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SAMMANFATTNING/ABSTRACT 

Varje dag vårdas ett antal intoxikerade patienter på landets akutmottagningar. Av antalet 

akutbesök var 2-45% alkohol- och drogrelaterade. Intoxikerade patienter kan utgöra ett stort 

hot mot vårdpersonal på grund av intag av droger som leder till aggressivitet. Patienter med 

misstanke om intoxikation löper risk att felbedömas då de inte vill medverka till vård samt 

förmedlar inte hela bilden av sin sjukdom/symtom. Återkommande intoxikerade patienter kan 

leda till försämrad attityd hos vårdpersonal gentemot denna patientgrupp. På 

akutmottagningen, Akademiska sjukhuset har den intoxikerade patienten en snittvårdtid på 

fyra timmar och 81 % av dem kräver personal ’bedside’. Syftet med studien var att identifiera 

problem och patientrisker vid vård av intoxikerade patienter på Akademiska sjukhusets 

akutmottagning. Studien genomfördes med enkät som delades ut till 60 stycken anställda på 

akutmottagningen, fördelat på 20 sjuksköterskor, 20 läkare och 20 undersköterskor som alla 

var inskolade på akutrummet. Svarsfrekvensen var 100 procentig. Resultatet visade att 

personalen angav frustration vilket tolkades som brist på vårdplatser där både sjuksköterskor 

och läkare (20 av 20 st.) svarade att det var svårt till mycket svårt att hitta rätt vårdplats på rätt 

vårdnivå, vilket ledde till att intoxikerade intermediär- och intensivvårdspatienter vårdades på 

akutmottagningen. Fyra riskfaktorer identifierades, platsbrist, arbetsbelastning, kompetens 

och bemötande.  
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SUMMARY/ABSTRACT 

Every day a number of intoxicated patients are taken care of in our country's emergency 

rooms. 2-45% of the emergency visits in our study were alcohol and drug related. Intoxicated 

patients may pose a major threat to health professionals because of the ingestion of drugs that 

lead to aggression. Patients with suspicion of intoxication risk being misjudged because they 

do not want to contribute to the care and do not convey the full picture of their illness / 

symptoms. Recurring intoxicated patients may lead to an impaired attitude of professionals 

towards this population. In the emergency room at the University Hospital, the intoxicated 

patient with an average length of stay of four hours and 81% of them require staff 'bedside'. 

The purpose of this study was to identify issues and risks related to patient care of intoxicated 

patients at the University Hospital emergency room. The study was conducted by 

questionnaire which was distributed to 60 employees in the emergency department, divided 

into 20 nurses, 20 doctors and 20 nurses who were all trained at the emergency room. The 

response rate was 100 percent. The results showed that staff indicated frustration which was 

interpreted as a lack of hospital beds where both nurses and doctors (20 of 20 pcs.) replied 

that it was difficult to very difficult to find the right place of care at the right level of care, 

which led to that intoxicated intermediate and intensive care patients were treated in the 

emergency department. Four risk factors were identified, lack of space, workload, skills and 

attitude. 
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BAKGRUND 

Varje dag vårdas en stor andel intoxikerade patienter på landets akutmottagningar till följd av 

intag av droger och alkohol (Statens offentliga utredningar [SOU] 2011:35). 

Mängden drog- och alkoholpåverkade patienter som vårdas på akutmottagningar är 

signifikant. Tidigare studier har uppskattat att det är mellan 2-40% av alla patientbesök som 

kan relateras till droger och alkohol. Flertalet studier påtalar också svårigheten att mäta antalet 

patienter som vårdas akut till följd av drogpåverkan främst för att det saknas rutin för att mäta 

detta (Charalambous, 2002).  

Även Indig et al. (2009) beskriver att patientantalet kan var svårt att registrera då dessa 

individer inte söker vård på grund av droger utan med symtom som buksmärta, huvudvärk, 

trauman eller sänkt medvetande och registreras då under dessa sökorsaker. WHO rapporterade 

att 6-45 % av de skadade på akutmottagningar var relaterade till alkohol (Noh et al., 2011). 

Roudsari et al. (2011) beskriver att hälften av alla trauman är relaterade till alkohol och 

droger. 

Det är vanligt förekommande att denna patientgrupp vårdas på akutmottagningar under sena 

kvällar och helger när personalresurserna är mindre. De med stort vårdbehov eller aggressivt 

och hotfullt beteende blir speciellt kännbara för personalstyrkan och verksamheten i övrigt 

och kan leda till att övervakningsnivån blir svår att tillgodose. Det är vida känt att drog- och 

alkoholpåverkade patienter kan bli våldsamma och utgöra en risk för vårdpersonalen. Drog- 

och alkoholpåverkade patienter kan ha tagit substanser som ger förvrängd 

verklighetsuppfattning och vanföreställningar, de uppvisar ett avvikande och säreget 

beteende, vilket kan leda till att negativa attityder gentemot patientgruppen uppstår (Indig et 

al., 2009). 

Även Graham (2006) beskriver att vårdpersonal på akutmottagningar är en stor riskgupp för 

arbetsplatsrelaterat våld, då frekvensen av alkohol- och drogpåverkan är hög hos utövarna av 

våldet. Kopplingen mellan alkohol och aggression är väldokumenterad. Ferns och Cork 

(2008) beskriver 102 incidenter på en akutmottagning där 71 berodde på intoxikation av 

alkohol och droger.  

Gruppen av patienter som vårdas på akutmottagningar till följd av drogintag utgör en varierad 

population. Det är såväl förstagångsintoxer av alkohol eller narkotika, tunga missbrukare som 

överdoserat, ett avsiktligt självskadebeteende som suicidfördsök (Jönsson et al., 2007). 
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Omhändertagande 

Anamnesen för denna patientgrupp är ofta bristfällig på grund av drog- och alkoholpåverkan. 

