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Sammanfattning 

Mötet med narkotikapåverkade patienter kan upplevas svårt för ambulanssjuksköterskan. Det kan 

finnas en rädsla för att det ska uppstå en situation som är hotfull eller våldsam. Brist på erfarenhet 

och kunskap kan förstärka denna rädsla. Det finns få studier om ambulanssjuksköterskans 

upplevelser av att möta narkotikapåverkade patienter. Syfte: Syftet med studien var att beskriva 

ambulanssjuksköterskors upplevelse av mötet med narkotikapåverkade patienter samt deras 

upplevelse av sina kunskaper och färdigheter inom området bemötande av narkotikapåverkade 

patienter. Metod: En deskriptiv studie med kvalitativ design genomfördes. Datainsamlingen har 

skett genom enkäter med fyra semistrukturerade frågor och en öppen fråga. Enkätfrågorna 

lämnades ut till två ambulansstationer i Mellansverige. Svaren analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom tre huvudkategorier; Tankar och känslor i mötet, 

faktorer som kan försvåra arbetet, upplevelser av sin egen kunskap om narkotika. 

Huvudkategorierna delades i sin tur upp i sex underkategorier; Tankar på risker, tankar kring 

säkerheten, känslor, hinder, kunskap samt information och utbildning. Resultatet visade att 

ambulanssjuksköterskor upplevde svårigheter i mötet med narkotikapåverkade patienter. De såg 

ökade risker i mötet och säkerhetstänkandet höjdes. Majoriteten upplevde att de hade bristande 

kunskap och att det fanns behov av information och utbildning om narkotika. Nya nätdroger som 

ständigt förnyas komplicerade arbetet. Slutsats: Författarna anser att det finns behov av vidare 

forskning av att möta narkotikapåverkade patienter prehospitalt. Utbildningens betydelse för 

omvårdnadsarbetet är också något som behöver forskas vidare på.  

 

Nyckelord: Ambulanssjuksköterska, Kunskap, Narkotika, Säkerhet, Upplevelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The meeting with drug affected patients can be a hard experience for the ambulance nurses. 

There may be a fear for situations which is threatening or violent. Lack of experience and 

knowledge can reinforce this fear. There are few studies about ambulance nurses experiences of 

encountering drug affected patients. Objective: The aim of the study was to describe ambulance 

nurses' experience of the encounter with drug affected patients and their perceptions of their 

knowledge and skills in the field of treatment of drug affected patients. Method: A descriptive 

study with qualitative design was implemented. Data has been collected through questionnaires 

of four semi-structured questions and one open question. The survey questions were distributed 

to two ambulance stations in central Sweden. The responses were analyzed using qualitative 

content analysis. Results: The result showed three main categories; Thoughts and feelings in the 

meeting, factors that could aggravate the work and perceptions of their own knowledge about 

drugs. The main categories were divided into six categories; Thoughts of risks, thoughts on 

safety, feelings, obstacles, knowledge and information and training. The result showed that 

ambulance nurses were experiencing difficulties in the encountering with drug affected patients. 

They saw increased risks in the encountering and thought on the safety increased. The majority 

felt that they had a lack of knowledge and that they needed more information and education about 

drugs. New internet drugs that are constantly renewed complicated the work. Conclusion: The 

authors believe that there is a need for further research to address drug affected patients in the 

prehospital setting. The importance of education for the nursing work is also something that 

needs further research. 
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1 Bakgrund 

Enligt 2 §, kap. 1, i SOSFS 2009:10 är definitionen av ambulanssjukvård ”hälso- och sjukvård 

som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal i eller i anslutning till ambulans”. Socialstyrelsens 

definition på prehospital akutsjukvård är ”omedelbara medicinska åtgärder som vidtas av hälso- 

och sjukvårdspersonal utanför sjukhus”. 

  

Arbetsmiljöverket (AV, 2011) skriver att ambulanssjuksköterskan har ett riskfyllt arbete där 

obekväma situationer kan uppstå. Vid ett larm får ambulanssjuksköterskan ofta lite information 

om patientens tillstånd. Det är viktigt att göra en snabb bedömning av patientens allmäntillstånd 

och en bedömning om platsen är säker att arbeta på. Det är även viktigt att göra en bedömning 

om det finns risk för att patienten kan bli våldsam. Ambulanssjuksköterskan är oftast i en 

maktposition, vilket kan upplevas som frustrerande för patienten. Det kan leda till att patienten 

uppträder hotfullt eller våldsamt för att få sin vilja igenom. Samspelet och bemötandet har ofta en 

stor betydelse i hur en hotfull situation utvecklar sig. 

 

En studie visar att i de flesta fall av hot och våld mot ambulanssjuksköterskor är patienten 

påverkad av alkohol eller droger (Petzäll, Tällberg, Lundin & Suserud, 2011). Att vårda 

narkotikapåverkade patienter har blivit en allt vanligare uppgift för ambulanssjuksköterskor. 

Narkotikapåverkade patienter kan vara mycket oberäkneliga och snabbt pendla från djup 

medvetslöshet till ett aggressivt tillstånd. Vid ambulansförflyttning av narkotikapåverkade finns 

en förhöjd risk för hot och våld (AV, 2011). 

 

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter om första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7), 5 § ska alla 

arbetsplatser ha en god beredskap och rutin för första hjälpen och krisstöd som är anpassat till 

verksamheten. Vid en allvarlig händelse är det viktigt att identifiera vilka som har drabbats, både 

direkt och indirekt. Det är angeläget att ta reda på hur de har varit utsatta för att kunna anpassa 

hjälpinsatserna.  

 

1.1 Narkotiska preparat 

Definition av narkotika  

Med narkotika förstås i denna lag läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande 

egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med 

sådana egenskaper eller effekter och som 

1. på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige 

har biträtt, eller 

2. av regeringen har förklarats vara att anse som narkotika enligt lagen. (Narkotikastrafflagen, 

SFS 1968:64, 8 §) 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (Can, 2012) skriver att preparat som är 

narkotikaklassade i Sverige beskrivs i läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över 
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narkotika. Narkotikapreparat har olika egenskaper, det som är gemensamt för dem är att de 

påverkar centrala nervsystemet.  

Under framför allt 2000-talet har ett stort antal nya syntetiska droger framkommit. De 

marknadsförs och säljs via internet och benämns som nätdroger. Nätdroger är preparat som till en 

början inte passar in på relevant lagstiftning. De är ofta av cannabisliknande eller 

centralstimulerande natur. I begreppet ingår även olika narkotikaklassade läkemedel som säljs på 

internet. Nätdroger har inte existerat på marknaden särskilt länge, därför ses en ökning vid 

jämförelser med användandet för 5-10 år sedan. Användningens utbredning i Sverige är inte 

känd. Denna typ av preparat klassas fortlöpande, antingen som hälsofarlig vara eller som 

narkotika. För att komma till rätta med det ökande utbudet av nya nätdroger gjordes det 2011 en 

lagändring. Lagen ger myndigheter rätt att beslagta och förstöra droger som inte är klassade som 

narkotika eller hälsofarliga, men kan misstänkas komma att användas i missbrukssyfte (Can, 

2012). 

 

Rikspolisstyrelsen (1995) beskriver att kroppen påverkas på olika sätt beroende på vilket 

narkotiskt preparat som intagits. Kunskap om hur de olika preparaten påverkar kroppen gör att 

det går att se vilken typ av drog han eller hon är påverkad av. Droger delas vanligtvis in i sju 

kategorier: Centraldepressiva medel, inhalerade medel, cannabis, centralstimulerande medel, 

hallucinogener samt naturliga och syntetiska opiater. Vanligaste symtomen av narkotiska preparat 

visar sig på pupillernas storlek och reaktion på ljus, ofrivilliga ögonrörelser, oförmåga att korsa 

ögonen, pulsförändringar samt svårigheter med talet och uppträdandet.  

