Denna handling går utanför ramarna för 

vad som är lagligt och socialt sett tillåtet. Exempel på sådan handling är 

aggressionsutbrott, att bita, att klösa, att slå, att knuffa, att hålla fast.” Hot är också 

”muntliga hotelser av fysiskt våld eller annan skadegörelse. Obscena eller aggressiva 

gester, sexuella närmanden eller anspelningar, skymford och nedvärderande 

personangrepp kan också anses som hot.” 

Arnetz (2001) uppger att våld är svårt att mäta och underrapportering av våldsamma 

situationer är vanligt. Carlsson (2003) beskriver sjukvårdpersonals upplevelser av hot 

och våld som kan påverka kvaliteten av vården. Personalen blir mer försiktiga och får 

mindre arbetsglädje och det rapporteras i en enkätundersökning att personalen även 

känner rädsla, ilska, irritation och sorg när de kommer i kontakt med hot- och 

våldssituationer.  

Arnetz (2001) skriver också att vårdpersonal som har varit utsatt för våld upplever en 

sämre arbetsmiljö än de som inte har varit utsatta för våld. Frekvensen av hot och våld 

inom vården måste, enligt författaren, regelbundet uppdateras för att öka kunskapen och 

förståelsen av förekomsten av hot och våld. Personal som varit utsatta för hot och våld, 

antingen från patienter eller anhöriga, uppger sig känna en ökad stress och minskad 

arbetsbelåtenhet. Carlsson (2003) påpekar också vikten av stöd och hjälp till personalen 

efter hot- och våldssituationer. Det finns bristfälligt stöd från arbetsgivare och de mesta 

av stödet kommer från arbetskamrater. På de flesta arbetsplatser finns inte ens tid att 

bearbeta eller diskutera hot och våldshändelser.  
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Carlsson (2003) refererar till en enkätundersökning som genomfördes år 2000 i Sverige. 

I den framkom att 51 % av all personal blivit utsatta för hot och våld på något vis det 

senaste året, medan en av tio dagligen har upplevt hot och våld på arbetet. 

Enkätundersökningen gjordes på personal inom kommunal vård och omsorg. Arnetz 

(2001) påpekar att arbetsgivaren på varje arbetsplats har det största ansvaret för 

arbetsmiljön och är skyldig att utreda eventuella risker för hot och våld på den enskilda 

arbetsplatsen. I Arbetsskyddsstyrelsen författningssamling av ”Hot och våld 1993” 

presenterades en ökning av anmälda arbetsskador som orsakats av hot och våld. De 

flesta anmälningarna var från vårdpersonal. Arnetz (2001) diskuterar även den så 

kallade ”återkopplingsprocessen” som innebär att på varje arbetsplats där en incident 

har skett ska personalgruppen samlas och diskutera vad som har hänt och varför det 

kunde hända, för att senare kunna förebygga hot- och våldssituationer. 

 

 

Planering och beredskap 

Arbetsmiljö 

Arbetsmiljöverket beskriver att arbetsgivarens ansvar är att utreda om det finns hot och 

våld på arbetet. Arbetsgivaren ska ha mycket kunskap och utbildning i området 

arbetsmiljö så att risker kan förebyggas. Även om hotfulla situationer uppstår ska 

arbetsgivaren vara väl påläst och kunna agera i en sådan situation. Arbetsgivaren är 

ansvarig för att han eller hon skall få handledning och stöttning i arbetet för att kunna 

utvecklas och kunna bedriva detta arbete. Skulle det behövas larmutrustning har 

arbetsgivaren ansvar att ordna detta. I de situationer där risker för hot och våld 

förekommer får inte ensamarbete utföras. Arbetsmiljöverket beskriver att, arbete där 

risk att hot och våld är återkommande ska varje arbetstagare få handledning och stöd 

(Arbetsmiljöverkets författningssamling, 1993:2). 

 

Ledningsarbete 

Förutsättningar för det prehospitala omhändertagandet av patienter intoxikerade med 

GHB innefattar ett tydligt säkerhetstänkande, ofta i samverkan med polis. Eftersom 

patienten kan pendla i medvetande och bli aggressiv i samband med detta måste 

samverkan fortgå genom hela omhändertagandet även om patienten är medvetslös.  

 

Vid allt prehospitalt arbete där en eller flera enheter är inblandade krävs ett strukturerat 

ledningsarbete. Ett strukturerat ledningsarbete med ansvarsfördelning och fördelning av 

uppgifter är viktigt i omhändertagande av en GHB-intoxikerad patient. Besättningen i 

första ambulans på plats tar rollerna som sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig 

(Rüter, Nilsson & Vikström, 2006).  

 

Sjukvårdsledarens ansvar är att ta kontroll över situationen, samverka med 

räddningsledare/polisinsatschef, inventera tillgängliga resurser, begära resurstillskott, 

upprätta sambandsstrukturer internt och externt, kontrollera uthållighet, informera samt 

dokumentera. Medicinsk ansvarig ansvarar för den medicinska bedömningen, 

medicinskt inriktningsbeslut med klargörande av ambitionsnivån, ge medicinskt 

underlag till sjukvårdsledaren, prioritera, se till att behandling utförs, ta emot besked om 
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tillstånd hos drabbade, se till att drabbade transporteras på ett säkert sätt till rätt 

destination samt att dokumentera (Rüter et al. 2006). 

 

Polisassistans 

Larmcentralen kan starta samverkan mellan polis och ambulanssjukvård baserat på 

information från inringaren, exempelvis att en person är våldsam och hotfull. Även 

ambulanspersonalen kan begära polisassistans då det anses nödvändigt för egen 

säkerhet. 

 

Polis ansvarar enligt gällande lagstiftning för att platsen som sjukvårdspersonalen skall 

arbeta på är säker. Detta innebär att polis kan neka sjukvårdspersonalen tillträde till en 

plats som bedöms som osäker. I samverkan görs bedömningar av säkerheten men det är 

sjukvårdsledaren som har det yttersta ansvaret för sin personal även om t.ex. polis 

bedömt platsen som säker (Rüter et al. 2006). Polisens rättigheter och skyldigheter 

regleras i polislagen (1984:387). Dankel (2009) beskriver tre steg i polisens taktiska 

förhållningssätt som taktisk risk- och hotbedömning, kontroll och tankeprocess. Taktisk 

risk- och hotbedömning innefattar att polisen identifierar och prioriterar risker vid 

ingripandet. Kontroll avser att upptäcka hot och våld i tid för att avvärja det på ett 

proportionerligt och rättssäkert sätt. Tankeprocess avser att förutsäga situationens 

utveckling. 