Patienterna har ofta påverkad medvetandegrad och kan därför inte redogöra för vad som hänt 

eller vilka droger de tagit. De vill ibland inte samarbeta eller ligga stilla för att underlätta 

undersökningarna, därför kan det vara svårt för personalen att bedöma de fynd de hittar, vilket 

kan leda till att ett flertal avancerade undersökningar genomförs för att utesluta oidentifierade 

skador (Roudsari, 2011). 

Patienter med symtom på intoxikation kan samtidigt lida av andra allvarliga tillstånd vilka 

måste uteslutas. Första steget vid omhändertagande av alla potentiellt svårt sjuka är att 

identifiera livshot och åtgärda dessa. Ett universellt och systematiskt första omhändertagande 

förebygger misstag att tidigt fastna i en diagnos och inte fortsätta undersökning och 

informationsinhämtning. Den första bedömningen görs efter ABCDE-metoden som står för 

Airway, Breathing, Circulation, Disability och Exposure (Stenkilsson &Dryer, 2011). 

Intoxikation av droger eller alkohol kan leda till en hög sjuklighet, och det är av vikt att dessa 

patienter behandlas på ett korrekt sätt. Etanol har en direkt toxisk effekt och kan leda till sänkt 

medvetande, hypoxi, hypotension, aspiration och nedkylning. Det är viktigt att utesluta 

reversibla diagnoser och tillstånd, exempelvis hypoglykemi som kan ge liknande symtom som 

intoxikation av alkohol.  Patienterna ska undersökas noggrant och vid tecken på huvudskada 

skall alltid datortomografi av huvudet genomföras. Finns kliniska tecken på huvudtrauma 

skall även patientens nacke och halsrygg stabiliseras. Traumatiska skador är vanligare hos 

drog- och alkoholpåverkade patienter, därför är det av vikt att vårdpersonalen inte tror att 

alkohol eller droger enbart är orsaken till sänkt medvetandegrad. Plötslig död relaterat till 

illegala droger är tyvärr vanligt och mest förekommande är överdoser, intoxikationer av 

opiater (Graham, 2006). 

Det beräknade antalet som dör relaterat till droger, såsom olyckor, självmord och 

intoxikationer beräknas uppgå till 2500 per år i Sverige. Avsiktlig förgiftning är en av de 

vanligaste metoderna vid självmord (SOU 2011:35). 

Enlig Lagen om omhändertagande av berusad person (LOB) ska denne tas om hand av läkare 

så snart som möjligt om det behövs. Den som är omhändertagen ska ses till fortlöpande och 

om det ges anledning ska denne föras till sjukhus eller läkare tillkallas till polisen så snart som 

möjligt (SOU 2011:35). 
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Medicinska komplikationer av droger sträcker sig från relativt milda berusningar till grav 

förgiftning med direkt livshotande tillstånd och utveckling av dödliga toxidrom (Stenkilsson 

& Dryer, 2011). 

Utöver det medicinska akuta vårdbehovet utgör patientgruppen också en komplex utmaning 

för vårdpersonalens omvårdnadsmässiga omhändertagande (Ford et al., 2008, Indig et al., 

2009). Missbruk av droger är nära kopplat till social problematik, samt att psykiatrisk 

sjuklighet vid droganvändande och självskadebeteende är hög (Jönsson et al., 2007). 

Intoxikerade patienter är en stor grupp ofta återkommande besökare på akutmottagningar. 

Personalens attityd och utbildning är av betydelse för handhavandet av denna patientgrupp. 

Vårdpersonalens egen attityd till alkohol och droger kan avspeglas i deras bemötande av 

alkohol- och drogpåverkade patienter (Ford et al., 2007). 

Att ta hand om den bredd av patienter om söker till akutmottagningar på ett adekvat och 

snabbt sätt är en stor men viktig utmaning för akutsjukvården. Akutmottagningen är till stor 

del sjukhusets nav och om denna fungerar dåligt är detta en patientsäkerhetsrisk (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2010). 

En studie genomförd 2011 visade att endast fem av 45 akutmottagningar hade kliniska 

riktlinjer för omvårdnaden av drogpåverkade patienter (Nilsson & Sundqvist-Lemessova, 

2011). 

Tidigare studier har identifierat intoxikerade patienter som en patientgrupp med skärskilda 

behov av kliniska riktlinjer (Ford et al., 2008). 

 

Triage 

För att på ett säkert sätt fördela och prioritera patienterna på akutmottagningar används olika 

triagesystem och flödesprocesser. Triage innebär ett sorteringssytem där patienter på 

akutmottagningar systematiskt indelas i kategorier utifrån medicinsk angelägenhetsgrad, det 

vill säga hur snabbt patienten behöver tas om hand utifrån sitt hälsotillstånd. Triage är en 

central funktion på akutmottagningar, som strukturerat sorterar patientinflödet och avgör 

behovet av omedelbart omhändertagande av patienter, eller avgör om patienterna kan vänta på 

läkarbedömning en viss tid. I Sverige används tre olika tiragesystem, METTS (Medical 

Emergency Triage and Treatment System), ADAPT (Adaptiv Process Triage) samt MTS som 

står för det brittiska Manchester Triage Scale. Det förekommer även en del lokala varianter. 
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Storbritannien, USA, Kanada och Australien är länder som tidigt lanserat triagesystem på 

akutmottagningar. För att snabbare hantera genomströmningen av patienter på 

akutmottagningar kan patienter handläggas i olika flödesprocesser. Studier påvisar att genom 

att skapa olika flödesprocesser förkortas patienternas väntetid för att träffa läkare liksom den 

sammanlagda tid de vistas på akutmottagningen (SBU, 2010). 

