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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Dödligheten hos en person med opiatmissbruk är betydligt högre än hos 

normalbefolkningen. Överdos är en stor riskfaktor för individer med heroinmissbruk. Tidigare 

studier har visat att en dödlig överdos oftast föregås av en icke-dödlig och att det sällan varit 

någon uppkoppling till beroendevården däremellan. Syfte: Att undersöka om snar 

uppkoppling till beroendevården hade betydelse för överlevnaden efter en icke dödlig 

opiatöverdos som reverserats med antidotbehandling samt om det fanns några 

journalanteckningar hos avlidna gällande eventuella motiverande åtgärder för att överföra 

patienter till beroendevården. Metod: Alla individer i åldern 18-50 år som haft en 

opiatintoxikation, enligt specifika diagnoskoder vid akutmottagningen i Malmö mellan åren 

2005-2013 inkluderades. Urvalet delades därefter in i två grupper: narkotikarelaterad-död och 

icke narkotikarelaterad-död vilket hämtades via Region Skånes statistik-, registrerings- och 

journalsystem (Qlikview, WebPASiS och Melior). Deskriptiv analys utfördes över de avlidna 

individerna där journaler granskades om det fanns motiverande åtgärder dokumenterat som 

vidtagits. Statistisk analys med SPSS version 21.0 utfördes på de två grupperna 

(narkotikarelaterad-död och icke narkotikarelaterad-död) med jämförelse över vårdkontakt i 

beroendevård/psykiatri i Region Skåne. Resultat: Av de totalt 130 inkluderade individerna 

blev indelningen 11 individer i gruppen narkotikarelaterad-död och 119 individer i gruppen 

icke narkotikarelaterad-död. En högre andel av de i gruppen icke narkotikarelaterad-död, 64 

procent hade uppkoppling till beroendevård/psykiatri inom tidsperioden 0-28 dagar efter sin 

icke dödliga överdos medan endast en individ i gruppen narkotikarelaterad-död hade något 

kontakttillfälle (p = 0,001). Resultatet visar på risk för narkotikarelaterad död efter en icke 

dödlig överdos om ingen kontakt med beroendevården upprättas inom snar tidsram. Inga 

motiverande åtgärder, bland de 11 avlidna i gruppen narkotikarelaterad död, fanns 

dokumenterat i journal av sjuksköterska efter det första intoxikationstillfället och endast fyra 

journaler hade sjuksköterskeanteckningar. I två av fallen hade läkare skickat remiss till 

beroendvården för uppföljning. Slutsats: Denna studie visar att snar uppkoppling till 

beroendevården är av betydelse för individer med heroinmissbruk efter en icke dödlig 

opiatöverdos. Risken för ett narkotikarelaterat dödsfall är hög hos personer som har 

genomgått en icke-dödlig överdos och därav kan en snabb uppkoppling till beroendevården 

vara av största vikt. Tidigt påbörjade motiverande åtgärder skulle kunna vara av värde för 

patienten i det första skedet efter en icke dödlig överdos. Motiverande åtgärder av 

sjuksköterska var sällan dokumenterade. 

 

Nyckelord: överdos, dödlighet, opiatintoxikation, journalstudie, motiverande åtgärder 



     

 

                   

 

                                              

ABSTRACT 

 

Background: The mortality for a person with opiate abuse is markedly higher than the general 

population. Overdose is a high risk for individuals with heroin abuse. Previous studies have 

showed that a fatal overdose usually is preceded by a non-fatal overdose and that there rarely 

was an addiction treatment contact in between. Aim: To investigate whether a rapid addiction 

treatment contact was important for the survival after a non-fatal opiate overdose that had 

been reversed with antidote treatment, and if there were any notes made in the charts of 

deceased concerning motivational work to referral patients to the addictition care. Method: 

All individuals in the age 18-50 years who had been registered for an opiate intoxication, 

according to specific diagnosis codes, at the emergency department in Malmö between the 

years 2005-2013 were included. The selection was divided into two groups: drugrelated-death 

and non drugrelated-death which was extracted through Region Skånes statistical system, 

registration system and medical record (Qlikview, WebPASiS and Melior). A descriptive 

analysis was performed on the deceased where medical records were examined to see if any 

motivational work was done. A statistical analysis with SPSS version 21.0 was performed on 

the two groups (drugrelated-death and non drugrelated-death) where comparisons were made 

with respect to contacts to the addiction treatment/psychiatry in Region Skåne. Results: Out of 

the 130 individuals included were there 11 individuals in the group drugrelated-death and 119 

individuals in the group non drugrelated-death.  An overwhelming number of the individuals 

in the group non drugrelated-death, 64 percent had an addiction treatment/psychiatry contact 

within a short period, 0-28 days after their non-fatal overdose while only one individual in the 

group drugrelated-death  had a connection (p=0,001). The result shows a higher risk for 

overdose death after a non-fatal overdose if no addiction treatment contact is made within a 

short period of time. There was no motivational work documented by nurses, among the 11 

deceased in the group drugrelated-dead in any of the medical records and in only four cases 

were there notes made by a registered nurse. In two of the cases had there been sent a referral 

by a doctor to the addiction treatment for a follow-up. Conclusions: This study shows that a 

rapid contact to the addiction treatment is of great importance for individuals after a non-fatal 

opiate intoxication. The risk for drug related death is high for individuals after a non-fatal 

overdose and therefore can a rapid contact to the addiction treatment be of great importance. 