 

Lag (1976:371) om behandling av häktade och anhållna m.fl. reglerar rätten att använda 

handfängsel. I 15 § andra stycket sägs att handfängsel får användas om andra medel är 

otillräckliga och med hänsyn till säkerhet, liv eller hälsa för den häktade eller annan 

person. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Intoxikationer med GHB förekommer allt oftare i Västra Götalandsregionen. Hot- och 

våldssituationer i samband med prehospitalt omhändertagande kan förekomma då 

personer som är intoxikerad med GHB kan pendla mellan vakenhet och djup 

medvetslöshet och även uppvisa aggressivitet av olika grad. Situationen är 

resurskrävande och riskfylld för ambulanspersonal. Omhändertagandet av dessa 

patienter förutsätter polisassistans för att öka ambulanspersonalens säkerhet. Även 

patienten som blir våldsam utsätts för stora risker då de kan bli nedlagda av polis och 

deras tillstånd kan förvärras. Om patienten enbart tas omhand av polis och placeras i 

personförvar finns risk att patienten inte blir bedömd och/eller behandlad av 

ambulanspersonalen.  

 

Det finns begränsat med forskning i ämnet hot och våld inom ambulanssjukvården i 

samband med intoxikationer med droger. I denna studie kartläggs innehållet i 

ambulansdatajournaler som underlag för en explorativ första analys av dessa vårdmöten.  
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SYFTE 

Syftet är att kartlägga prehospitala vårdsituationer med patienter som är intoxikerade 

med GHB-preparat, avseende hot, våld och risk för hot och våld. 

 

 

 

METOD 

Författarna har valt att arbeta utifrån en kvantitativ ansats med deskriptiv eller 

beskrivande statistik (Gellerstedt, 2004). Frågeställningen i arbetet är av den karaktären 

att mycket få undersökningar finns att tillgå, varför en explorativ och deskriptiv 

kvantifieringsdesign valdes.  

 

Urval 

Författarna selekterade 50 konsekutiva patientfall från perioden januari till augusti 

2009. Denna begränsning gjordes utifrån att undersökningen genomfördes under en 

relativ kort tid som ett examensarbete på avancerad nivå inom ramen för 

specialistutbildningen i ambulanssjukvård. Då studien är deskriptiv och explorativ 

bedömdes 50 patientfall vara tillräckligt för att få en första överblick av dessa patienter.  

 

Genomförande 

Studien började med en litteratursökning, både i databaser som CINAHL och Academic 

Search Elite och på Goggle.se. Sökorden som användes var GHB, prehospital, hot, våld, 

vårdmöte, medvetslös, omhändertagande, threat, violence och intoxication. Dessa 

sökord användes i olika kombinationer. Vi läste abstract på funna artiklar och de som 

inte betraktades innefatta vårt syfte exkluderades.  

 

Efter kontakt med en verksamhetschef/entreprenör vid ambulanssjukvården i Göteborg 

och Sahlgrenska universitetssjukhuset gavs tillgång till ambulansjournalsystemet, se 

bilaga 1. Ambulansenheten Sahlgrenska bistod med instruktioner för sökning och 

sammanställning av data. För att få så aktuella journaler som möjligt valde författarna 

att söka under år 2009. Ambulansjournalsystemet saknar möjlighet till fritextsökning, 

därför sammanställdes samtliga i Göteborg, utförda uppdrag månadsvis med start i 

januari 2009. Därefter filtrerades data i dataprogrammet Excel efter bedömningsdiagnos 

”förgiftning med narkotika”. Därefter öppnades varje journal med hjälp av ett 

ärendenummer som är unikt för journalen. Journalen lästes igenom och endast de 

journaler där förekomsten av GHB-preparat bedömdes säker inkluderades. Kriterierna 

som användes innefattade fynd av GHB-preparat, uppgifter om intoxikation med GHB-

preparat av patient eller vittne och/eller bedömning av ambulanssjuksköterskan. 

Sökningen avslutades när 50 journaler var inkluderade. Utskrivna journaler hanterades 

på ambulansenheten och förvarades inlåsta för att upprätthålla sekretess.  
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Datainsamling 

Kvantitativ data kan mätas utifrån dikotoma eller kontinuerliga variabler, där kön, 

förekomst av hot och våld samt förekomst av vapen är exempel på variabler som kan 

mätas. Dikotoma data kan enbart delas in i två möjliga kategorier, exempelvis ja/nej. 

Svensson (2005) beskriver andningsfrekvens, puls, blodtryck som exempel på 

kontinuerlig kvantitativ data där medel- och medianvärde kan vara användbara. 

Bedömningar av medvetande och cirkulation är ordinaldata där medel- och 

medianvärden inte är användbara utan istället skall resultatet beskrivas i väl 

definierande skalor som exempelvis Glasgow Coma Scale. Målet med denna deskriptiva 

studie var att utforska samtliga variabler som var möjliga utifrån vårt syfte. 

 

De 50 journalerna skrevs ut och lästes noggrant igenom. Alla utskriva journaler innehöll 

fynd av förekomsten som GHB, GBL och/eller BD, uppgifter om GHB, GBL och/eller 

BD intoxikation av patient eller vittne och/eller bedömning av ambulanssjuksköterskan. 

Dataprogrammet Excel användes under datainsamlingen och dataanalysen, vilket senare 

möjliggjorde presentation av resultatet i form av tabeller med. Författarna använde sig 

av ”koder” som tillexempel att JA fick koden 1, medan NEJ fick koden 2. Alla variabler 

sammanställdes i Excel, där varje enskild journal fick sin kod, så författarna lätt kunde 

gå tillbaka och se vad som tillhörde vilken journal. När sammanställningen av alla 

journaler var färdig hade författarna ett stort ark framför sig med översikten av 50 

journaler. Översikten kallade författarna för rådata. Nu började författarna plocka ut de 

intressanta delarna ur varje värde som därefter presenterades i resultatet. 

 

Dataanalys 

Behandlingsriktlinjerna är ett stöd för ambulanspersonalen i omhändertagandet av 

patienten. Riktlinjerna beskriver både medicinsk behandling och specifik omvårdnad. 

Författarna har valt att relatera till behandlingsriktlinjerna i både resultat- och 

diskussionsdelen. Behandlingsriktlinjerna finns att tillgå som bilaga 2. Figurerna i 

resultatet är färgsatta efter METTS-bedömning (Medical Emergency Triage and 

Treatment System) av vitalparametrar för att tydligt visa allvarlighetsgraden av 

patientens tillstånd. METTS finns att tillgå som bilaga 4. Översikten av alla variabler 

som författarna använde sig av är presenterade i bilaga 3. 