 

1.2 Missbruk och beroende 
All icke medicinsk användning av narkotika betecknas som ett missbruk. Missbruk innefattar 

olika former av användning, allt från att ta sömntabletter utan recept vid enstaka tillfällen till att 

dagligen injicera heroin (Can, 2012). För att klassas som missbrukare ska minst ett av följande 

kriterier uppfyllas under en och samma 12-månadersperiod: Ett upprepat substansmissbruk som 

leder till att personen inte kan agera ansvarsfullt på arbete, skola eller hemmet, att personen 

upprepat sitt bruk i situationer där det orsakar en betydande risk för fysisk skada, exempelvis 

rattfylleri. Upprepade drogrelaterade problem med lagen eller att personen har ett fortsatt bruk 

trots regelbundna sociala problem på grund av drogeffekterna. Symtomen ska aldrig ha uppfyllt 

kriterierna som finns för beroende av den aktuella substansen (American Psychiatric Association 

[DSM-IV-TR], 2000). 

 

Can (2012) skriver att Förenta Nationerna har gjort en rapport om drogsituationen i världen. Där 

uppskattas antalet personer som använt narkotika de senaste 12 månaderna uppgå till drygt 200 

miljoner eller närmare 5 % av alla 15−64 åringar. Antalet problematiska konsumenter uppskattas 

upp mot 30 miljoner. Globalt sett är cannabis den vanligaste drogen därefter kommer amfetamin, 

opiater och kokain. Missbruk av receptbelagda narkotikaklassade läkemedel är ett växande 

problem.  
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På uppdrag från regeringen har Statens folkhälsoinstitut (2010) sammanställt sju olika delstudier 

för att beräkna narkotikamissbruket i Sverige. I rapporten framkommer det att 600 000 män och 

300 000 kvinnor i åldrarna 15-64 år någon gång använt narkotika. I rapporten står det vidare att 

sammanlagt 127 000 personer hade använt någon typ av narkotika de senaste 30 dagarna. Det 

högsta regelbundna narkotikabruket ses hos unga män mellan 15-24 år och hos kvinnor mellan 

25-34 år.  

 

1.3 Vårdrummet  
Den prehospitala vårdmiljön skiljer sig avsevärt från den hospitala. Varje ambulansuppdrag 

innebär en ny situation och framförallt en ny plats (Hagiwara & Wireklint-Sundström, 2010). 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård m.m. (SOSFS 2009:10) 8 § ska 

vårdgivaren ansvara för att vårdutrymmet i ambulansen är dimensionerat och inrett på ett sådant 

sätt att en god och säker vård kan ges. Vårdutrymmet ska vara utformat så att prehospital 

akutsjukvård kan ges under transport. AV (2011) menar att om en våldsituation uppstår under 

transporten är patienten och ambulanssjuksköterskan i ett trångt utrymme med små möjligheter 

att skapa ett fysiskt avstånd. 

 

1.4 Utbildning 
För att känna sig trygg i en ny och obekant situation så kan kunskap inom ämnet underlätta för 

hur situationen hanteras. Det är viktigt att sjuksköterskor har utbildning och kunskap om alkohol 

och narkotikamissbruk för att kunna ge en så god vård som möjligt. Det är betydelsefullt att detta 

ämne tas upp i sjuksköterskeutbildningen (Pillon, Villar Luis & Laranjeira, 2003). Dankel (2009) 

skriver att hot och våld mot ambulanspersonal är ett problem som tenderar att bli allt vanligare. 

För att kunna erbjuda god vård till hotfulla eller våldsamma patienter är det nödvändigt att förstå 

hur både patient och personal uppfattar det våldsamma mötet. Det är nästintill omöjligt att helt 

utesluta risken för visst våld i arbetet med människor som är psykiskt sjuka och/eller 

drogpåverkade. Happell, Carta och Pinikahana (2002) menar att ökad kunskap hos sjuksköterskor 

skulle leda till en mer positiv attityd till patienter med missbruksproblematik. 

 

Monks, Topping och Newell (2013) har gjort en studie där sjuksköterskor och patienter med 

missbruksproblematik intervjuades. Ingen av de sjuksköterskor som deltog hade någon formell 

utbildning i att vårda patienter med narkotikamissbruk och de komplikationer som kan uppstå. 

Sjuksköterskorna kände en otrygghet när patienterna behövde specifik vård relaterad till 

narkotikamissbruket, så som abstinens. De flesta sjuksköterskorna som deltog uttryckte negativa 

åsikter om personer med narkotikamissbruk. Patienterna hade känt av den bristande kompetensen 

och de negativa attityderna sjuksköterskorna hade. Det bidrog till att patienterna ansåg att de fick 

en sämre vård.  

 

Ett litet antal sjuksköterskor som deltog i studien hade personlig erfarenhet av narkotikamissbruk 

(familj, vänner). Dessa sjuksköterskor hade en större förståelse för patienterna. De såg dem som 

människor och inte narkotikamissbrukare. Sjuksköterskorna hade ett bra samspel med patienterna 
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och dömde dem inte för deras missbruk utan fanns där som ett stöd. När sjuksköterskorna fanns 

där för patienten och visade intresse för dem och lyssnade på deras problem, hade patienterna ett 

mycket lugnare och mindre aggressivt bemötande mot personalen (Monks et al., 2013). 

 

1.5 Omvårdnad och bemötande 
Nyström och Herlitz (2009) menar att den prehospitala vården ligger först i vårdkedjan och 

förutsättningarna för denna vård blir annorlunda än på sjukhus. Personalen behöver både 

vårdvetenskaplig och medicinsk kunskap för att ge adekvat behandling och omvårdnad. Det är 

viktigt att veta hur man ska förhålla sig till en aktuell symtombild och samtidigt förstå hur 

trygghet skapas för både patient och närstående. Den prehospitala vården ställer högre krav på 

personalens skicklighet i att möta patienter förutsättningslöst och på att omvärdera sin första 

bedömning. I en studie intervjuade Carlsson, Dahlberg, Ekebergh och Dahlberg (2006) patienter 

inom den psykiatriska vården som under något tillfälle hade uppträtt aggressivt eller hotfullt mot 

personalen. Deltagarna berättade att om personalen visade respekt, medmänsklighet och 

vänlighet, kände sig patienterna omtyckta. Patienterna ville att vårdaren skulle utstråla trygghet 

och förtroende. Kommunikationen var en viktig del i mötet. Patienterna behövde känna att 

vårdaren stannade upp, lyssnade och ansträngde sig för att ta reda på vad de behövde. Att mötet 

kändes äkta även fast patienterna var aggressiva var viktigt. 

 

Carlsson et al. (2006) skriver vidare att en vårdare behöver ha ett tydligt kroppspråk. Att visa 

rädsla eller osäkerhet kan göra att patienterna uppfattar vårdaren som kall eller nedlåtande, och 

kan då tappa förtroendet för vården. Om en vårdare upplevs nonchalant och arrogant kan det få 

patienterna att känna sig ovärdiga. De intervjuade patienterna berättade att de skapade en fasad, 

uppträdde kaxigt och som om de inte hade några känslor. De ville inte uppträda så men gjorde det 

för att behålla sin värdighet. 

 

I Prince och Wibberley (2012) studie såg sjuksköterskorna en ökning i användandet droger bland 

patienterna. Författarna kom fram till att för att behålla en bra relation mellan personalen och 

patienterna i dessa lägen var en god kommunikationsförmåga av stor vikt. Det var även viktigt 

för att behålla personal-patient relationen att inte konfrontera patienterna och uppträda på ett sätt 

som patienterna kunde uppfatta som dömande. Lyhördhet inför patienterna var också 

betydelsefullt. Deltagarna rekommenderade utbildning och träning i både kommunikation och 

utbildning om missbruk och droger. Monks et al. (2013) studie visar att sjuksköterskor uttryckte 

en motvilja att interagera med missbrukspatienter, och patienterna fick inte lika bra vård som 

andra. Ofta var mötet med patienter som använt narkotika känslomässigt laddade och fyllda av 

ömsesidiga känslor av misstro. Konsekvenserna av misstron ledde till en upptrappning av 

negativt beteende hos patienterna. Det resulterade ofta i konflikter som involverade verbala och 

fysiska kränkningar riktade mot sjuksköterskorna. 

 

 



 

5 
 

1.6 Mötet med den narkotikapåverkade 
Missbrukare uppfattas av samhället som störande och farliga, vilket förstärks av media. Patienter 

med missbruksproblem har ofta komplicerade hälso- och sjukvårdsbehov. De möts av fördomar 

och diskriminering från hälso- och sjukvårdspersonalen. De förutfattade meningarna som finns 

avspeglas på sjuksköterskornas arbetssätt med missbrukare (Peckover & Chidlaw, 2007). 