 

Kontex 

Akutmottagning är en verksamhet som bygger på snabba vårdprocesser och ibland inbegriper 

svårberäknade eller oförutsedda höga patientflöden (Nyström, 2003). På Akademiska 

sjukhusets akutmottagning i Uppsala vårdas cirka 90 patienter per månad för intoxikation av 

alkohol och droger. Dessa siffror är framtagna mars-maj 2009 och under samma period 2012. 

Siffrorna visar att det inte har blivit någon avsevärd ökning av intoxikerade patienter (Friberg, 

2012). Mörkertalet är dock stort och Charalombous (2002) har visat att upp till 40 % av 

patientbesöken på akutmottagningar kan bero på alkohol och droger.  

Akademiska sjukhuset använder sig av ett triageringssystem som heter Data Process Triage 

(DPT) som är framtaget med stöd från METTS, ADAPT och MTS där patienterna blir 

triagerade utifrån besöksorsak, symtom och vitalparametrar. DPT använder ordet ’förgiftning’ 

istället för intoxikation. DPT triagerar in patienterna i olika färger, där röd motsvarar livshot 

och patientens tillstånd kräver omedelbara åtgärder samt personal bedside. Personal bedside 

innebär att personal ständigt skall vara bredvid patienten och att patienten aldrig får lämnas 

utan tillsyn. Orangetriagerad patient med besöksorsaken intoxikation innebär läkarbedömning 

inom 20 minuter samt personal bedside. Gul triagefärg motsvarar läkarbedömning inom 60 

minuter och grön triagefärg inom 120 minuter (Lundin et al., 2010).  

Patienter som kommer in till akutmottagningen på Akademiska sjukhuset handläggs enligt 

den universellt framtagna systematiska ABCDE-modellen (Stenkilsson & Dryer, 2011). 

Framtagen statistik visar att intoxikerade patienter har en vårdtid i snitt på fyra timmar på 

akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset. 81 % av de intoxikerade patienterna har en hög 

prioritering så som röd eller orange vilka kräver intensivvård eller intermediärvård (Friberg, 

2012). Roudsari et al. (2011) beskriver att intoxikerade patienter vanligtvis är inlagda på 

sjukhus minst ett dygn och att patientgruppen ofta kräver intensivvård. 
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Vid litteraturgenomgång saknades studier i svensk kontext om att vårda högprioriterade 

intoxikerade patienter på akutmottagningar under lång tid, samt vilka risker det kan medföra 

för patienten.  

 

Problemformulering 

Den ökade tillgängligheten för droger har resulterat i ökat inflöde av intoxikerade patienter 

som behöver medicinsk övervakning för att säkerställa säker vård, samtidigt som det är brist 

på intermidiär- och intensivvårdsplatser. Intoxikerade patienter vårdas istället under lång tid 

på akutmottagningen, vilket kan vara en risk på grund av högt patientinflöde och ej anpassade 

resurser. Intoxikationen kan dölja andra symtom, och därför är denna patientgrupp en 

riskgrupp som det är viktigt att uppmärksamma.  

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka patientrisker personal på akutmottagningen vid 

Akademiska sjukhuset identifierade vid vård av intoxikerade patienter. 

 

Frågeställning  

1. Hur upplever akutmottagnings personal att det är att vårda intoxikerade patienter?  

2. Anser personalen på akutmottagningen att intoxikerade patienter får en god och säker 

vård? 

3. Vilka risker anser akutmottagningens personal att det finns för intoxikerade patienter 

på akutmottagningen?  

 

METOD 

 

Design 

Deskriptiv kvantitativ studie användes vilket innebär att i siffror ge en beskrivning av det 

insamlande materialet (Patel och Davisson, 2001). 
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Urval 

Studien genomfördes på akutmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala, där 60 

stycken enkäter delades ut. På akutmottagningen arbetar ca 50 stycken sjuksköterskor och av 

dessa är ca 35 inskolade på akutrummet. 20 stycken deltog i studien och svarade på enkäten. 

Det arbetar ca 45 undersköterskor på akutmottagningen och av dessa 45 är ca 30 inskolade på 

akutrummet, 20 ingick i studien och svarade på enkäten. Akutmottagningen har fem anställda 

akutläkare vilka fick enkäten. Ytterligare 15 enkäter delades ut till läkare som hade jour på 

akutmottagningen, och var från olika kliniker på sjukhuset. Alla läkarna, 20 stycken svarade 

på enkäten, så svarsfrekvensen blev 100 procentig. 

 

Instrument  

Enkäten (bilaga 1) är framtagen specifikt för studien och baserad på tidigare forskning. 

Enkäten bestod av både fasta och öppna frågor. De öppna frågorna var uppdelade i fyra 

positiva påståenden (tillfredställande, utmanande, engagerade och nöjd) och fyra negativa 

(stressande, oroande, frustrerande och rädsla). 

 

Tillvägagångssätt 

Enkäten, bilaga 1, provades ut på sex utvalda ur personalgruppen (testgrupp 1), några 

justeringar genomfördes och därefter delades enkäten ut ytterligare en gång till sex nya 

utvalda ur personalgruppen (testgrupp2) för att säkra reliabiliteten. Testgrupp 1 tillfrågades 

om frågorna upplevdes som relevanta för studien och om det var något som borde läggas till 

för att säkra validiteten.  

Datainsamlingen genomfördes under mars 2013. Enkäten lämnades över till personalen och 

insamlades direkt därefter, så kallad ”enkät under ledning” enligt Patel och Davidsson (2011), 

för att undvika eventuella bortfall. Ett informativt välkomstbrev satt tillsammans med enkäten 

(bilaga 2). 