 

Etiska frågeställningar 

Undersökningen är ett examensarbete på magisternivå och därför var det inte aktuellt 

med prövning i en forskningsetisk kommitté. Författarna fick godkännande av 

verksamhetschef och ambulansöverläkare att få tillgång till journalsystemet AmbuLink 

som ambulansverksamheten använder för journalföring. Det skriftliga samtycket från 

verksamhetschef och ambulansöverläkaren finns som bilaga 1. Det var dock väldigt 

viktigt hur de utvalda journalerna skulle hanteras, gällande patienternas identitet. 

Författarna valde att förvara alla journaler på Ambulansenheten Sahlgrenska, inlåsta för 

att upprätthålla sekretessen gentemot patienter och ambulanspersonal. Efter avslutat 

uppsatsarbete kommer utskrivna journaler att destrueras.  

 

Studien är retrospektiv och utan intervention gentemot patient eller personal. Inget i 

resultatet kan knytas till någon enskild personals åtgärder eller till en enskild patient. 
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RESULTAT 

I resultatet rapporteras sammanställningen av 50 ambulansdatajournaler från 

Göteborgsområdet under januari till augusti 2009. Patienterna har varit vårdade av 

ambulanssjukvården och intoxikerade med GHB-preparat. Resultatet presenteras utifrån 

figurer och text. Författarna har valt att dela in resultatet i variabler med underrubriker. I 

resultatet presenteras bakgrundsvariabler och huvudvariablerna Hot och våld samt 

Bedömning och åtgärder. Variablerna ger en uppdelad bild av vårdsituationerna, som 

sedan analyseras för att försöka skapa en samlad bild av dessa. Patientens status är 

viktig att presentera för att kunna beskriva behovet av bedömning och åtgärder. 

 

 

Bakgrundsvariabler 

Könsfördelning 

I figur 1 presenteras könsfördelningen. ”Okänt” står för de journaler där könet aldrig 

framkom och där identiteten var okänd.    

 

 

 
Figur 1 (n=50) 

 

Åldersfördelning 

Figur 2 visar antalet patienter för varje födelseår, dvs. ”80” representerar de patienter 

som är födda 1980 osv. I figuren  finns även ”okänt” med. I dessa journaler framkom 

inte patientens födelseår.  
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Figur 2 (n=50) 

 

Förekomst av ambulansuppdrag med GHB-intoxikationer  

Figur 3 åskådliggör uppdrag i Göteborgsområdet från januari 2009 till augusti 2009 där 

patienter med misstänkt GHB-intoxikation har vårdats.  

 

 
Figur 3 (n=50) 

 

Geografisk spridning 

Figur 4 visar hur uppdragen geografiskt är fördelade. Områdena är baserade på 

larmcentralens områdesindelning, vilket i sin tur baseras på postnummer. Det är 
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hämtplatsen och inte patientens bostadsadress som presenteras. Två uppdrag kunde inte 

lokaliseras på grund av saknad data i journalerna. Resultatet visade en koncentration av 

uppdrag i centrala Göteborg. 

 

 
Figur 4 (n=48) 

 

Fördelning av ambulansuppdragen över dygnet 

Figur 5 visar när på dygnet utlarmningen har skett.  

 

 
Figur 5 (n=50) 

 



 17  

Miljö 

De patienter som representerar ”okänt” är de journaler där det inte framkommer var 

patienten befann sig vid ambulansens framkomst. I figur 6 ses olika typer av 

lokalisation för hämtplatsen. 

 

 
Figur 6 (n=50) 

 

Prioritering 

Alla människor som ringer larmcentralen och behöver en ambulans prioriteras av 

larmoperatören som prioritet 1, 2 eller 3. När ambulanspersonalen får larmet på sin 

sökare har larmoperatören valt en av prioriteterna. Larmoperatören prioriterar uppdraget 

efter ett medicinsk index. I de journaler författarna analyserat framkom det inte vad som 

orsakade prioritet 1 eller 2 ut till patient. Nittio procent av patienterna fick prioritet 1 av 

larmoperatören.  

 

När ambulanspersonalen har gjort de insatser som är nödvändiga på plats transporteras 

de flesta patienterna till sjukhus. Ambulanssjuksköterskan prioriterar patienten inför 

transport. Femtiosex procent av patienterna transporterades som prioritet 1 till sjukhus. 

 

Uppdragstid 

Alla tidsintervall analyserades, allt från när larmet kom in till larmcentralen tills 

uppdraget var slutfört och ambulansen var disponibel för nya uppdrag samt klartid. Det 

är från och med ”disponibel uppdrag” ambulansen är gripbar för nästa uppdrag. När 

ambulanspersonalen får ett prioritet 1-uppdrag är målet att vara hos patienten inom tio 

minuter (Göteborgsområdet). Det framkom att 71 % av alla prioritet 1-uppdrag nådde 

patienten inom tio minuter. Medeltid för framkörning visade sig vara tio minuter och 

nio sekunder. Mediantiden var nio minuter. Ingen journal dokumenterade fördröjning på 

grund av väntan på polis vid brytpunkt eller liknande.  

 

Författarna beräknade tiden från det att ambulanspersonalen fick sin utlarmning, alltså 

inte när larmet kom in till larmcentralen, till ambulanspersonalen hade tryckt 
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”disponibel uppdrag”. Det visade sig att medeltiden för hela uppdragen var på 52 

minuter. Mediantiden var 53 minuter.  

 

 

Hot och våld 

Förekomst av hot och våld 

I journalerna kunde författarna läsa ur ”fritexten” om patienten var hotfull och/eller 

våldsbenägen någon gång under uppdraget. Antingen sparkade och/eller slog patienten, 

spottade och/eller hotade verbalt. Verbala hot var till exempel att uppsöka och döda 

ambulanspersonalen. I journalerna framkom ingen förekomst av vapen eller att 

ambulanspersonal tvingats avbryta uppdraget. Författarna kunde inte heller hitta någon 

dokumenterad utlösande faktor till hot- och våldssituationerna. 

 

 

 
Figur 7 (n=100%) 

 

Samverkan med polis 

Figur 8 visar vid hur många av ambulansuppdragen polis samverkade med 

ambulanspersonalen. Det framkom inte i någon journal om samverkan påbörjades av 

larmcentralen eller om ambulanspersonalen begärde polisassistans. 
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Figur 8 (n=100%) 

 

Handfängslade patienter 

I figur 9 presenteras hur många av patienterna som polis belagt med handfängsel.  