Early onset of motivational work may be of great value for the patient after a non-fatal 

overdose in the first stages. There were rarely any motivational nursing notes made. 

 

Keywords: overdose, mortality, opiate intoxication, chart review, motivational work  
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INLEDNING 

 

Det larmar på akutmottagningen. Ambulans förvarnar om en överdos, sannolikt 

heroinöverdos. Man född -85, funnen livlös, RLS 3, hypotensiv, andningsdepriverad – 

andningsfrekvens 3 andetag/min – cyanotisk om läppar, synliga stickmärken på armarna samt 

miotiska pupiller. Har fått antidotbehandling i form av naloxon intravenöst samt subkutant är 

nu RLS 2 med andningsfekvens 5 andetag/min. Kommer till akutrummet om 3 min. 

 

På en akutmottagning är akuthandläggning av överdoser och då främst heroinöverdoser 

vanligt förekommande. Behandling har vanligtvis påbörjats prehospitalt med 

antidotbehandling i form av naloxon och fortsätts därefter på akutmottagningen tills 

andningsdepressionen hävts och patienten har en tillfredställande spontanandning samt är 

cirkulatoriskt stabil och vid medvetande. Då avgiftning betraktas som något frivilligt är 

patienten oftast fri att gå, om intoxikationen har hävts och patienten själv önskar utskrivning. 

Detta sker för det mesta utan en uppkoppling till beroendevården. Sjuksköterskan har då 

många gånger varit den enda kontakten patenten haft på akutmottagningen. 

BAKGRUND 

 

På akutmottagning är akut förgiftning en av de vanligaste orsakerna till ett ambulanslarm och 

det är också en vanligt förekommande patientkategori (Fryckstedts, Hulting, Höjer & 

Ludwigs, 2007; Wikström, 2006). De bakomliggande orsakerna till en förgiftning kan dock 

vara många: självmord, överdos, olycksfall (Fryckstedts et al, 2007). Cirka 26-36 miljoner 

individer beräknas använda opioider som drog och av dessa har mer än hälften heroin som 

huvuddrog. 90 procent av alla drogrelaterade dödsfall beräknas bero på opioider (Knudsen, 

2013). Opioid används för alla de ämnen (syntetiska och naturliga) som binder till en 

opioidreceptor såsom metadon, buprenorfin, tramadol och fentanyl (exempel på syntetiska 

ämnen) samt morfin, kodein, heroin och opium (exempel på naturliga ämnen). Opiat däremot 

är ett samlingsnamn för ämnen som kan utvinnas naturligt ur vallmo – morfin, kodein, heroin, 

opium – och binder till opiodreceptorerna (Kakko, 2011). Heroin är den opiat som betraktas 

som en av de farligaste drogerna på grund av dess höga tillvänjning samt den höga risken för 

överdos. Generellt betraktas opiatmissbruk som det mest förödande av beroendetillstånden 

(Teeson, Degenhardt & Hall, 2002). 

 

Narkotikaöverdos är den främsta orsaken till för tidig död hos individer med missbruk (Darke 

& Hall, 2003). Även vid heroinmissbruk är överdos den enskilt vanligaste dödsorsaken. 

Mellan åren 1991-2007 stod heroin samt andra opiater för 76-91 procent av de akut 

drogrelaterade dödsfallen i Sverige (Simonsen et al., 2010; Steentoft et al., 2006). Det är ett 

mörkertal över totala antalet tunga missbrukare i Sverige men det beräknades år 2004 vara 

runt 26000 (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning [CAN], 2007) men enligt 

Byqvist (2011) uppgår siffran nu till 29500.  År 2002 var det 136 dödliga överdoser (2,56 per 

100 000 invånare) i Sverige, 69 procent av dessa var konstaterade heroinöverdoser jämfört 

med år 1997 då det var totalt 116 överdoser och 75 procent berodde på heroin. År 1991 var 

mer än hälften (65 %) av överdoserna centrerade till huvudstaden med omnejd men 2002 har 

studieresultat visat att missbruket är ett växande problem och endast 42 procent av 

överdoserna skedde i huvudstadsområdet (Steentoft et al, 2006). Antalet överdoser har en 

konstant stigande trend och i senare studie av Simonsen et al. (2010) var resultatet 194 
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dödliga överdoser (3,53 per 100 000 invånare) i Sverige och av dessa var 49 procent 

relaterade till heroin.  