Suserud, Blomquist och Johansson (2002) studie visar att missbrukare är mest benägna att ta till 

våld i vårdsituationer. Många ambulanssjuksköterskor har upplevt hot och våld från patienter 

påverkade av narkotika och/eller alkohol. Vid kontakt med patienter som tagit narkotika känner 

ambulanssjuksköterskan sig mer utsatt. Det går inte förutse vad som kommer ske i ett möte med 

en patient som är påverkad av narkotika och/eller alkohol. 

 

1.7 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensram som valts i denna studie är livsvärldsperspektivet utifrån Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003). Livsvärlden är den värld vi lever våra 

vardagliga liv i. Livsvärldsperspektivet uppmärksammar människans vardagsvärld och dagliga 

tillvaro. Det innebär att se, förstå, beskriva och analysera delar av världen som den uppfattas av 

människan. För att kunna använda livsvärden i vården krävs det att vårdaren har ett 

förhållningssätt där patientens verklighet främjas. Livsvärldsansatsen i vårdandet preciserar 

patientperspektivet som karaktäriserar vårdvetenskapen. Det sker genom att de fokuserar på 

patientens upplevelse av sin hälsa, sitt lidande, sitt välbefinnande eller sin vård. Dahlberg et al. 

(2003) skriver att ett vårdvetenskapligt livsvärldsperspektiv innebär en öppenhet och följsamhet 

för patienternas, men även närståendes och vårdarens levda värld. En öppenhet för den enskilda 

människan innebär att mötet blir så förutsättningslöst som möjligt. Det går aldrig att vara helt 

förutsättningslös och alla har alltid någon form av förförståelse. Den förförståelse som vårdaren 

har kan hjälpa till i dialogen med patienten men den kan även leda oss fel.  

Dahlberg et al. (2003) menar att genom användning av livsvärldsperspektivet så läggs fokus på 

den personliga upplevelsen och erfarenheten. Med beskrivning av patientens livsvärld kan 

vårdaren få en uppfattning av vad patienter anser som välbefinnande. Möten i 

ambulanssjukvården är ofta korta, och kan äga rum i vilken miljö som helst. Därför är det 

betydelsefullt att vårdaren har en god förmåga till närvaro i mötet och försöker förstå hur 

patienten upplever situationen. Wireklint Sundström (2005) skriver att de händelser och 

upplevelser som är bekanta och som vi har erfarenhet från uppfattas inte som svåra. Den 

vardagliga livsvärlden är tillgänglig genom ett erfarenhetsförråd. Det är inte bara den egna 

erfarenheten utan även erfarenheter och kunskaper som framförts av andra. 

 

2 Problemformulering 

Mötet med narkotikapåverkade patienter kan upplevas svårt för personal inom hälso- och 

sjukvård. Inom ambulanssjukvården är personalen särskilt utsatt i mötet med narkotikapåverkade 

patienter, då resurserna är mer begränsade i jämförelse med vård på sjukhus. Som nyexaminerad 

ambulanssjuksköterka kan mötet med narkotikapåverkade patienter kännas problematiskt.  Det 

kan finnas rädsla för att en hotfull eller våldsam situation ska uppstå. Brist på erfarenhet och 
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kunskap kan förstärka denna rädsla. Det finns få studier om ambulanssjuksköterskans upplevelser 

av att möta narkotikapåverkade patienter. Det är av betydelse att studera detta problem då 

blivande ambulanssjuksköterskor behöver kunna inhämta kunskap. Eftersom vi kan lära oss av 

andras upplevelser och erfarenheter kan en studie i detta ämne skapa trygghet för nya 

ambulanssjuksköterskor. Studien kan även vara till nytta för annan personal inom hälso- och 

sjukvården.  

 

3 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelse av mötet med 

narkotikapåverkade patienter samt deras upplevelse av sina kunskaper och färdigheter inom 

området bemötande av narkotikapåverkade patienter. 

 

4 Metod 

En kvalitativ studie med deskriptiv design genomfördes. Datainsamlingen har skett genom 

enkäter med 4 stycken semistrukturerade frågor och en öppen fråga. Svaren analyserades genom 

kvalitativ innehållsanalys. I denna studie benämns sjuksköterskor som arbetar inom 

ambulanssjukvården som ambulanssjuksköterskor.  

 

4.1 Urval 
Urvalet till studien var sjuksköterskor som arbetade inom ambulanssjukvården. 

Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle ha arbetslivserfarenhet inom ambulanssjukvård 

samt vara sjuksköterska. Inget krav på vidareutbildning, speciell könsfördelning eller antal år av 

arbetslivserfarenhet ställdes. Exklusionskriterierna var sjuksköterskor som saknade 

arbetslivserfarenhet samt all övrig personal på ambulansstationerna. Enkätstudien utfördes på två 

ambulansstationer i Mellansverige.  

 

4.2 Datainsamling 
Enkätfrågorna konstruerades utifrån studiens syfte. Fem sjuksköterskor som var insatta i 

ambulanssjukvård fick ta del av frågorna och lämna sina kommentarer. Det gjordes för att kunna 

konstruera frågor av god kvalité. Innan enkäten (bilaga 1) lämnades ut skickades ett 

informationsbrev (bilaga 2) till verksamhetscheferna för att få tillstånd att genomföra studien. Ett 

skriftligt godkännande från verksamhetscheferna erhölls. Deltagarna gav sitt samtycke till att 

delta i studien genom att besvara enkäten. Bifogat med enkätfrågorna fanns ett informationsbrev 

(bilaga 3) till de som valde att besvara enkäten. Där fick de information om studiens syfte, hur de 

skulle fylla i enkäten, att deltagandet var frivilligt och att medverkan kunde avbrytas utan att en 

orsak behövde delges. Svaren på enkätfrågorna lades i ett bifogat kuvert med en kod på. 

Deltagarna uppmanades att notera koden, för att kunna uppge den om de ville avbryta sitt 

deltagande. Vid ett möte med verksamhetscheferna på ambulansstationerna lämnades 75 enkäter 
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ut. För att påminna personalen om att enkäten fanns tillgänglig på stationen skickades ett mail ut 

till samtliga ambulanssjuksköterskor. Det var 32 stycken ambulanssjuksköterskor som besvarade 

enkäten. Deltagarna bestod av 8 kvinnor och 24 män i åldrarna 28-61 år. Antal år som 

sjuksköterska varierade mellan 4,5-36 år. Antal år inom ambulanssjukvården var 1-36 år. För 

översikt av bakgrundsvariabler se tabell 1.  

 

Tabell 1. Bakrundsvariabler för deltagarna 

Urval Antal=n 

Kön  

Kvinna 8 

Man 24 

Ålder  

≤ 29 2 

30-39 10 

40-49 7 

50-59 10 

≥ 60 2 

Antal år som sjuksköterska  

≤ 2-5 4 

6-10 6 

11-15 10 

16-20 6 

21-25 2 

26-30 3 

31-35 0 

≥ 36-40 1 

Antal inom ambulanssjukvården  

≤ 2-5 9 

6-10 6 

11-15 6 

16-20 0 

21-25 3 

26-30 3 

31-35 4 

≥ 36-40 1 

  

Medelvärde=m  

Deltagarnas ålder (m= 43,6)  

Antal år som sjuksköterska (m= 14,6)  

Antal år inom ambulanssjukvården (m=14,7)  
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4.3 Dataanalys 
Dataanalysen inspirerades av latent innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) för att analysera textens underliggande mening på ett strukturerat sätt. Svaren på 

enkätfrågorna lästes upprepade gånger av författarna. Detta för att få en känsla av texten som en 

helhet. Författarna analyserade alla enkätsvar tillsammans. När författarna läst svaren i sin helhet 

så reflekterade de över textens huvudsakliga innehåll. Texten delades sedan in i 5 stycken 

domäner, tankar och känslor vid misstanke om narkotikapåverkad patient, största svårigheterna i 

mötet, hur arbetet påverkas när patienten är narkotikapåverkad, är kunskapen om narkotika och 

narkotikapåverkade patienter tillräcklig och berättelser om möten med patienter som varit 

narkotikapåverkade. En domän är delar av en text som handlar om ett visst område (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). I detta fall var det frågorna i enkäten som blev grund till domänerna.  