 

 
Figur 9 (n=100%) 

 

 

Observationer och åtgärder 

Här presenteras den specifika omvårdnaden som ambulanspersonalen utförde och/eller 

inte hade genomfört. Figurerna är färgsatta efter METTS-bedömning av vitalparametrar.  

 

Bedömning av andning (A+B) 

Figur 10 visar vilken bedömning som ambulanspersonalen gjorde av patientens 

andning. 
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Bedömningarna presenteras i sin helhet. I ambulansjournalsystemet finns 

bedömningsalternativ i rullgardinsmenyer. 

 

 
Figur 10 (n=50) 

 

Utförda luftvägsåtgärder 

Figur 11 presenterar vilka luftvägsåtgärder som utfördes. 

 

Utförda luftväg s åtg ärder.
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Figur 11 (n=10) 

 

Var femte patient fick hjälp med att hålla fria luftvägar. Tjugotvå procent av patienterna 

fick syrgas. Alla patienter fick traumamask med flöde på 12-15 liter syrgas utom en som 

behandlades med grimma på en liter syrgas. Intubation utfördes i ett patientfall och 

gjordes i samband med anestesi. 
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Andningsfrekvens/minut 

Normal andningsfrekvens är mellan 9 – 25 andetag per minut. Andningsfrekvensen 

registrerades för hälften av patienterna. Av dessa hade 23 normal andningsfrekvens. 

 

 
Figur 12 (n=50) 

 

Saturation 

Normal saturation hos en person utan lungsjukdom är mellan 96-100 % 

 

 
Figur 13 (n=50) 
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Bedömning av cirkulation 

Bedömning av cirkulation gjordes på olika sätt. Figur 14 presenterar detta. 

 

 
Figur 14 (n=50) 

 

Av de totalt 35 patienter där cirkulationen bedömdes hade 34 tillfredsställande 

cirkulation. I 22 av journalerna är blodtryck dokumenterat. Alla uppmätta systoliska 

blodtryck var mellan 90-160 mmHg. Hos 14 procent av patienterna etablerades venväg. 

 

Puls 

 
Figur 15 (n=50) 
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Primär bedömning av medvetandegrad 

När ambulanspersonalen kom till hämtplats och såg patienten för första gången gjordes 

en primärbedömning av medvetandegraden. Ambulanspersonalen använde en mängd 

olika beskrivningar av medvetandegrad, exempelvis svårväckt, mycket svårväckt, RLS 

5-7, GCS 5-3, ej kontaktbar och ej väckbar. Därför valdes här att sammanställa dessa 

enligt METTS. 

 

 
Figur 16 (=50) 

 

Av de 22 patienter som representerar medvetslös/krampanfall hade en patient pågående 

kramper. Av de tio patienter som representerar somnolent/RLS 2-3 beskrevs en patient 

som pendlande i medvetandet. 

  

Bedömning av medvetandegrad vid ankomst till sjukhus 

I vissa journaler gjordes även en bedömning av patientens medvetandegrad vid 

avlämnandet på sjukhuset. Även här valdes att sammanställa bedömningarna enligt 

METTS. Figur 17 presenterar det resultatet.  
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Figur 17 (n=50) 

 

Av de åtta patienter som representerar medvetslös/krampanfall var en patient sederad 

och en patient under generell anestesi. Ingen patient hade pågående kramper. 

 

Kontroll av P-glukos  

Figur 18 visar andelen av ambulansuppdrag där som ambulanspersonalen gjorde p-

glukoskontroll. Inga kontrollerade p-glukosvärden visade hypo/hyperglykemi. 

Sammanställningen visar alla 50 patienterna och inte endast de patienter som var 

medvetandepåverkade.  

 

 
Figur 18 (n=100%) 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Validitet 

Variablerna valdes utifrån uppsatsens syfte och bedöms vara relevanta. I 

ambulansjournalsystemet finns rubriker/delar som motsvarar författarnas variabler som 

presenteras i resultatdelen. Variabler som ”hot och våld” och ”förekomst av vapen” 

finns dock inte med i ambulansjournalsystemet utan har framkommit genom granskning 

av fritexten. Studiens validitet kan givetvis ha försämrats till följd av dokumentationens 

kvalitet och avsaknad av mätvärden. 

 

Författarna samlade variabler från ambulansjournalsystemet som avser hot och våld 

situationer. För att kunna beskriva hela vårdsituationen valdes dessutom andra variabler 

som bedömdes vara betydelsefulla och kopplade till fenomenet. Variablerna som inte 

direkt avser hot och våld, till exempel observationer och åtgärder visar 

omhändertagandet i sin helhet. För att få en överblick av vårdsituationerna anser 

författarna att presenterade variabler är relevanta för syftet med detta uppsatsarbete. 

 

Reliabilitet 

Författarna bedömer uppsatsarbetet som tillförlitlig. Författarna har använt sig av en 

definition av hot och våld och presenterar endast förekomst av hot och våld i resultatet. 

Skulle författarna ha tolkat fritexten i de 32 % av uppdragen där hot och våld förekom, 

skulle en kvalitativ ansats ha varit nödvändig. En kvalitativ ansats med djupintervjuer 

skulle ge bättre kunskap om enskilda vårdsituationer. Eftersom uppsatsarbetet endast 

omfattade 50 journaler var risken för felberäkningar liten. Båda författarna har 

systematiskt och noggrant gått igenom samtliga journaler, vilket stärker uppsatsens 

reliabilitet.  

 

Generaliserbarhet 

Ambulansjournalsystemet har utgjort källan för samtliga variabler. Urvalet bestod av 50 

konsekutiva patientfall från perioden januari till augusti 2009. Studiens 

generaliserbarhet kan ha påverkats av dokumentationens kvalitet, relaterat till saknad 

data i journalerna. Bortfallet kan ha påverkat generaliserbarheten genom att en oklar 

bild av vårdsituationen givits i journalen. En genomgående hög kvalitet på 

dokumentationen ger givetvis bättre förutsättningar för datainsamling. Bättre 

dokumentation hade kanske gett studien ett annat resultat. Mörkertalet för hot- och 

våldssituationer är okänt, men noggrannare dokumentation hade troligtvis inte visat en 

lägre förekomst. Resultatet bedöms vara generaliserbart avseende hög förekomst av hot 

och våld i samband med att ambulanssjukvården omhändertar patienter som är 

intoxikerade med GHB-preparat. 