 

Forskningsetikska överväganden 

Avdelningschef och verksamhetschef blev tillfrågade om studiens genomförande på 

akutmottagningen och gav skriftligt godkännande. Det etiska dilemmat var att studien 
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genomfördes på egen arbetsplats. Risk för att svar skulle kunna identifieras var dock liten på 

grund av mängden enkäter. Studien genomfördes på 60 vårdpersonal vid Akademiska 

sjukhusets akutmottagning, med avidentifierade enkäter och anonyma svar. 

Deltagandet var frivilligt och deltagarna informerades om att de när som helst kunde avbryta 

sin medverkan. Deltagarna fick både skriftlig samt muntlig information. Informerat samtycke 

inhämtades muntligt, samt i och med att enkäten fylldes i (Lemne 2004). 

 

Bearbetning och analys. 

De fasta svarsalternativen analyserades med hjälp av beskrivande statistik och statistiska 

analyser. De öppna frågorna analyserades genom Graneheim och Lundmans (2004) 

innehållsanalys och kodning för att identifiera de problemområden som de tillfrågade beskrev 

som patientrisker. Kodningen innebar att alla kommentarerna på de öppna frågorna bildade 

undergrupper som därefter identifierades som problemområden.  

 

RESULTAT 

 

Bakgrundsfrågor  

Bakgrundsfrågorna visade att 18 av sjuksköterskorna och 18 undersköterskorna var kvinnor. 

Könsspridning bland läkarna var nio kvinnor och 11 män. Undersköterskorna var den grupp 

som hade längst arbetslivserfarenhet samt arbetat flest antal år på akutmottagningen. Endast 

fyra av sjuksköterskorna var vidareutbildade jämfört med 14 av läkarna.  

 

Vård av intoxikerade patienter  

Rödtriagerade patienter 

Resultatet angav att vård av rödtriagerade intoxikerade patienter upplevdes relativt lika mellan 

personalgruppen och de flesta svaren tillhörde gruppen positiva påståenden. Dock framkom 

att åtta av både läkarna och sjuksköterskorna svarade att de kände sig stressade. Utmärkande 

var att nio av sjuksköterskorna angav att de upplevde frustration i samband med vård av 

rödtriagerade intoxikerade patienter. 13 av sjuksköterskorna och 12 av undersköterskorna 
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kände sig engagerade i denna patientgrupp till skillnad från läkarna där fem hade angett 

engagemang (Figur 1).  

 

 

Figur 1 Vård av rödtriagerade intoxikerade patienter. 

Sjuksköterskorna angav platsbrist och kompetensbrist som orsak till sin frustration. Detta kom 

fram i de öppna svarsalternativen, där sjuksköterskor skrev: ”Frustration kan man känna när 

det inte finns intermediärvårdsplats för patienten”. ”Frustrerande då det är självförvållat”.  

Läkarna svarade på de öppna frågorna att stressen berodde på bristande stöd från 

intensivvården i omhändertagande av patienten: ”Kan bli stressande om inte CIVA stöd finns 

till på en gång”. Undersköterskorna var positiva, och angav att det gick snabbt att få plats till 

dessa högprioriterade patienter. 

 

Orangetriagerade patienter 

Att vårda orangetriagerade intoxikerade patienter framstod relativt lika som för de 

rödprioriterade intoxikerade patienterna. Sjuksköterskorna angav i högre grad att det var 

frustrerade än de övriga i arbetsgruppen. Nio av sjuksköterskorna svarade att de var 

frustrerande att vårda orangetriagerade intoxikerade patienter jämfört med fem av läkarna och 

fem av undersköterskor. Läkarna angav högre tillfredsställelse, åtta tyckte att det var 

tillfredställande att vårda orangetriagerade intoxikerade patienter jämfört med två hos både 

undersköterskorna och sjuksköterskorna. Läkarna angav ett lägre engagemang, fyra av dessa 

hade angett det engagerande att vårda orangetriagerade intoxikerade patienter jämnfört med 

12 av undersköterskorna och 11 av sjuksköterskorna (Figur 2). 
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Figur 2 Vård av orangetriagerade intoxikerade patienter 

På de öppna frågorna angav undersköterskorna och sjuksköterskorna att det var platsbrist som 

var den negativa faktorn, på grund av att patienterna vårdas längre på akutmottagningen där 

det saknas övervakningsresurser och personal. ”Plan finns oftast för patienten men svårare att 

få en vårdplats”. 

 

Gul/gröntriagerade patienter 

Frustration fanns hos alla yrkesgrupperna vid vård av gul/gröntriagerade intoxikerade 

patienter. Tretton av sjuksköterskorna uppgav frustration i samband med vård av 

gul/gröntriagerade patienter jämfört med nio stycken av undersköterskorna och sju av läkarna. 

Undersköterskorna var mer engagerade i denna patientgrupp än både läkare och 

sjuksköterskor. Nio stycken av undersköterskorna angav engagemang jämfört med fyra av 

sjuksköterskorna och två av läkarna (Figur 3). 

 

Figur 3 Vård av gul/gröntriagerade intoxikerade patienter 

0

5

10

15

20

A
n

ta
l 

Vård av orangetriagerade patienter 

ssk

dr

usk

0

5

10

15

20

A
n

ta
l 

Vård av gul/gröntriagerade patienter 

ssk

dr

usk



10 
 

Till gul/gröntriagerade patienter angav läkargruppen att det saknades platser, vilket är 

kommenterat i fritext. Sjuksköterskorna angav resursbrist på akutmottagningen och platsbrist 

på övriga sjukhuset som frustrerande för att ge patienterna en god och säker vård. ”Dessa 

patienter bli ofta liggande på akutmottagningen då det inte finns någon plats för dem”. 

”Patienter som endast ska nyktra till är stökiga och tar tid från de övriga patienter”. ”Oftast 

ingen plan för patienten utan ska bara ligga kvar för att tillnyktra”. 