 

Sedan fortsatte författarna med att identifiera meningsenheter som därefter kondenserades och 

abstraherades och tillslut utvecklades till en kod. Meningsenheten kan bestå av ord, meningar och 

stycken av texten som genom sitt innehåll och sammanhang hör ihop. Kondenseringen gjordes 

för att utveckla den meningsbärande delen i texten, för att få den kortare och mer lätthanterlig. 

När texten kondenserades tänkte författarna på att behålla det centrala innehållet i texten så att 

inget väsentligt för meningen föll bort. Författarna kontrollerade abstraktionens gilltighet mot 

meningsenheterna och den kondenserade texten. När allt material var kodat så fanns det stora 

likheter i domänerna så beslut togs om att den fortsatta analysen skulle göras med alla domäner 

som helhet. Alla koder som framkom sorterades under sex underkategorier. Efter jämförelser av 

innehållet i de olika underkategorierna blev det slutgiltligen tre huvudkategorier. Exempel på 

analys, se tabell 2.  
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Tabell 2. Exempel på analys 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Underkategori Huvudkategori 

”Patienterna kan uppträda 

väldigt olika från olika 

tillfällen, från våldsamma 

till lugna och stillsamma. 

Man känner alltid oro 

angående eventuell 

blodsmitta.” 

 

Olika beteenden hos 

patienten vid olika 

situationer. Finns 

alltid en oro för 

eventuell blodsmitta.    

Tankar på risker Tankar och känslor i 

mötet 

”Mer säkerhetstänk runt 

transporten. Ligga steget 

före så man kan undvika en 

hotfull situation.” 

 

 

Ökat säkerhetstänk 

runt transport. 

Förberedd på att 

hotfull situation kan 

uppstå.   

 

 

Tankar kring 

säkerhet 

Tankar och känslor i 

mötet 

”Det kan vara olika. Man 

kan tycka synd om patienten 

och dess livssituation. Man 

kan också känna sig lite trött 

och irriterad. Massa resurser 

används bara för att folk ska 

knarka.”  

Blandade känslor i 

form av medlidande 

och irritation. 

Mycket resurser går 

till personer som 

knarkar. 

Känslor Tankar och känslor i 

mötet 

”Hot eller runt-omkring 

personer som försvårar 

anamnestagning/behandling. 

Oklara svar. Ofta svårt att 

veta vilken sort patienten 

intoxikerat sig på. Ofta 

påfrestande miljö.” 

Hot från patienten 

eller personer i 

omgivningen. 

Försvårad 

anamnestagning och 

behandling. Ofta 

påfrestande miljö. 

Hinder Faktorer som kan 

försvåra arbetet 

”Har dålig koll/kunskap om 

de olika typer av narkotika 

som finns och som är i 

omlopp.” 

Brist på kunskap om 

olika typer av 

narkotika. 

Kunskap Upplevelser av sin egen 

kunskap om narkotika 

”Skulle behöva en repetition 

av olika drogers 

verkan/påverkan och vilka 

risker jag som personal ska 

tänka på då jag behandlar 

patienter som är 

påverkade.” 

Behov av repetition 

om olika drogers 

verkan/påverkan och 

vilka risker 

personalen utsätts för 

vid behandling av 

narkotikapåverkade.  

Information  

och utbildning 

Upplevelser av sin egen 

kunskap om narkotika 
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4.4 Etiska överväganden 
Medvetenhet fanns om att detta ämne kan vara känsligt att berätta om. I enighet med 

Helsingforsdeklarationen som sammanställts av World Medical Association (WMA, 2013) erhöll 

deltagarna skriftlig information om studiens syfte och metod. Studiedeltagarna informerades om 

att de när som helst hade möjlighet att avbryta sin medverkan i studien utan att en förklaring 

behövde delges. All data var konfidentiell och det var endast författarna som hade tillgång till 

materialet. Det var inte möjligt att identifiera enskilda individer och deltagarna förblev anonyma i 

det publicerade materialet. Underlaget förvarades på ett sätt som gjorde att obehöriga inte kunde 

ta del av det. När studien är avslutad och seminariebehandlad kommer allt material förstöras.  

 

5 Resultat  

Resultatet presenteras under tre huvudkategorier och sex underkategorier, se tabell 3 för översikt.  

 

Tabell 3, översikt huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategorier Underkategorier 

Tankar och känslor i mötet 

 

Tankar på risker  

Tankar kring säkerhet 

Känslor 

Faktorer som kan försvåra arbetet Hinder 

Upplevelser av sin egen kunskap om narkotika Kunskap 

Information och Utbildning 

 

5.1 Tankar och känslor i mötet  
 

5.1.1 Tankar på risker  

Resultatet visade att ambulanssjuksköterskor hade genomgående tankar på de risker som kunde 

uppstå i mötet med narkotikapåverkade patienter. Många beskrev att patienterna snabbt kunde 

pendla i humör och vara oberäkneliga, vilket gav en känsla av att inte ha kontroll. 

Ambulanssjuksköterskorna upplevde en ökad risk för stickskador då det kunde finnas kanyler och 

stickvapen i miljön. Med tanke på risken för stickskador så tänkte många också på eventuella 

blodsmittor som de kunde utsättas för. 
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”Risk för snabba humörsvängningar, risk för blodsmitta. Ökad risk för stickskador i miljön, 

kanyler, stickvapen. Ambulanspersonalen måste tänka på möjliga reträttvägar om det händer 

något. Eventuellt larma polis i ett tidigt skede. Vi måste tänka på vår egen säkerhet i första hand, 

till exempel närma sig patienten på ett försiktigt sätt.” 

  

En viss oro uttrycktes för att administrera antidot, då det kunde resultera i att patienten blev 

aggressiv när ruset bröts. När patienten erhållit antidot och blivit aggressiv hade polis tillkallats 

för hjälp. Några ambulanssjuksköterskor hade blivit mer försiktiga med att administrera antidot. 

Genom att ge dosen långsamt minimeras risken för att patienten ska vakna och bli aggressiv. 

Personer i patientens omgivning kunde också utgöra en risk om de uppträdde hotfullt eller blev 

våldsamma. En ambulanssjuksköterska berättade om en situation där en patient injicerat 

narkotika. När de kom fram till adressen visade det sig att det fanns en person till som injicerat 

samma drog. Båda patienterna behandlades med antidot, vilket resulterade i att patienterna blev 

aggressiva och polis fick tillkallas. 

 

5.1.2 Tankar kring säkerhet 

De flesta ambulanssjuksköterskor berättade att tankar kring den egna säkerheten ökade i 

jämförelse med uppdrag där patienten inte var narkotikapåverkad. Uppmärksamheten på 

omgivningen och förändringar i patientens beteende ökade. Några nämnde att de tänkte på vilken 

miljö som de vistades med patienten i, de försökte undvika trånga utrymmen. 

Ambulanssjuksköterskorna strävade efter att ligga steget före och se om det fanns möjliga 

flyktvägar. De tog även upp att de kunde behöva tillkalla polis om det förelåg risk för att en 

våldsituation kunde uppstå.  

 

”Egna säkerheten går alltid först, så säkerhetstänket höjs nog omedvetet, är platsen säker? Det 

vill säga har vi reträttväg. Vi har ju alltid möjlighet, eller ska alltid invänta polis om vi bedömer 

platsen som osäker.” 

 

Säkerhet i samband med transport var något som många tänkte på. Vårdutrymmet i ambulansen 

var begränsat och ambulanssjuksköterskan hade svårt att skapa fysiskt avstånd mellan sig själv 

och patienten. En ökad medvetenhet om smittorisken uttrycktes av flera. I möten med 

narkotikapåverkade patienter ökade följsamheten i användandet av handskar. Den egna 

säkerheten gick i första hand och det kunde innebära att arbetssättet anpassades efter hur 

situationen såg ut.  

 

5.1.3 Känslor 

Många ambulanssjuksköterskor upplevde en känsla av irritation, och några nämnde att empatin 

sjönk för dessa patienter. En känsla av hopplöshet uppstod inför patientens livssituation och det 

var svårt att erbjuda långsiktig hjälp. Många kände ett obehag då narkotikapåverkade patienter 
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ofta var oberäkneliga. Det fanns en rädsla för de risker en narkotikapåverkad kunde utsätta 

ambulanssjuksköterskan för, exempelvis blodsmitta och våld. 