 

Sökning i ambulansjournalsystemet gjordes utifrån den bedömningsdiagnos som 

vårdarna angivit i journalen vid avslutat uppdrag. Information från larmcentralens 

utlarmning framgår inte i journalerna. Detta kan ha inneburit att ambulanspersonalen 
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inte haft information om att GHB-preparat förekommit och samverkan med polis inte 

varit aktuell när uppdraget påbörjats. Om information från larmcentralens 

dokumentation av utlarmningarna hade kontrollerats mot ambulansjournalerna kan 

annan data om polissamverkan framkommit. Polissamverkan kan ha förekommit men 

inte dokumenterats. Känd GHB-intoxikation har en klar utlarmningsrutin där 

polissamverkan ingår (se bilaga 5). 

 

Bortfall 

Studieresultatet påverkas av att alla journaler som användes i studien innehöll bristfällig 

dokumentation eller helt saknade viktig information. Enligt Patientdatalagen (2008:355) 

ska patientjournalen innehålla;  

 

- uppgift om patientens identitet 

- väsentliga uppgifter om bakgrund till vården  

- uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder 

- väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder 

- uppgift om den information som lämnats till patienten och om de 

ställningstaganden som gjorts i fråga om val av behandlingsalternativ och om 

möjligheten till en förnyad medicinsk bedömning 

- uppgift om vem som har gjort en viss anteckning i journalen och när 

anteckningen gjordes 

- journalanteckningen ska, om inte finns något synnerligt hinder signerats av den 

som ansvarar för uppgiften 

 

Alla som arbetar inom ambulanssjukvård är skyldiga att skriva journal över patientens 

vårdtid för att upprätthålla en god och säker vård för patienten. Journalen kan användas 

senare inne på sjukhus för exempelvis uppföljning och därför är det viktigt att 

dokumentera utförligt och noggrant (Patientdatalagen, 2008:355). 

 

I några få journaler saknades basal information enligt patientdatalagen. I två journaler 

saknades korrekt id-märkning och i två journaler fanns ingen fullständig anamnes. 

Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och 

sjukvården (SOSFS, 2008:14) kapitel 3, § 5 klargör med att: ”Rutinerna för 

dokumentation av patientuppgifter ska även säkerställa att det är möjligt att föra 

patientjournal även när en patients identitet inte kan fastställas, en patient saknar 

svenskt personnummer eller en patient har skyddade personuppgifter.” Kvaliteten i 

dokumentationen var bristfällig. Vid genomgång av journalerna var det vid ett flertal 

tillfällen svårt att sätta sig in i händelseförloppet och vad som egentligen hade hänt, 

både när det gäller bedömning, åtgärder och utvärdering. Om det skulle ske en 

uppföljning av Hälso- och Sjukvårdens Ansvarsnämnd (HSAN), Socialstyrelsen eller 

Arbetsmiljöverket kan underlaget visa sig vara bristfälligt. 

 

I ambulansjournalsystemet framgår inte kompetensen hos den som har signerat 

journalen. Det går därmed inte att utläsa om det är en ambulanssjukvårdare, 

sjuksköterska, specialistsjuksköterska eller läkare som har dokumenterat. Ett flertal 

frågor har väckts avseende dokumentationen: Journalsystemets utformning, är den 

optimal för god dokumentation? Har personalen utbildats adekvat för att behärska 
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systemet? Var ligger den önskade nivån av dokumentation? Hur ingående ska 

dokumentationen vara? 

 

 

Resultatdiskussion 

Studien visar att ambulanspersonalen under alla dygnets timmar arbetar i utsatta 

miljöer. Ambulanspersonalen kan ständigt möta drogpåverkade/intoxikerade patienter 

som kräver akut vård och de kan inte alltid utföra de uppgifter som situationen kräver 

för att ta hand om patienten, för att han eller hon är hotfull och kräver polisinsatser 

istället. Det är svårt att i en sådan situation etabelera ett bra vårdmöte som bygger på 

tillit och respekt för varandra. Det är viktigt att komma ihåg att ambulanspersonalens 

säkerhet går före patientens säkerhet.  

 

Bakgrundsvariabler 

Resultatet visar att de manliga patienterna är överrepresenterade och att de flesta är 80-

talister. Detta stämmer överens med Hillebrands et al. (2008) rapport om användning av 

GHB i EU och Mason och Kerns (2001) beskrivning av den intoxikerade GHB-

patienten. I de journaler där identitet inte framkom misstänker författarna att ingen i 

vänkretsen eller patienten själv kunde uppge personnummer. I analysen såg även 

författarna att vissa patienter vårdades vid upprepade tillfällen av ambulanssjukvården. 

Vårt resultat stämmer också överens med Mason och Kerns (2001), Gullberg (2010) och 

Hillebrand et al. (2008) studier vad det gäller ålder och kön på GHB-användarna, en 

man, född på 1980-talet det vill säga en vuxen population, med en medelålder på ca 30 

år. Detta talar för att patienterna sannolikt är etablerade missbrukare och inte utgörs av 

enstaka intoxikationer hos yngre. 

 

Från januari till mars månad hämtades de flesta patienterna i bostäder då anhörig eller 

vän ringt till larmcentralen. Från april var de flesta patienter ute, antingen på offentlig 

plats, i fordon eller i kollektivtrafiken såsom på buss och  spårvagn. När patienten var 

på offentlig plats, var det ofta någon som gick förbi eller såg patienten ligga ute som 

larmade ambulans. Patienten betedde sig då underligt eller låg medvetslös. Mason och 

Kerns (2001) skriver att de flesta patienterna hämtades från nattklubbar, vilket inte alls 

har visats i vårt resultat. Hillebrand et al. (2008) påstår att större delen av användningen 

sker i privata miljöer och inte på nattklubbar, vilket överensstämmer med vårt resultat.   

 

Hot och våld 

Resultatet visar att det är vanligt förekommande med hot- och våldssituationer i 

samband med ambulanssjukvårdens omhändertagande av GHB-intoxikerade patienter. 

Polis är oftast på plats för stöttning och samarbete. 

 

Samverkan med polis är viktigt för ambulansorganisationen i situationer med GHB-

intoxikerade patienter. I resultatet framkom att i fler än hälften av alla uppdrag fanns 

polis på plats och att det i 32 % av uppdragen uppstod hot- och våldssituationer. Detta 

kan betyda att en del av de intoxikerade patienterna faktiskt blev lugnare när polis 

medverkade vid ambulansuppdraget, eller att ambulanspersonalen upplevde mer 
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trygghet och inte dokumenterade i journalen att patienten var hot- och våldsbenägen. I 

en del journaler framkom att det ibland behövdes fyra poliser för att handfängsla eller 

hålla fast en GHB-intoxinerad patient. Det gäller inte endast de manliga patienterna, 

utan även en av de kvinnliga patienterna fick hållas fast av flera poliser. I en sådan 

situation är det mycket svårt för ambulanspersonalen att vårda.  