 

God och säker vård 

Arton av läkarna angav att vården av intoxikerade patienter var säker till mycket säker på 

akutmottagningen på Akademiska sjukhuset. Av sjuksköterskorna svarade 17 att intoxikerade 

patienter fick säker till mycket säker vård och 14 av undersköterskorna svarade detsamma. 

Undersköterskorna var den grupp där flest hade svarat att vården av intoxikerade patienter var 

osäker till mycket osäker. Sex av undersköterskorna angav vården av intoxikerade patienter 

som osäker till mycket osäker jämfört med tre av sjuksköterskorna och två av läkarna (Figur 

4).  

 

Figur 4 God och säker vård 

 

Identifierbara patientrisker 

Genom innehållsanalys har fyra återkommande kategorier identifierats (Bilaga 3). 
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Platsbrist 

På den öppna frågan om risker har 11 av läkarna angett att platsbrist var ett problemområde. 

Sju av sjuksköterskorna och fyra av undersköterskorna angav platsbristen som ett 

problemområde. Majoriteten av kommentarerna visade att platsbrist var en riskfaktor på 

grund av brist på intermediär- och intensivvårdsvårdsplatser, vilket leder till att 

röd/orangetriagerade patienter blir kvar på akutrummet under lång tid, ibland hela nätter. 

”Patienter behöver vara på en intermediärvårdsavdelningen och inte på akuten, om patienter 

blir kvar på akuten för länge kan det bli svårt med övervakning då andra patienter kommer 

och tar personalens resurser”. 

På den direkta frågan om möjligheten att hitta plats på rätt vårdnivå inom rimlig tid svarade 

20 av sjuksköterskorna, 16 av läkarna och 15 av undersköterkorna att det var svårt till mycket 

svårt (Figur 5). ”Brist på plats på rätt vårdnivå”. 

 

 
Figur 5 Platsbrist 
 

 

Arbetsbelastning 

Tolv av läkarna hade gett kommentarer om att arbetsbelastningen på akutmottagningen är en 

av de stora riskerna vid vård av intoxikerade patienter. De beskrev att aggressiva patienter 

krävde ökade resurser, att patienterna inte medverkade till vård, och att det var svårt att 

genomföra undersökningar. Läkarna har även kommenterat samarbetet med psykiatrin. De 

önskade snabbare bedömning av psykiatriker, samt kommenterade att det var tidskrävande att 

skriva intyg enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) på intoxikerade patienter.  

”Tidskrävande då LPT behövs”, ”svårt med anamnes”, ”polis och väktare behövs”. 
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Sex av undersköterskorna har kommenterat att arbetsbelastning var en patientrisk. 

Undersköterskorna angav främst att högt inflöde och ökad arbetsbelastning medförde risk för 

brister i övervakningen av intoxikerade patienter. Resurserna var färre än vad som behövdes 

för att patientsäkra vården. De beskrev precis som läkarna att aggressiva patienter var 

resurskrävande och tog mycket av deras tid från andra patienter.  

 

Fem av sjuksköterskorna har angett att arbetsbelastningen är en patientrisk. Intoxikerade 

patienter kräver ökade personalsresurser, bland annat på grund av att de kan vara agiterade 

och vill inte medverka till vård. Intoxikerade patienterna kan även störa ordningen på 

akutmottagningen vilket är resurskrävande för den arbetande personalen. Det är svårt att veta 

vilka droger patienterna har intagit då de inte vill eller kan medverka till vård. ”Gul/gröna 

patienter är oroande för andra patienter”, ”överbelastat på akuten”. 

 

 

Kompetensbrist 

Femton av sjuksköterskorna och 11 av undersköterskorna angav kompetensbrist i teamet som 

en identifierbar risk. De efterlyste mer utbildning och bättre kompetens hos ny personal.  

Patientriskerna som kommenterades var framförallt risken att missa andra diagnoser än bara 

intoxikationen. ”Symtom på annan sjukdom kan döljas av intoxikationen”. Fem av läkarna 

beskrev svårigheterna med information och kunskap om de nya nätdrogerna och effekterna av 

dem. De beskrev brist på riktlinjer och tydliga PM vid vård av intoxikerade patienter.  

 

Bemötande 

Sju av sjuksköterskorna beskrev bemötande som en patientrisk, jämfört med en av läkarna 

och tre av undersköterskorna.  Kommentarerna var kritiska angående negligering av 

”stammisar” och att ”patienten ska bara sova ruset av sig”. Personalen angav att bemötande av 

intoxikerade patienter var sämre på grund av bristande kunskap och empati.  

 

DISKUSSION 

Resultatet visade att personalen angav frustration vid vård av intoxikerade patienter. 

Anledingen till frustrationen tolkades som brist på vårdplatser där både sjuksköterskor och 

läkare svarade (20 av 20) att det var svårt till mycket svårt att hitta rätt vårdplats på rätt 
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vårdnivå, vilket ledde till att intoxikerade intermediär- och intensivvårdspatienter vårdades 

akutmottagningen. Fyra identifierbara riskfaktorer identifierades, platsbrist, arbetsbelastning, 

kompetens, bemötande. Platsbristen var ett återkommande beskrivet problem. 

 

Resultatdiskussion 

Vården av röd- och orangetriagerade intoxikerade patienter angavs som positiv, främst hos 

sjuksköterskor men även läkare och undersköterskorna svarade att de tyckte vården var 

tillfredställande, engagerade och utmanande. Precis som Stenkilsson och Dryer (2007) 

beskriver bör omhändertagandet av alla potentiellt svårt sjuka ske med ett strukturellt 

arbetssätt enligt ABCDE-metoden och första steget är att identifiera livshot och åtgärda dessa. 

Röd- och orangetriagerade intoxikerade patienter anses som potentiellt svårt sjuka och det 

kräver att personalen har kunskap och arbetar på ett strukturerat sätt vilket kan ses som både 

utmanande och engagerande.  