 

”I de flesta fall tycker jag synd om dom på grund av att vi inte kan erbjuda någon bra hjälp. I 

några fall kan jag bli jäkligt irriterad på grund av att de är unga och testat nätdroger och blir 

rädda när ruset slår till. Jag blir förbannad för att de utsätter sig själva för sådana risker. 

Empatin sjunker ordentligt.” 

 

En ambulanssjuksköterska menade att det var viktigt att se människan bakom missbruket, det 

fanns ofta en anledning till att de valde att använda narkotika. Vid uppdrag som gällde unga 

narkotikapåverkade uppkom tankar på varför en ung människa använde narkotika och förstörde 

sitt liv. Några ambulanssjuksköterskor tyckte att det var tragiska människoöden. En känsla av att 

vilja hjälpa dessa patienter och göra mer skillnad än vad som var möjligt rapporterades av några 

ambulanssjuksköterskor.   

 

5.2 Faktorer som kan försvåra arbetet 
 

5.2.1 Hinder  

Majoriteten av ambulanssjuksköterskorna upplevde svårigheter i att få sanningsenlig information, 

exempelvis vilken typ av narkotika patienten tagit. De förnekade att de var narkotikapåverkade 

och samarbetade inte till undersökning. Många avböjde hjälp och ville inte följa med till sjukhus. 

Det bidrog till att ambulanssjuksköterskorna fick en känsla av hopplöshet. Det är inte tillåtet att 

tvinga med patienter till sjukhus, trots att de anses vara i behov av vård. Att inte veta vilket 

preparat patienten tagit försvårade arbetet. Information om vilket preparat, vilka symtom och hur 

patienten hade administrerat drogen var av vikt för omhändertagandet. Det var alltid svårt att veta 

vad som egentligen hänt och de fysiska problemen stämde inte alltid överens med symtomen. De 

upplevde även att det kunde var svårt att föra ett logiskt resonemang med patienten. Ofta var det 

andra personer i omgivningen som larmat ambulansen. I vissa situationer kunde personer i 

omgivningen utgöra ett hot och försvåra arbetet för ambulanssjuksköterskan.  

 

”Svårt att få fram ärlig information. Jag sitter oftare tyst och kanske avstår från att ta vissa 

vitalparametrar inne i sjukhytten för att det ska vara lugnt för patienten, för att förebygga 

aggressivitet när vi sitter så nära varandra i sjukhytten.” 

 

Det var vanligt att den som larmade redan hade avvikit från platsen när ambulansen anlände. Om 

patienten hade ett aggressivt beteende utgjorde det ett hinder i omvårdnaden för 

ambulanssjuksköterskorna. Ett hinder kunde också vara en stökig omgivning, vilket bidrog till en 

påfrestande arbetsmiljö. En ambulanssjuksköterska uttryckte att om patienten var aggressiv så 

måste kontakten avslutas fort, arbetet blev då bristfälligt. Aggressivitet i samband med att 
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patienten hade tagit nätdroger var vanligt, ofta fick polis tillkallas. I ett fall beskrev 

ambulanssjuksköterskan att en medvetslös patient vaknat spontant och var då mycket aggressiv. 

Polis tillkallades, satt handfängsel på patienten och följde med i ambulansen till sjukhuset. Inget 

omvårdnadsarbete kunde utföras under transporten. I en annan berättelse hade patienten intagit ett 

amfetaminliknande preparat som gjorde honom mycket orolig och ångestfylld. Patienten hade 

svårt att sitta still och var stressad, det resulterade i att ambulanssjuksköterskan inte kunde utföra 

sitt arbete.  

 

”Kompisar ringt ambulans för att en man är dålig, han vill inte åka med oss, vill inte sätta sig på 

ambulansbåren. Men övertalas av kompisar. Tidvis aggressiv. När jag öppnar hans jacka ser jag 

en kniv som jag tar upp och släpper ner på golvet. Han låter mig inte ta alla vitalparametrar. Jag 

använder inte bilbälte för att snabbt kunna förflytta mig från vårdarstolen om han börjar slå med 

armarna.” 

 

5.3 Upplevelser av sin egen kunskap om narkotika 
 

5.3.1 Kunskap 

Osäkerheten kring nätdroger var central, det berodde ofta på kunskapsbrist. Alla 

ambulanssjuksköterskor ansåg att de hade brist på kunskap om nya droger, så kallade nätdroger. 

Några nämnde att de sällan mötte patienter som var narkotikapåverkade, och därför upplevde de 

en bristande kunskap. Ett fåtal framhöll att kunskapen om opiater och behandling av opiatöverdos 

var god. 

  

”De droger som vi kan behandla (opiater) kan vi. Men alla nya nätdroger gör det svårt att hinna 

med att uppdatera sig.” 

 

Alla nya droger som ständigt förnyas gjorde det svårt att veta vilken substans patienten intagit 

och vilka symtom det gav. En ambulanssjuksköterska ansåg sig ha tillräcklig kunskap genom 

personlig livserfarenhet och tidigare arbeten. Andra upplevde att bristen på kunskap bidrog till 

sämre omvårdnad. En ambulanssjuksköterska upplevde bristande kunskap i bemötandet av 

narkotikapåverkade patienter. 

 

5.3.2 Information och utbildning 

Bristen på information och utbildning var genomgående. En ambulanssjuksköterska berättade att 

de har haft utbildning om narkotika, men det glömdes fort bort då det var lång tid mellan 

utbildningstillfällena.  
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”Vi har haft utbildningstillfällen, men det är långt mellan dessa tillfällen, man hinner bli osäker 

angående hur olika preparat påverkar kroppen. Tecken, signaler, motmedel etc. Antidoter. Så på 

det sättet är vår beredskap otillräcklig.” 

 

Det fanns en upplevelse av att det ställdes krav på ambulanssjuksköterskorna att själva läsa på om 

ämnet. Det var något som inte prioriterades då de sällan mötte narkotikapåverkade patienter. 

Utbildning var av vikt för att kunna arbeta på ett säkrare sätt. Utbildning kunde även bidra till att 

minimera eventuella risker vid behandling av narkotikapåverkade patienter. Utbildning kunde 

förbättra ambulanssjuksköterskornas beredskap i arbetet.  

 

6 Syntes 

Syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelse av mötet med 

narkotikapåverkade patienter samt deras upplevelse av sina kunskaper och färdigheter inom 

området bemötande av narkotikapåverkade patienter. Resultatet visade att det uppstod många 

tankar och känslor i mötet med narkotikapåverkade patienter. Centralt för många 

ambulanssjuksköterskor var rädsla för hot- och våldsituationer samt eventuell blodsmitta. Tankar 

på säkerheten var något som ökade i dessa möten. Många upplevde en känsla av hopplöshet. Det 

fanns faktorer som försvårade arbetet, bland annat brist på medverkan från patienterna. 

Genomgående för resultatet var att ambulanssjuksköterkor hade brist på kunskap om narkotika, 

de upplevde att det behövdes mer information och utbildning i ämnet.  

 

7 Diskussion 

 

7.1 Metoddiskussion  
Eftersom syftet med denna studie var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelse av mötet 

med narkotikapåverkade patienter samt deras upplevelse av sina kunskaper och färdigheter inom 

området bemötande av narkotikapåverkade patienter, valdes en kvalitativ design. Kvalitativ 

design passade bra in på studiens syfte. Då upplevelser och erfarenheter skulle studeras valdes 

livsvärldsperspektivet som omvårdnadsteoretiska perspektiv. Materialet analyserades genom 

latent kvalitativ innehållsanalys. Det gjordes för att analysera textens underliggande mening, det 

vill säga författarnas tolkning av texten (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

En enkät konstruerades utifrån studiens syfte. Fem sjuksköterskor som var insatta och arbetade 

inom ambulanssjukvården på stationer som inte ingick i studien, fick ta del av de preliminära 

enkätfrågorna. Det gjordes för att få åsikter om frågorna och utifrån sjuksköterskornas 

kommentarer kunna konstruera de slutgiltiga enkätfrågorna. Egenkonstruerade frågor gör att det 

går att få fram frågor som stämmer överens med det som ska undersökas. Risken med 

egenkonstruerade frågor kan vara att de lätt missförstås (Billhult & Gunnarsson, 2012). 
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Författarna till denna studie tror att resultatet kunde ha sett annorlunda ut om det gjordes 

djupintervjuer med deltagarna. Eventuellt hade resultatet blivit mer djupgående då följdfrågor 

kunde ställas och iakttagelser av exempelvis kroppspråk kunde noteras. Det kunde bidra till en 

djupare förståelse för upplevelserna. Trost (2012) skriver att det går att få fram ett trovärdigt 

resultat med enkäter, om frågorna är skrivna på ett lättförståeligt sätt. Det är lättare för deltagarna 

att svara på just det författarna frågar om. Författarna menar att det kan stärka trovärdigheten. 