 

Ambulanssjukvården lyder under Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) där tvångsvård inte 

ingår. Denna studie visar att det finns en ”gråzon” vad det gäller ansvar i samband med 

handfängslade patienter. Hälso- och sjukvårdlagen (1982:763) § 2a, tredje punkten 

anger att ”vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet”. 

Författarna har inte lyckats hitta kunskap om polisens ansvar vid vård av handfängslade 

personen i samband med ambulanssjukvård. Vilka krav ställs det på ambulanspersonal 

att vårda handfängslade patienter?  

 

I de omhändertaganden då polisen fanns på plats framkom bristfällig dokumentation på 

hur patienten upplevdes och/eller betedde sig. Varför var polisen på plats? Blev 

patienten lugnare när polis var på plats? I de flesta journalerna är det bara markerat att 

polis var på plats och inget mer. I de journalerna hade det varit viktigt att skriva varför 

polisen var på plats. Uppstod en hotbild, eller kallades polis till platsen i säkerhetssyfte?  

 

Patienterna som denna studie handlar om kan ena stunden vara medvetslösa och nästa 

stund snabbt vakna upp och bli aggressiva. Det blir en svårighet för ambulanspersonalen 

att bemöta en sådan patient på ett bra sätt, då det kan finnas en hotbild. Självklart måste 

ambulanspersonalen omhänderta en medvetslös och GHB-intoxikerad man eller kvinna 

på samma sätt som de skulle ha gjort med en annan medvetslös människa. Däremot kan 

det uppstå svårigheter i bemötandet eftersom ambulanspersonalen vet att en hotbild kan 

uppstå. 

 

Självklart är ambulanspersonalens egen säkerhet prioriterad. När det uppstår en hot- och 

våldssituation på en arbetsplats är det viktigt att anmäla detta genom ett 

avvikelsesystem som finns på varje arbetsplats. Anmärkningsvärt är att det under år 

2009 fanns två avvikelserapporteringar gjorda i Göteborgsområdet, när det gäller hot 

och våld i samband med intoxikation med narkotika. Är ambulanspersonalens 

psykologiska tolerans så hög att man tolererar hot och våld på arbetet? Vilka krav ställs 

på arbetsgivaren när förekomsten av hot- och våldssituationer är så hög som i den 

studerade patientkategorin? Här har arbetsgivaren ett tydligt ansvar för handledning och 

stöd vid hot och våldsituationer enligt AFS (1993:2). En anmälan till socialtjänsten 

måste i ett längre perspektiv ses som en våldsprevention för ambulanssjukvården. 

 

Efter att ha upplevt en hotfull situation kan engagemanget för patientens fortsatta vård 

hos sjukvårdpersonalen minska (Dahlberg, 2003). Detta kan leda till att den GHB-

intoxikerade patienten ses som den mindre attraktiva patienten.  

 

Observationer och åtgärder 

Ena stunden är patienten medvetslös och har ofria luftvägar och i den andra stunden 

vaknar han/hon till snabbt och kan bli mycket aggressiv. Resultatet visar att en stor del 

(22 av 50) patienter har varit medvetslösa och en av fem haft behov av luftvägsåtgärder. 
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Det är uppenbart att dessa patienter inte enbart kan tas omhand av polis för förvaring 

och tillnyktring. Dessa patienter är i största behov av prehospital akutsjukvård avseende 

observation, bedömning och akuta sjukvårdåtgärder.  

 

Det är oklart varför tio patienter fick hjälp med att skapa fri luftväg, medan sju patienter 

hade ett dokumenterat behov av luftvägsåtgärder. I tio av journalerna framkom det inte 

om patienten hade fri luftväg, vilket kan inkludera de tre patienterna som fick hjälp med 

att skapa fri luftväg. 

 

Bedömningen som ambulanspersonalen gjorde av medvetandegrad var blandad. Det var 

allt ifrån vaken, kontaktbar, somnolent, pendlar, sover, medvetandesänkt, svårväckbar 

till RLS-, GCS- och AVPU-bedömning. Detta kan bero på den svårtolkade kliniska bild 

som patienten uppvisar vid det primära omhändertagandet. Jämförs resultaten ”primär 

bedömning av medvetandegrad” med ”medvetandegrad vid ankomst till sjukhus” 

framträder en väldigt oklar bild. Tjugonio av patienterna saknar förnyad bedömning av 

medvetandegrad vid ankomst till sjukhus. Sexton av patienterna var alerta vid 

primärbedömningen, medan 11 patienter var alerta vid ankomst till sjukhuset. Tjugotvå 

patienter var medvetslösa vid primär bedömningen och 8 patienter var medvetslösa vid 

ankomst till sjukhus. Även detta visar på en bristande dokumentation från 

ambulanspersonalen. Kirkevold (2000) diskurerar Orems teori angående den 

medvetslösa patienten som är helt oförmögen och behöver specifik omvårdnad för att 

upprätthålla fria luftvägar. Resultatet i denna studie visar att nästan häften av alla 

patienter är medvetslösa vid den första bedömningen på hämtplats. Inga krav på det 

goda och medvetna mötet kan ställas i fall med medvetslösa patienter utan 

sjuksköterskan måste istället ha som utgångspunkt att vara helt kompenserande. 

 

I resultatdelen där p-glukoskontroll är presenterat framkommer att kontroll är genomfört 

i 10 % av fallen. Det är viktigt att poängtera att 22 av de 50 patienterna var 

medvetandepåverkade. De andra patienterna var vakna och saknade eventuellt en 

indikation på p-glukoskontroll. Om p-glukoskontroll hade gjorts på de 22 patienterna 

som var medvetandesänkta hade det bidragit till en säkrare vård och bedömning. 

Kontrollen kan däremot ställas mot risken att väcka patienten. Behandlingsriktlinjerna 

(bilaga 2) förespråkar p-glukoskontroll, men även att man inte ska störa patienten i 

onödan.  