Sjuksköterskorna var mer frustrerande när det gällde röd- och orangetriagerade patienter än 

både läkarna och undersköterskorna. Både röd- och orangetriagerade patienter skall ha 

sjuksköterska bedside (Lundin et al., 2010), vilket kräver stora personalresurser då 

intoxikerade patienter har en snittvårdtid på akutmottagningen på fyra timmar (Friberg, 2012). 

Således vårdas intermediär- och intensivvårdspatienter under lång tid på akutmottagningen. 

Sjuksköterskan ansvarar för omvårdnaden av intoxikerade patienter, vilket Indig et al., (2009) 

beskriver är resurskrävande och ökar arbetsbelastningen för personalen på akutmottagningar, 

vilket också resultatet påvisar.  

Läkarna angav i resultatet ett lägre engagemang för de röd- orangetriagerade prioriterade 

intoxikerade patienterna än sjuksköterskor och undersköterskor. Resultatet kan tolkas som 

stressrelaterat på grund av bristande stöd från intensivvården och brist på befintliga PM. 

Nilsson och Sundqvist-Lemessova (2011) visar i sin studie att endast fem av 45 

akutmottagningar hade kliniska riktlinjer för omhändertagande av intoxikerade patienter. 

Sjuksköterskorna angav kompetensbrist i det egna teamet som en orsak till sin frustration, 

vilket kan härledas till bristen av befintliga PM gällande vård av intoxikerade patienter på 

Akademiska Sjukhusets akutmottagning.  

I vården av gul/gröntriagerade patienter visar resultatet en frustration bland alla 

yrkesgrupperna. Läkarna hade kommenterat att det saknades platser och sjuksköterskorna 

angav frustration. Frustrationen beror på att patienterna blir kvar på akutmottagningen för att 
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nyktra till på grund av att det inte finns någon TNE (Tillnyktringsenhet) på Akademiska 

sjukhuset, vilket leder till att akutmottagningen används som TNE. LOB (SOU, 2001:35) är 

till för att berusade patienter ska kunna nyktra till om de inte kan ta vara på sig själva. Om den 

berusade patienten är i behov av vård skall läkare tillkallas eller patienten skall köras till 

akutmottagningen. Som Indig et al. (2009) och Ferns och Cork (2008) beskrev visade 

resultatet att de intoxikerade patienterna ofta hade ett aggressivt och hotfullt beteende och var 

resurskrävande, vilket leder till att de tog tid från andra patienter. Patienter som blir intagna 

under LOB har tillsyn var 15 minut. Patienter som triageras gul eller grön på 

akutmottagningen och ”bara ska ligga till sig” har tillsyn varje eller varannan timme.  

Enligt Stenkilsson och Dryer (2011) är första steget hos alla potentiellt sjuka att identifiera 

livshot och åtgärda dessa. För en god och säker vård används ABCDE-metoden och 

majoriteten av de svarande ansåg att den intoxikerade patienter fick en säker till mycket säker 

vård på akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset.  

Resultatet har påvisat fyra identifierbara problemområden gällande patientsäkerheten för den 

intoxikerade patienter. Platsbrist var en återkommande orsak till både stress och frustration 

hos hela personalgruppen. Det var främst platsbrist inom intermediärvård och intensivvård 

som kommenterades i resultatet. Platsbristen resulterade i att patienter som hade en hög 

vårdnivå och skall vårdas på intermediär- eller intensivavdelning med personal bedside vårdas 

på akutmottagningen. Detta ledde till att personalresurserna inte räckte till på 

akutmottagningen på grund av att personalresurserna inte var anpassade för att vårda 

intermediär- och intensivvårds patienter under en längre tid. Arbetsbelastningen gjorde det 

svårt att uppfylla kravet med personal bedside på akutmottagningen vilket utgjorde en 

patientrisk för den intoxikerade patienten. Socialstyrelsen beskriver det som en katastrof inom 

hälso- och sjukvården när tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det akuta 

vårdbehovet och när belastningen är så hög att normala omhändertaganden för medicinsk 

behandling inte längre kan upprätthållas trots adekvata åtgärder (Socialstyrelsen, 2013). 

Enligt Socialstyrelsens beskrivning av katastrofläge och ökade patientsäkerhetsrisker innebär 

det att med i snitt tre intoxikerade patienter per dygn med en snittvårdtid på fyra timmar så har 

Akutmottagningen katastrofläge dagligen. 

SOU 2011:35 rapporterar att det varje dag vårdas ett stort antal intoxikerade patienter på 

akutmottagningen. Resultatet visade att personalen angav att de inte hade tillräcklig kunskap 

och information om de nya nätdrogerna samt deras effekter, vilket kan anses som en 

kompetensbrist. Stenkilsson och Dryer (2011) påpekar att ett universellt och systematiskt 
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första omhändertagande förebygger misstag, som att tidigt fastna i en diagnos och inte 

fortsätta undersökningen och informationsinhämtningen. I de öppna frågorna kommenterade 

framförallt sjuksköterskorna rädsla för att missa andra livshotande diagnoser på grund av 

otillräcklig kunskap och negligering av symtom.  

Indig et al. (2009) beskriver att drog- och alkoholpåverkade patienter kan ha tagit substanser 

som ger förvrängd verklighetsuppfattning och vanföreställningar, samt att de uppvisar ett 

avvikande och säreget beteende, vilket kan leda till att negativa attityder gentemot 

patientgruppen uppstår. Resultatet påvisar att bemötande är ett identifierbart problemområde 

och personalens egen attityd till alkohol och droger avspeglar sig i bemötande av den 

intoxikerade patienten, vilket även Ford et al. (2007) beskriver. Personalens bemötande av 

intoxikerade patienter avspeglar sig i kommentarer som att det är resurskrävande och att de 

”tar tid från riktigt sjuka patienter”. 