 

Deltagarna i denna studie var ambulanssjuksköterskor från två ambulansstationer i 

Mellansverige. Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle ha arbetslivserfarenhet inom 

ambulanssjukvård samt vara sjuksköterska. Inget krav på vidareutbildning, speciell 

könsfördelning eller antal år av arbetslivserfarenhet ställdes. Exklusionskriterierna var 

sjuksköterskor som saknade arbetslivserfarenhet samt all övrig personal på ambulansstationerna. 

Genom att inkludera deltagare med olika erfarenhet ökar möjligheten av att belysa frågorna i 

studien från olika perspektiv (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Ett informationsbrev skickades med post till respektive enhetschef på de två ambulansstationerna. 

Enhetscheferna gav sitt muntliga och skriftliga godkännande att studien genomfördes på 

arbetsplatsen. Deltagarna gav sitt samtycke till deltagande genom att besvara enkäten. Författarna 

valde att inte använda ett skriftligt informerat samtycke, då studiens ämne kan upplevas känsligt 

att berätta om. Deltagarna i studien var anonyma för författarna, vilket framkom i 

informationsbrevet som var bifogat med enkätfrågorna. Anonymiteten kan ha bidragit till en 

högre svarsfrekvens. Informationsbrevet var skrivet på ett lättförståeligt sätt och de fick 

information om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan, utan att ange orsak. Varje 

svarskuvert var märkt med en kod som deltagaren uppmanades att notera för att kunna avbryta 

sin medverkan. Ovanstående överensstämmer med lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (Svensk författningssamling [SFS], 2003:460, 16 §). Författarna till studien beslutade 

att inte ange ålder eller kön på de som skrivit citaten i resultatet. Det gjordes för att det inte skulle 

gå att identifiera enskilda individer.  

 

Trots att ambulanssjuksköterskorna på stationerna fick påminnelse om deltagande via mail så var 

svarsfrekvensen endast 42,6 %. Polit och Beck (2008) skriver att svarsfrekvensen bör vara över 

65 % för att anses vara representativ för populationen. På grund av missförstånd mellan 

verksamhetscheferna och författarna så lämnades fler enkäter ut än antalet anställda 

ambulanssjuksköterskor.  Svarsfrekvensen var troligen högre än 42,6 %. Författarna tycker därför 

att resultatet är representativt för studien.  

 

Författarna valde att följa Lundman och Hällgren Graneheim (2012) under analysprocessen. 

Tillvägagångssättet har förklarats under dataanalys och exempel på delar av analysprocessen 

redovisas i tabell 2. För att stärka studiens trovärdighet under analysprocessen har författarna 

analyserat allt material tillsammans. Under analysprocessen upplevde författarna att 

kategoriindelningen var svårast. Genom diskussion av innehållet och genom att gå fram och 

tillbaka mellan de olika analysstegen kom författarna fram till ett gemensamt resultat för 
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huvudkategorier och underkategorier. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) beskriver att 

genom reflektion och diskussion av de olika stegen i analysprocessen ökar kategoriernas 

tillförlitlighet. För att öka trovärdigheten i kategorierna och beskrivningarna valdes citat ut från 

enkäterna och presenterade i resultatet. Graneheim och Lundman (2004) menar att trovärdigheten 

kan öka genom diskussion mellan medforskare angående vad innehållet i texten säger. En väg för 

att uppnå trovärdighet är att visa representativa citat från den transkriberade texten. För att stärka 

trovärdigheten ytterligare hade författarna kunnat ta hjälp av en person som inte var insatt i 

studien.  Wallengren och Henricson (2012) tar upp att en person oberoende för studien kan se om 

den insamlade datan stämmer överens med den genomförda analysen  

 

Ingen av författarna har klinisk erfarenhet av att arbeta inom ambulanssjukvården.  Därför tog 

författarna beslut om att ta hjälp av fem stycken erfarna ambulanssjuksköterskor oberoende av 

studien för att konstruera enkätfrågor av god kvalitét. Det bidrar till att pålitligheten på 

enkätfrågorna stärks. Pålitligheten stärks då författarna har reflekterat över sin egen förförståelse 

(Henricson, 2012).  

 

7.2 Resultatdiskussion  
Resultatet visade att det uppkom många tankar och känslor i mötet med den narkotikapåverkade 

patienten. Det fanns faktorer som försvårade arbetet och bristen på kunskap var något som 

framkom. Resultatdiskussionen är uppdelad i de tre huvudkategorierna; tankar och känslor i 

mötet, faktorer som kan försvåra arbetet och upplevelse av sin egen kunskap om narkotika. 

Resultatdiskussionen avslutas med resultatets koppling till det valda omvårdnadsteoretiska 

perspektivet för studien. 

 

Trots att det inte ställdes något krav på hur lång arbetslivserfarenhet, kön eller ålder så togs dessa 

bakgrundsvariabler med i enkäten. Det för att se om det fanns skillnader i svaren. Ur ett 

genusperspektiv sågs inga skillnader, men det förekom vissa skillnader i svaren från yngre män. 

De ansåg sig ha tillräcklig kunskap om narkotika och narkotikapåverkade patienter. De yngre 

männen såg inga större risker i mötet med narkotikapåverkade patienter och ansåg att det var som 

att vårda vilken patient som helst. Trots dessa skillnader bedömer författarna att skillnaderna var 

så små att det inte påverkade resultatet. Författarna ansåg att den breda erfarenheten hos 

deltagarna stärkte trovärdigheten på resultatet.  

 

Resultatet i studien bygger på ambulanssjuksköterskans upplevelse av att möta patienter som är 

narkotikapåverkade samt deras upplevelse av sina kunskaper och färdigheter inom området 

bemötande av narkotikapåverkade patienter. Till viss del kan resultatet överföras på andra 

grupper inom hälso- och sjukvården. Framförallt upplevelsen av brist på kunskap om nätdroger. 

Ett undantag kan vara sjuksköterskor som jobbar inom missbruk- och beroendevård.  Dock ser 

arbetet olika ut prehospitalt och på sjukhus, på sjukhus finns mer resurser tillgängligt. Eftersom 

deltagarnas ålder och erfarenheten varierade tror författarna att resultatet går att överföra till 

andra ambulansstationer i Sverige och även till ambulansstationer i övriga delar av världen. Det 
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är upp till läsaren att avgöra om resultatet är överförbart till andra situationer (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012).  

 

7.2.1 Tankar och känslor i mötet 

Resultatet visade att ambulanssjuksköterskor hade många tankar på de risker som kunde uppstå i 

mötet med narkotikapåverkade patienter. Ett flertal framhöll att de fick en känsla av att inte ha 

kontroll när patienterna snabbt pendlade i humöret. Peckover och Chidlaw (2007) studie visade 

att sjuksköterskor såg en risk med att vårda patienter som var missbrukare och att det bidrog till 

en sämre vård. Författarna förstår känslan av att inte ha kontroll när det inte går att förutse vad 

som kommer att hända eller hur patienten reagerar. Arbetet inom ambulanssjukvården kan 

upplevas ha en hög stressnivå. I dessa situationer kan ambulanssjuksköterskan uppleva en känsla 

av utsatthet. I en rapport framkom det att en känsla av att inte ha kontroll kan bidra till att 

situationen blir mer stressfull. Enligt krav- och kontroll modellen är upplevelsen av stress och 

kontroll nära sammankopplade. På arbeten där stressnivån är hög är kraven höga, det bidrar då till 

en låg kontrollnivå (Björling & Hägglund, 2004).  