 

 

 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

Hot och våld inom ambulansorganisationerna förekommer och måste därför belysas och 

personalen och göras medvetna om risker och vilka hot- och våldssituationer de kan 

ställas inför. Studiens resultat kan användas för att förbättra ambulanspersonalens 

arbetsmiljö genom ett bättre samarbete mellan ambulans, polis och socialtjänst. Ett gott 

samarbete gagnar både ambulanspersonal till att få en säkrare arbetsmiljö, polisen till att 

få förståelse för när patienten kräver akutvård och/eller kräver polisinsats och även 

socialtjänsten som i ett senare skede efter anmälan har ansvar för att kontakta personen 

som varit intoxikerad och hjälpa han/henne till fortsatt vård och behandling. 
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Författarna efterlyser klara riktlinjer om ansvarsfördelningen mellan sjukvård och polis 

vid vård och behandling av handfängslade patienter.   

 

Något som författarna vill poängtera är sjukvårdens anmälningsplikt enligt Lagen om 

vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 6§. När sjukvården får in en person som är 

intoxikerad och har använt droger är det den ansvarige läkarens skyldighet att anmäla 

detta till socialtjänsten. I en stor andel av fallen har ansvarig läkare inte anmält vilket 

kan resultera i att patienten fortsätter att använda drogen och fler gånger riskerar sitt liv 

(Gullberg, 2010). Det är inte alltid patienten kan uttrycka sin egen önskan, vilket kan 

resultera i att sjuksköterskan blir patientens ombud/advokat. Är vi 

ambulanssjuksköterskor uppmärksamma i dessa situationer och påminner den ansvarige 

läkaren om att anmäla det inträffade kan vi rädda människoliv. Får inte socialtjänsten en 

anmälan om att en patient har varit vårdad på grund av intoxikation har socialtjänsten 

ingen kännedom om vad som har hänt och kan då inte fånga upp dessa patienter. Det är 

viktigt med ett gott samarbete mellan sjukvården och socialtjänsten för att hjälpa dessa 

människor till ett drogfritt liv.  

 

Prehospital dokumentation har andra förutsättningar jämfört med hospital 

dokumentation. Iakttagelser av händelser och förutsättningar på skadeplats i prehospitalt 

arbete kan vara av stor betydelse för behandling och omhändertagande i den fortsatta 

vårdkedjan. Hagiwara och Wireklint Sundström (2009, s 135) skriver: ”Informationen 

om omgivningen är unik och kan inte inhämtas i efterhand”. Vid hospital 

dokumentation har läsaren, till exempel pågående personal, kännedom om platsen och 

de rådande förutsättningarna. 

 

Det är viktigt att alltid vara noggrann med dokumentationen och skriva utförligt vad 

som är gjort. Det är även viktigt att noga dokumentera det man avstod ifrån att göra och 

varför. Författarna såg i de journaler, då patienten inte avtransporterades, av någon 

anledning, att dokumentationen innehöll de uppgifter som Patientdatalagen (2008:355) 

och SOS (2008:14) kräver.  

I de journaler där det framkom att patienten hade varit våldsam och/eller hotfull var 

dokumentationen väl beskriven. Men en avvikelserapport är också viktig att skriva för 

att kunna förebygga hot och våld och sprida mer kunskap om att omhändertagande av 

GHB- intoxikerade patienter faktiskt kan vara riskfyllt. En del avvikelser som 

personalen har skrivit kan ha missats på grund av att inte rätt sökord har använts av 

författarna. I entreprenörens avvikelserapporteringssystem finns dock endast två skrivna 

avvikelser om hot och våld inom studiens tidsram och patientgrupp. Som personal kan 

det ibland kännas meningslöst att skriva avvikelserapporter ”för det händer aldrig 

något”. Ju mer avvikelser som skrivs angående hot och/eller våld, ju mer kännedom 

sprids till andra grupper som har till uppgift att noga gå igenom alla avvikelser. Om du 

som personal någon gång känner dig hotad eller blir utsatt för våld, skriv en 

avvikelserapportering för att sprida vetskapen om att det faktiskt förekommer hot och 

våld i den prehospitala vården. Carlsson (2003) betonar att hot och våld är vanligt i all 

vård och är ett stort problem som måste lyftas upp. 

Arbetsmiljöverket (1993:2) kräver handledning och stöd till personal där risk för hot- 

och våldssituationer är återkommande. Arbetsgivaren har ansvar att utreda om det 
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förekommer hot- och våldssituationer på arbetsplatsen. Förekommer detta ute i 

verksamheten? 

 

För att kunna spåra patienten i vårdkedjan vid LVM-anmälan är korrekt id-märkning av 

journalen mycket viktigt. Ambulansjournalen kan innehålla viktig information för en 

framtida utredning. Om patienten vaknat och vägrar medverka till vård på 

akutmottagningen, men varit föremål för livräddande åtgärder (skapande av fri luftväg) 

av ambulanssjukvården är det givetvis avgörande information för socialtjänsten. Vilket 

ansvar har den medicinskt ansvariga ledningen för ambulanssjukvården för dessa 

patienter? Kan skapande av en ”fasttrack-vårdkedja” för dessa patienter höja kvaliteten 

på omhändertagandet av dessa patienter?  

 

Slutsatser 

 Hot och våld mot ambulanspersonal är mycket vanligt förekommande vid 

omhändertagande av GHB-intoxikerade patienter. 

 Det är viktigt med samverkan mellan ambulans, polis och socialtjänst. 

 Sjukvårdens anmälningsplikt (LVM §6) gäller. 

 Det är viktigt med noggrann dokumentation. 

 Enligt lag (SOS, 2008:14) ska alla journaler id-märkas korrekt. 
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BILAGA 3 

Variabler inhämtade från journaler 
 

 Födelseår 

 Kön 

 Hämtplats 

 Förekomst av hot/våld 

 Återkommande patient 

 Polissamverkan 

 Prio ut (till patient) 

 Prio in (till sjukhus) 

 Månad 

 Larmtid, klockslag 

 Utlarmningstid, klockslag 

 Starttid, klockslag 

 Ankomst ilastningsplats, klockslag 

 Ankomst hämtplats, klockslag 

 Avtransport, klockslag 

 Ankomst sjukhus, klockslag 

 Disponibel uppdrag, klockslag 

 Klartid, klockslag 

 Anamnes dokumenterad ja/nej 

 Diagnos dokumenterad ja/nej 

 Åtgärder dokumenterade ja/nej 
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 Observationer dokumenterade ja/nej 

 Dokumentation av motivering för utebliven bedömning/åtgärd. 