 

Metoddiskussion 

Till denna studie användes en enkät vilket gav oss en överskådlig bild över hur läkare, 

sjuksköterkor och undersköterskor identifierade patientrisker vid vård av intoxikerade 

patienter. För att få en djupare förståelse av patientriskerna skulle djupintervjuer kunna 

användas som metod. 

Enkät under ledning användes vilket gav en svarsfrekvens på 100 %. 60 enkäter gav en 

överskådlig bild angående personalens uppfattningar om identifierbara patientrisker vid vård 

av intoxikerade patienter. 

Enkäten provades ut på sex utvalda ur personalgruppen och justerades för att säkra 

reliabiliteten. Testpersonerna tillfrågades även om det var något som borde lagts till för att 

säkra validiteten. Trots att både reliabiliteten och validiteten säkerställdes med två testgrupper 

av personalgruppen visade att fråga nummer 7 (Anser du att vården av den intoxikerade 

patienten förändrats över tid?) ej var relevanta till frågeställningarna och att fråga nummer 11 

(Har du varit med om att någon intoxikerad patient felbehandlats på akutmottagningen?) var 

felställd och tolkades gälla Lex Maria-ärenden och har därav inte redovisats. På de öppna 

frågorna hade inte platsbristen kommenterats i någon större utsträckning men på den direkta 

frågan kommenterades detta i betydligt högre grad, vilket kan te sig motsägelsefullt i 

resultatet. 
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Då 20 stycken ur varje yrkesgrupp fick enkäten och är risken liten att de kan känna igen sitt 

eget citat. Studien är liten, men resultatet bedöms att kunna överföras till liknande 

akutmottagningar av samma storlek. 

 

Avslutande kommentar 

Studien visar på ett flertal risker som behöver uppmärksammas vid vård av intoxikerade 

patienter. Resultaten tyder på att akutmottagningar behöver ett större antal intermediär- och 

intensivvårdsplatser än vad som idag finns, för att patientsäkra vården och motsvara inflödet 

av intoxikerade patienter som besöker akutmottagningen. Att akutmottagningen används som 

en tillnyktringsenhet är inte optimalt eller patientsäkert. Personalen behöver mer utbildning 

om de nya nätdrogerna och tydliga riktlinjer vore önskvärt för vård av intoxikerade patienter.  

 

Slutsats 

Akutmottagningen personal upplevde det frustrerande att vårda intoxikerade patienter på 

grund av platsbristen av intermediär – och intesivvårdsplatser samt avsaknaden av en TNE. 

Majoriteten av personalen tyckte att intoxikerade patienter fick en god och säker vård under 

deras tid på akutmottagningen. 

Fyra riskområden identifierades, platsbrist, arbetsbelastning, kompetensbrist och bemötande. 
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 Bilaga1   

Enkät om identifierbara risker vid vård av intoxikerade patienter på akutmottagning. 

 

Fyll i ditt svar genom att ringa in ditt svarsalternativ.  

Har du frågor om enkäten så hjälper vi dig gärna.  

Bakgrunds frågor: 

 

1. Är du? 

Kvinna  Man 

 

2. Vilket yrke har du? 

Undersköterska Sjuksköterska Läkare 

 

3. Hur länge har du jobbat inom ditt nuvarande yrke? 

0-1år 1-3år 3-5år >5år  

 

4. Antal år inom akutsjukvård, akutmottagning.  

0-1år 1-3år 3-5år >5år  

 

5. Specialistutbildad? 

Ja Nej  

 

6. Om du svarat Ja på fråga 5. Vilken/vilka specialistutbildning har du? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Enkätfrågor: 

Upplevelser av att vårda intoxikerade patienter. 

 

7. Anser du att vården av intoxikerade patienter har förändrats under Din tid på 

akutmottagningen? 

Ja  Nej Vet ej 

 

Varför:_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

8. Hur är möjligheten att hitta vårdplatser på rätt vårdnivå inom rimlig tid till 

intoxikerade patienter? 

1 ------ 2 ------ 3 ------ 4 ------ 5 ------ 6 ------ 7 ------ 8 ------ 9 ------ 10 

mycket enkelt  svårt      mycket 

enkelt         svårt 

 

Varför:_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

9. Anser du att det finns någon risk att intoxikerade patienter kan felbehandlas på 

akutmottagningen? 

1 ------ 2 ------ 3 ------ 4 ------ 5 ------ 6 ------ 7 ------ 8 ------ 9 ------ 10 

mycket liten  stor       mycket 

liten             stor 
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Vilka felbehandlingsrisker ser du?__________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Varför?_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

10. Hur god och säker vård anser du att intoxikerade patienter får på akutmottagningen? 

1 ------ 2 ------ 3 ------ 4 ------ 5 ------ 6 ------ 7 ------ 8 ------ 9 ------ 10 

mycket osäker  säker         mycket 

osäker             säker 

 

Varför?_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

11. Har du varit med om att någon intoxikerad patient felbehandlats på akutmottagningen? 

Ja  Nej Vet ej 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

12. Ser du några problem i samband med vård av intoxikerade patienter? 

Ja  Nej Vet ej 

 

Om ja, utveckla varför:__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Patientvård av intoxikerade patienter 

Fråga 13-15 kan fler svarsalternativ ringas in. 

 

13. Hur upplever du att vårda en rödprioriterad intoxikerad patient på akutmottagningen? 

 Stressande 

 Oroande 

 Frustrerande 

 Jag känner mig rädd 

 Tillfredställande 

 Utmanande 

 Engagerade  

 Känner mig nöjd 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

14. Hur upplever du att vårda en orangeprioriterad intoxikerad patient på 

akutmottagningen? 