 

Resultatet visade en oro för blodsmitta då risken för stickskador kunde öka, eftersom kanyler 

eventuellt fanns i omgivningen. Lymer, Richt och Isaksson (2004) studie påvisade att 

sjukvårdspersonal kunde uppleva obehag i situationer där patienten kunde ha blodsmitta. Kagan, 

Lee Ovadia och Kaneti (2009) framhöll att omvårdnadsarbetet påverkades om patienten hade 

känd eller misstänkt blodsmitta. Resultatet visade att följsamheten till användandet av handskar 

ökade i kontakt med narkotikapåverkade. Det har Frazer, Glacken, Coughlan, Staines och Daly 

(2010) också sett i sin studie att i de fall där patienten hade blodsmitta ökade sjuksköterskornas 

följsamhet till försiktighetsåtgärderna. Författarna kan relatera till denna oro eftersom man inte 

vill utsätta sig för onödiga risker. Men anser att följsamheten av handskar och andra 

hygienrutiner alltid borde ha hög följsamhet, då blod och andra kroppsvätskor ska betraktas som 

potentiellt smittsamt (Lundberg, 2010).  

 

I resultatet nämnde majoriteten att tankar kring den egna säkerheten ökade. 

Ambulanssjuksköterskorna fick en ökad uppmärksamhet på omgivningen och såg efter möjliga 

flyktvägar. De var även uppmärksamma på förändringar i patientens beteende. Brice, Pirrallo, 

Racht, Zachariah och Krohmer (2003) påpekade att det var viktigt att ambulanspersonalen 

försökte förebygga riskerna för våld genom att vara uppmärksam på tidiga tecken hos patienten. 

Fowlie Mock, Wrenn, Wright, Eustis och Slovis (1998) redogjorde för att ambulanspersonal 

alltid borde tänka på säkerheten och kontinuerligt bedöma miljön runt omkring. Författarna anser 

att det inte alltid är lätt att göra en bedömning av omgivningen, speciellt vid brist på erfarenhet. 

Brenner (1982) stärker upp det i sin modell som kallas från novis till expert. En novis har ingen 

erfarenhet från de situationer de möter, de måste använda sig av objektiva regler som en guide i 

sitt arbete. Noviser måste följa alla riktlinjer och regler mot ett lyckat arbetsutförande. En 

sjuksköterska på expertnivå är inte längre beroende av regler och riktlinjer för att få förståelse för 

situationen och lämpliga åtgärder. Författarna tror att om miljön är stökig så kan bedömningen av 

omgivningen försvåras ytterligare. Trots svårigheterna är det viktigt att alltid tänka på säkerheten, 
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framförallt sin egen. Säkerheten vid transporten var något som många påtalade då det var 

begränsat vårdutrymme i ambulansen. Petzäll (2008) beskrev att i de flesta fall när det var en 

hotsituation vågade inte ambulanssjuksköterskor använda bilbälte. Det gjorde de för att hotet 

kunde utvecklas till en våldssituation i vårdarutrymmet. I vårdarutrymmet fanns det små 

möjligheter att söka skydd om avstånd till patienten ville skapas.  

 

Resultatet visade att ambulanssjuksköterskorna upplevde blandade känslor i form av irritation 

och en sjunkande empati. De hade en känsla av hopplöshet inför patientens livssituation och 

tyckte det var svårt att erbjuda långsiktig hjälp. De ville gärna hjälpa och göra mer skillnad än 

vad som var möjligt. Lundahl, Olovsson, Rönngren och Norbergh (2013) menade på att när 

sjuksköterskor inte kunde hjälpa patienter med missbruksproblematik på ett sätt som möter 

patientens behov, bidrog det till en känsla av frustration och osäkerhet hos sjuksköterskorna. 

Kothari, Hardy och Rowse (2010) beskrev i sin studie hur en känsla av hopplöshet var vanligt 

förekommande bland personal som arbetade med narkotikapåverkade patienter. I resultatet 

framkom det att ambulanssjuksköterskorna kände obehag och rädsla för att narkotikapåverkade 

patienter kunde utsätta personalen för våld. Åström et al. (2004) belyste i sin studie att 

sjuksköterskor inom hemsjukvården kände aggressivitet, sjunkande empati, maktlöshet och 

rädsla efter att ha blivit utsatt för hot och våld av patienter. Författarna har förståelse för känslan 

av hopplöshet inför missbrukare som brukat narkotika under en längre tid, och som fått hjälp 

upprepade gånger men ändå fortsätter med missbruket. Trots denna känsla av hopplöshet så ska 

vård ges med respekt för människors lika värde och den enskilda människans värdighet (Hälso- 

och sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763, 2 §). International Council of Nurses (2014), ICN:s 

etiska kod för sjuksköterskor skriver att sjuksköterskan ska visa ett professionellt förhållningssätt 

med respektfullhet, lyhördhet, trovärdighet och integritet för patienten. 

 

7.2.2 Faktorer som kan försvåra arbetet 

I resultatet redovisades att ambulanssjuksköterskorna upplevde svårigheter i att få sanningsenlig 

information. Bristande kommunikation kunde utgöra ett hinder i omvårdnaden. När patienten inte 

ville medverka till undersökningar och inte alltid ville följa med till sjukhus upplevdes det att 

omvårdnadsarbetet påverkas negativt. I Fowlie Mock et al. (1998) studie framkom det att 

våldsamma patienter var mer benägna att vägra transport till sjukhus. I resultatet påpekade 

ambulanssjuksköterskorna att arbetsmiljön påverkades negativt om en situation var hotfull eller 

om omgivningen var stökig. De framhöll att det inte bara var patienten som kunde bli aggressiv 

utan även personerna i omgivningen. Ambulanssjuksköterskorna upplevde att arbetet blev 

bristfälligt om patienten var aggressiv. Det finns studier som styrker att våld mot sjuksköterskor 

inte enbart kommer från patienten. Anhöriga och vänner kunde också ha ett våldsamt och 

aggressivt beteende (Fowlie Mock et al., 1998; Catlette & Miss, 2005). Författarna anser att det 

styrker resultatet av betydelsen att ha god uppsikt på omgivningen.  
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7.2.3 Upplevelser av sin egen kunskap om narkotika 

Resultatet redovisade att alla ambulanssjuksköterskor ansåg sig ha bristfällig kunskap om nya 

droger, så kallade nätdroger. De framhöll att de sällan mötte narkotikapåverkade patienter, där av 

bristen på kunskap. Droger som ständigt förnyades gjorde det svårt att veta vilken substans 

patienten tagit och vilka symtom de gav. Bristen på kunskap om narkotika bidrog till sämre 

omvårdnad. Enligt Lovi och Barr (2009) medförde utbildning om beroende och missbruk till 

bättre attityder mot patienter med missbruksproblematik. Utbildningen resulterade även i bättre 

omvårdnad till dessa patienter. I resultatet var det en genomgående brist på information och 

utbildning. Ambulanssjuksköterskorna hade haft utbildning men det var långt mellan tillfällena. 

Utbildning kunde bidra till ett säkrare omhändertagande och höja beredskapen hos 

ambulanssjuksköterskorna. Det finns studier där det framkommer att det var för lite utbildning 

gällande missbruk i grundutbildningen för sjuksköterskor (Chang & Yang, 2012; Rassool, Villar-

Luis, Carraro & Lopes, 2006). Socialstyrelsen (2014) styrker resultat i de nationella riktlinjerna 

för missbruk- och beroendevård. De skriver att det finns behov av ökad kompetens. 

Utbildningsprogrammen innehåller få inslag om vård och behandling av missbruk och beroende. 

Författarna upplever att kunskapen om narkotika är begränsad trots grund- och 

specialistutbildning. Det är av vikt med ytterligare utbildningar på skolor och arbetsplatser.  