 Utvärdering 

 Medvetandegrad, primär bedömning 

 Medvetandegrad, avlämning 

 Andningsfrekvens 

 Puls 

 Saturation via pulsoximeter i % 

 Blodryck systoliskt 

 Blodtryck diastoliskt 

 Bedömning cirkulation 

 Bedömning luftväg, andning A+B 

 Utförda luftvägsåtgärder 

 Kontroll av P-glucos, ja/nej 

 Förekomst av vapen, ja/nej 

 Handfängsel, ja/nej 

 Venväg etablerad, ja/nej 

 Syrgas administrerad, ja/nej 
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BILAGA 4 
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     BILAGA 5 

Kvalitetssäkring inom ambulanssjukvården 
 

HOT OCH VÅLD INSTRUKTION 

 
Vid händelser där det kan finnas risk för våld eller hot om våld skalla denna instruktion 
tillämpas. Instruktionen är ett led i att skapa en säkrare arbetsmiljö för 
ambulanssjukvårdens aktörer och gäller för all ambulanspersonal inom Sahlgrenska 
Universitetssjukhusets upptagningsområde.  
 
SOS operatören har till uppgift att informera ambulansbesättningen i samband med 
utlarmningen om det i samtalet till SOS framkommit uppgifter om hot och våld på plats, 
såsom vid skottlossning, knivhot etc. Operatören ansvarar för att dessa uppgifter 
vidarebefordras till polisen som därefter tar beslut om vidare handläggning. Polisen 
ansvarar för ärendets vidare handläggning  
 
Nedanstående situationer är exempel på olika hotbilder 
 

 Vapen 

 Kniv 

 Pågående slagsmål/misshandel 

 Våldsam person 

 Hotsituation i samband med intox (t ex GHB) 

 Hotsituation i samband med psykiskt sjukdomstillstånd 

 När ambulanspersonal upplever att de blir hotade 

 På ambulanspersonalens inrådan  
 
 

Varje händelse är unik vilket kräver att bedömning och ställningstagande måste göras i varje 
enskilt fall. Vid uppdrag där behov eller misstanke om behov av polisassistans finns och vid 
konkreta hot- och våldssituationer ska ambulanspersonal följa rutinen för prehospital 
sjukvårdsledning (Nedan förkortad PHSL). 
 
I de fall polisen ej bedömer situationen som hotfull och/eller ej kan bistå 
ambulanssjukvården skall följande rutin följas: 
 

1. Två ambulanser larmas till platsen, oavsett uppdragets art eller prio 
2. SOS meddelar LKC att ambulans åker till platsen. 
3. Ambulanschef i beredskap söks 

 
Viktigt att ambulanspersonal alltid tänker på att ta med sig bärbara radioapparater samt 
iakttar största försiktighet. Om en hot- eller våldssituation uppstår under uppdrag eller om 
ambulansbesättning bedömer situationen som icke hanterbar skall ambulanspersonalen 
agera enligt instruktion nedan:  
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Instruktion för ambulanspersonal: 
 

 Vid uppfyllande av ovanstående kriterier skall första ambulans som tilldelas 
uppdraget  

o Upprätta brytpunkt utifrån den konkreta informationen i det specifika 
ärendet.  

o Tänk på färdvägen så Ni ej kör genom riskområdet. 
o Larmade enheter får ej vändas, endast PHSL kan besluta detta 
o Ingen ambulans skall köra in i händelsen innan klartecken ges från PHSL. 
o All kontakt med polis sker via PHSL 
 

 Om ambulanspersonal oväntat hamnar i en hotfull situation: 
o Egen säkerhet går alltid före patientbehov. Ambulanspersonalen skall då 

omedelbart lämna platsen om den upplevs som hotfull eller osäker. 
o Meddela SOS  
o Utse brytpunkt 
o Begär polis och fler enheter. 
 

 Hot/våld under pågående transport: 
o Överfallslarm och/eller ring 112. 
o Stanna bilen vid första bästa lämpliga ställe. 
o Om möjligt ta ur bilnycklarna och bärbar radio. 
o Hjälp kollegan ur fordonet. 
o Avlägsna er från fordonet. 
o När ni befinner er på en säker plats tag kontakt med SOS för information 

om läget. 
o Tag kontakt med LKC via telefon eller radio 
 

 Förvarna mottagande akutmottagning vid en Hot och Våld-situation 
  

Instruktion för PHSL: 
 
PHSL skall: 

 värdera och bedöma säkerhetsläget utifrån den information de fått via SOS och 
LKC, situationen de förväntas hamna i. 

 
SL skall: 

 utse brytpunkt för sjukvårdens enheter samt informera SOS Alarm. 

 utse lämplig framkörningsväg (tänk på färdvägen, ej genom riskområdet) till en 
för sjukvårdens enheter utsedd brytpunkt 

 meddela till SOS vilket område som andra ambulanser ej skall passera. 

 kontakta Polisens ledningscentral via telefon för information och samverkan. Vid 
behov upprätta radiokontakt i samråd med Polisen 

 informera SOS om läget kontinuerligt samt ge en prognos om utfall och tid. 
 

Det är PHSL i dialog med polis och/eller räddningstjänst som utser brytpunkt för 
sjukvården, inte räddningstjänst, polis eller SOS Alarm. 
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Instruktion för SOS Alarm LxA SU: 
 

 Larma PHSL före andra enheter så att de kan utse brytpunkt, färdväg och 
eventuellt andra åtgärder. 

 I utropet meddelas att ambulanserna skall kontakta SOS omgående per telefon.  
      T ex ”6821 kontakta SOS omgående per telefon” 

 Tilldelar enheterna till respektive IbA med status T (detta innebär att IbA:n skall 
lysa röd tills ambulansen är på väg). 

 PHSL samverkar på egen hand med polisen. 

 Ambulanserna skickar status U då brytpunkt och färdväg är bestämt. 

 Vid behov, fråga SL om riskområde för att i möjligaste mån informera andra 
enheter i närområdet om faran. 

 Göteborgs skärgård: 
o Samma rutin som på fastlandet, men koppla in sjöpolis och KBV 

 
Viktigt: 
 

 Det är PHSL som utser brytpunkt för sjukvården, inte räddningstjänst, polis eller 
SOS Alarm. 

 Tänk på ambulansernas färdväg så att de ej kör in i riskområdet 

 Ingen ambulans får köra in i händelsen innan PHSL bedömt situationen. 

 Larmade enheter får ej vändas, beslut om detta kan endast tas av PHSL. 
 
Efter att ambulanspersonal blivit utsatt för en hotfull situation skall alltid SU-jouren och 
Falck-jour kontaktas.  
 

 
 

 
 

 

 

 