 Stressande 

 Oroande 

 Frustrerande 

 Jag känner mig rädd 

 Tillfredställande 

 Utmanande 

 Engagerade  

 Känner mig nöjd 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

15. Hur upplever du att vårda en gul/grönprioriterad intoxikerad patient på 

akutmottagningen? 

 Stressande 

 Oroande 

 Frustrerande 

 Jag känner mig rädd 

 Tillfredställande 

 Utmanande 

 Engagerade  

 Känner mig nöjd 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan till denna undersökning. 

Med vänliga hälsningar 

Marie Ellmin och Sara Nähl 

Kandidatstuderande sjuksköterskor på akutmottagningen.  
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Bilaga 2 

 

 

 

Vårdvetenskap 7,5hp. 

Våren 2013 

Undersökning av vårdrelaterade risker i vården av intoxikerade patienter på 

akutmottagningen. 

S Vi kommer att skriva C-uppsats om akutrumspersonalens upplevelser av att vårda 

intoxikerade patienter på akutmottagningen Akademiska sjukhuset.  

B Det finns inga tidigare svenska studier inom området. Vi har därför valt att skriva om 

akutrumspersonalens identifiering av risker för intoxikerade patienter under vårdtiden på 

akutmottagningen.  

A Datainsamling pågår till studien, vilket genomförs med en enkät på akutmottagningen som 

delas till undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Resultatet kommer att användas till 

förbättring av vården för intoxikerade patienter samt utbildning av personal på 

akutmottagningen. Deltagandet är frivilligt och alla uppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt. 

R Fyll gärna i nedanstående enkät och lämna den till författarna direkt eller lägg enkäten i 

Maries brevlåda(Marie och Åsa, utbildningssjuksköterska). 

Marie Ellmin & Sara Nähl 

 

Marie Ellmin   Sara Nähl  Anna Höglund 

Leg. Sjuksköterska  Leg. Sjuksköterska Handledare 

Kandidatstuderande  Kandidatstuderande Inst. för folkhälso- och   

    vårdvetenskap  

marie.ellmin@akademiska.se saranahl@yahoo.se anna.hoglund@crb.uu.se 

mailto:marie.ellmin@akademiska.se
mailto:saranahl@yahoo.se
mailto:anna.hoglund@crb.uu.se
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Bilaga 3. 

Kommentarer Grupper  Kod 
För lång väntan på akuten. 

Patienten bli liggande och väntar på 

intemediärvårdsplats 
Blir ofta liggande länge.  

Patienter behöver vara på en 

intermediäravdelning och inte på akuten. 
”om patienten blir kvar på akuten för länge 

kan det bli svårt med övervakning då andra 

patienter kommer och tar personalens 
resurser”. 

Saknas lättare intemediärvårdplatser. 
Brist på CIVA AIMA platser. 

Brist på plats på rätt vårdnivå. 

Svårt att övervaka och vårda patienten på 
övervaksplats. 

Platsbrist för CIVA patienter 

Fel vårdenhet 

Lång väntetid 

 

 

Övervakningsbrist  

 

 

Fel vårdenhet 

 

 

Platsbrist 

Grön/gul prioriterade patienter är oroande 

för övriga patienter. 

Aggressiv patientgrupp 

Aggressiv och orolig patient 
Resurskrävande patient 

”om patienten blir kvar på akuten för länge 

kan det bli svårt med övervakning då andra 
patienter kommer och tar personalens 

resurser”. 

Bristande övervakning. 
Får vänta på psykiatriker 

Förbättrat sammarbete med psykiatrin. 

Medverkar inte till vård.  
Svårt att övervaka patienter. 

Svårt att hinna sätta sig in i de nya drogerna. 

Smittrisk, Hep c b. 
Polis och väktare behövs.  

Vill inte berätta allt. 
Kräkning och risk för aspiration 

Svårt med anamnes 
Patienten bli liggande och väntar på 
intemediärvårdsplats 

Ordinationer kan missas pga hög 

arbetsbelastning, nya patienter kommer 
Rätt vårdnivå finns inte för alla patienter.  

Överbelastat på akuten  

Personal och platsbrist. 
Tidsbrist 

Vid storhelger sänker vi arbetsnivån, så 

många intoxer.  
Tidskrävand då LPT behövs 

Resursbrist 

 

 

Suicidrisk 

 

 

Fara för personal 

 

 

Sammarbetsvilja 

 

 

Vårdnivå 

 

 

Resurskrävande patient 

Arbetsbelastning 

”skiter i att bemöta” patienten pgaintoxen 

Misstanke om intox, visade sig vara 

infektion. 
Ejintox, annan sjukdom 

Symtom på annan sjukdom kan döljas av 

intoxen 
Agitera, ej sammarbetsvilliga. 

Tror att patienten är full så har den en 

skallskada/blödning. 
Kompetensbrist hos ny personal  

Bristande övervakning. 

Otillräcklig utbildning. 
Fel rapport från start? 

Sena intoxeffekter missbedöms. 
Negligerar stammisar 

Inga tydliga Pm, osäkra läkare. 

Även intoxikerade patienter kan vara sjuka. 
Kräkning och risk för aspiration. 

Attitydproblem hos personal 

Okunskap och ignorera patienten.  

Feldiagnos 

 

 

Okunskap 

 

 

Dålig utbildning. 

 

 

Kommunikationsbrist 

Kompetensbrist 

Ingen vill ha patient. 
”skiter i att bemöta” patienten pgaintoxen 

Ska bara sova ruset av sig. 

Attitydproblem  Bemötande  



26 
 

En uppfattning efter första träffen med 
patienten. 

Svårt med sekretessen.  

Även intoxikerade patienter kan vara sjuka. 
Vill inte berätta allt. 

Negligerar stammisar 

”tar tid från andra riktigt sjuka patienter” 

 