 

Författarna anser att utbildning kan bidra till att ambulanssjuksköterskor får en ökad tro på sig 

själv i sin profession. Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2010) finns en 

social inlärningsteori som är utarbetad av Bandura. Teorin innebär bland annat att vi inhämtar 

kunskap genom observation av andra människor för att sedan prova själv. Modellinlärningen 

delas in i fyra steg; uppmärksamma, försöka minnas, repetera och reproducera. Inlärningsteorin 

kan kopplas till Self-efficacy. Self-efficacy innebär att personen har tilltro till sin egen förmåga 

att klara av specifika uppgifter med ett visst resultat. Desto mer en person tror sig klara av en 

uppgift desto större är chansen att den klarar det. Personer som har en hög self-efficacy väljer 

ofta mer utmanande uppgifter och har en förmåga till ökad uthållighet i jämförelse med personer 

som har lägre self-efficacy. 

 

7.2.4 Ambulanssjuksköterskans livsvärld 

Resultatet visade på att ambulanssjuksköterskornas tidigare erfarenheter speglade 

förhållningsättet gentemot narkotikapåverkade patienter. Författarna anser att trots tidigare 

erfarenheter och den förförståelse som finns inför narkotikapåverkade patienter måste 

ambulanssjuksköterskan ha en öppenhet inför varje nytt möte. Dahlberg et al. (2003) skriver att 

det är viktigt ha en öppen hållning. En öppen hållning innebär att ständigt granska och värdera 

sin öppenhet och delaktighet i mötet med patienten. Det framkom att de sällan mötte 

narkotikapåverkade patienter och det kunde bidra till att upplevelsen i mötet uppfattades som 

svårt. Förekom det en rädsla för riskerna och för narkotikapåverkade patienter kunde eventuellt 

mötet upplevas svårare. Majoriteten upplevde att de hade brist på kunskap och att det var för lite 

utbildning om narkotika och narkotikapåverkade patienter. Om ambulanssjuksköterskan var 

insatt i patienternas livsvärld kunde bemötandet mot patienterna se annorlunda ut. Som 

ambulanssjuksköterska är det viktigt att se människan bakom missbruket.   
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8 Slutsats 

Ambulanssjuksköterskor möter narkotikapåverkade i sitt yrke, vilket kan vara en svår 

arbetsuppgift. De upplevde att de utsätts för ökade risker i dessa möten. Denna studie visade att 

ambulanssjuksköterskor hade många tankar och känslor i mötet med narkotikapåverkade 

patienter. I dessa situationer ökade säkerhetstänket. Ambulanssjuksköterskor upplevde att de 

hade otillräcklig kunskap om narkotika, och att det krävdes mer information och utbildning i 

ämnet. Det hade blivit allt vanligare med så kallade nätdroger, vilket ambulanssjuksköterskor 

upplevde försvåra omhändertagandet. Det finns lite tidigare forskning kring ämnet narkotika i 

den prehospitala vården. Författarna till studien anser att det finns behov av vidare forskning i att 

möta narkotikapåverkade patienter prehospitalt. Det ses även brister i information och utbildning 

inom området. Författarna anser att det behövs vidare forskning om utbildningens betydelse för 

omvårdnadsarbetet. Enligt begreppet Self-efficancy så kan utbildning bidra till att 

ambulanssjuksköterskan får en högre tillit till sin egen förmåga. Den ökade tilliten till sig själv 

kan leda till att ambulanssjuksköterskan klarar utmanande arbetsuppgifter på ett bättre sätt. Ökad 

kunskap kan leda till att patienten får ett bättre bemötande och en bättre vård.    

 

9 Kliniska implikationer  

Studien kan vara till nytta som fördjupning för oss själva och andra blivande 

ambulanssjuksköterskor. Det kan komma fram verktyg för hur ett bättre bemötande och en god 

kommunikation kan skapas. En ökad kunskap kan leda till en förförståelse för 

narkotikapåverkade patienter. Ambulanssjuksköterskan kan då lättare se människan bakom 

missbruket. Det kan bidra till att patienten får ett bättre bemötande och en bättre vård där de kan 

känna sig sedda. 
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Bilaga 1 

Här nedan presenteras fem stycken frågor som rör möten med narkotikapåverkade patienter. Vi 

vill att du funderar över situationer och erfarenheter som du varit med om och skriver ner svaren 

under frågorna. Det finns ingen gräns för hur mycket eller lite du kan skriva utan reflektera över 

dina tankar, känslor och erfarenheter. Först kommer några bakgrundsfrågor som ni besvarar 

genom att kryssa och skriva i de svar som gäller er.  

Tack för din tid och hjälp med att besvara dessa frågor. 

Med Vänliga Hälsningar 

Emelia och Linda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 1: Du träffar en patient som du misstänker är narkotikapåverkad. Beskriv med några 

meningar eller ord vilka tankar och känslor som kan dyka upp hos dig.  

 

Fråga 2: Vad upplever du som de största svårigheterna i mötet med narkotikapåverkade 

patienter? 

 

Fråga 3: Upplever du att ditt arbete påverkas när patienten är påverkad av narkotika? Beskriv 

hur. 

 

Fråga 4: Upplever du att din kunskap om narkotika och narkotikapåverkade patienter är 

tillräcklig? Motivera. 

 

Fråga 5: Berätta med egna ord om en händelse där du mött en narkotikapåverkad patient.  

 

Kvinna:  

Man:  

Födelseår:  

Antal års erfarenhet som 

sjuksköterska: 

 

Antal års erfarenhet från 

ambulansen: 

 



   

 
 

Bilaga 2  

Hej!            140326 

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistutbildningen i ambulanssjukvård vid Örebro 

universitet. Vi ska nu skriva vårt examensarbete. Studiens syfte är att beskriva 

ambulanssjuksköterskors upplevelse av att möta narkotikapåverkade patienter. 

Vi planerar att lämna ut en enkät till sjuksköterskor som är verksamma inom ambulansen och har 

erfarenhet av att möta narkotikapåverkade patienter. Deltagandet i studien är frivilligt och kan 

avbrytas när som helst utan att en förklaring behöver delges. Alla uppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt.  

Vi ber härmed om tillstånd att lämna ut en enkät till ambulanssjuksköterskor på er klinik. Vi 

kommer att ta kontakt med dig under nästa vecka (v12)för att få godkännande och komma 

överens om när enkäten kan lämnas ut på er station.  

Har ni ytterligare frågor rörande studien är ni välkommen att kontakta oss eller våra handledare. 

Med vänliga hälsningar 

Emelia Sjöberg     Linda Fröst 

Tel: xxxxxxxxx     Tel: xxxxxxxxx 

Mail:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Handledare: 

xxxxxxxxxxxx     xxxxxxxxxxxxx 

Mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   Mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jag godkänner härmed att Emelia Sjöberg och Linda Fröst får utföra studien 

”Ambulanssjuksköterskors upplevelseav att möta narkotikapåverkade patienter” 

 

Ort, datum 

 

Namnteckning, Verksamhetschef 

 

Namnförtydligande 

 

 



   

 
 

Bilaga 3  

Hej! 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på ambulanssjukvårdsprogrammet. Vi söker sjuksköterskor 

som vill svara på denna enkät som kommer ligga till grund för vår magisteruppsats. Syftet med 

uppsatsen är att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelse av att möta narkotikapåverkade 

patienter. 

Enkäten består av fem frågor utformade utifrån studiens syfte. För att sammanställa resultatet 

kommer vi att använda oss av kvalitativ innehållsanalys. Vår förhoppning är att studien kommer 

vara till nytta som fördjupning för oss själva samt för andra blivande ambulanssjuksköterskor 

utan klinisk erfarenhet av prehospital vård. 

Dina svar är anonyma. Det är endast vi som kommer att ha tillgång till enkäten och det kommer 

inte vara möjligt att identifiera enskilda individer och deras uppgifter. Deltagandet är frivillig och 

du har möjlighet att när som helst avbryta medverkan i studien utan att förklaring behöver delges. 

På kuvertet som medföljer står en kod, uppge denna kod om du vill avbryta din medverkan.  

På följande sidor finner Du enkäten. Efter att du fyllt i enkäten lägger du den i medföljande 

kuvert och därefter i den för denna studie avsedda svarslåda. 

Vid frågor får du gärna kontakta någon av oss på följande telefonnummer eller mail: 

 

Med vänliga hälsningar 

Emelia Sjöberg     Linda Fröst 

Tel: xxxxxxxxx     Tel: xxxxxxxxx 

Mail:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Mail:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Handledare: 

xxxxxxxxxxxx     xxxxxxxxxxxx 

Mail:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   Mail:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

mailto:linfrh123@studentmail.oru.se