 

Studier i Australien visar att ca 50-70 procent av personer med intravenöstmissbruk har 

erfarenhet av icke dödlig överdos någon gång i sitt liv, och av dessa hade 20-30 procent 

överdoserat de senaste 12 månaderna (Darke, Ross & Hall, 1996; McGregor, Darke, Ali & 

Christie, 1998). En icke dödlig överdos är vanligt bland individer med heroinmissbruk och är 

en förlust av medvetande med andningsdepression men som ej är dödlig (Darke et al., 1996: 

Davoli et al., 1993). Det totala antalet av en så kallad icke dödlig heroinöverdos kan vara 

förknippat med ett mörkertal eftersom uppgifterna endast är självrapporterade (Darke, Mattick 

and Degenhardt, 2003). 

 

I Malmö intervjuades totalt 149 personer, med heroinmissbruk om deras erfarenhet rörande 

överdos, både egen och observerad. Resultatet visade att 74 procent hade själva upplevt minst 

en överdos och i stort sett alla (96 %) hade observerat minst en överdos samt 32 procent hade 

bevittnat en dödlig överdos. Det framgick i studien att mer än en överdos var vanligt och sju 

procent hade upplevt så mycket som 11 eller fler överdoser. Studien var utförda på individer 

med ett aktivt heroinmissbruk som var uppkopplade till sprututbytet i Malmö och ingen var 

uppkopplade till någon beroendebehandling (Brådvik, Hulenvik, Frank, Medvedeo & 

Berglund, 2007).  

 

Riskgruppen för en dödlig samt icke dödlig överdos är ej de unga oerfarna personerna med 

missbruk utan de mer erfarna individerna med heroinmissbruk därtill en medelålder runt 30 

år. Studier har visat att vid en överdos är individer med missbruk sällan under eller 

uppkopplade till någon form av drogbehandling (Darke & Hall, 2003; Stoove, Dietze & 

Jolley, 2009). 

 

Sjuksköterskan är ofta den som förmedlar patientens önskningar till den ansvariga läkaren. 

Hon är i bemötandet av individer med missbruk kanske den första kontakten vid ett 

sjukhusbesök och kan därmed utnyttja denna kontaktmöjlighet till att påverka och eventuellt 

verklighetsorientera individer med missbruk till att förebygga, undervisa och motivera till 

mindre droganvändande (Lökensgard, 1997).  Sjuksköterskan kan stimulera patientens egen 

vilja till förändring (Forsberg, 1999).   

  

Opiater 

 

Det äldsta berusningsmedlet i världen är opiater. Effekten sker genom påverkan på kroppens 

opioidreceptorer. Det opioida systemet i kroppen reglerar bland annat funktioner som 

belöningseffekter och analgesi. Opium var det ämne som först användes som 

berusningsmedel och på 1800-talet lyckades en tysk apotekare att isolera morfin. Försök 

gjordes för att smärtställa patienter bättre genom injicering. Detta medförde en våg av 

missbruk samt beroende. Allvarliga biverkningar på grund av beroende uppmärksammades, 

och i tron att effektivisera morfinet utan eventuellt missbruk framställdes på 1890-talet heroin 

(Hoffmann, 2011). I Sverige började opiatmissbruket med opium runt 1965, därefter kom 

morfinbas och 1975 introducerades heroin på marknaden och har därefter betraktats som ett 

allvarligt samhällsproblem (CAN, 2007; Grönbladh, 2011; Svensson, 2005).  

 

Heroin intas i 3 olika former; röks, sniffas eller injiceras av individer med missbruk. När 

heroin intas blir effekten en känsla av eufori då narkotikan aktiverar hjärnans 
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belöningsnätverk med ett väldigt mycket kraftigare stimuli än normalt (Hoffmann, 2011; 

Heilig, 2004).  

 

Heroin har en kort halveringstiden vilket innebär att kort tid efter intag, 2-4 h, inträder 

abstinenssymtom och tidigare känsla av eufori motiverar till fortsatt drogintag (Grönbladh, 

2011; Hoffmann, 2011; Nylander, 2011). Vid en akut heroinintoxikation kan symtomen vara: 

miotiska pupiller, hypotensivitet – chock, hypoventilation, sänkt medvetande, sänkt 

muskeltonus och vid allvarlig intoxikation finns också risk för rhabdomyolys och lungödem. 

Opioider har väldigt hög affinitet till receptorer i andningscentrum där de har en hämmande 

effekt (Fryckstedts et al, 2007). Detta resulterar i hypoxi som kan vara dödlig om den ej blir 

behandlad. En opioidantagonist är antidoten naloxon vilken kan vara livräddande och bör 

administreras vid minsta misstanke på opioidöverdos (Jacobsen & Hallas, 2011; O’Brien, 

2011). 

 

En överdos är ofta ett resultat av en strävan efter den ultimata upplevelsen, återskapandet av 

känslan av eufori (Svensson, 2005). Vid kraftig överdos sker sänkt vakenhet och livshotande 

andningsstillestånd kan inträda (Heilig, 2004). Antidoten naloxon reverserar heroinets 

påverkan. Vid naloxonbehandling inträder abstinenssymtomen direkt. Tyvärr har den en 

kortare halveringstid än opioiden och därför bör patienten kvarhållas för observation då risken 

för medvetslöshet och andningsdepression kan återkomma (Ottosson, 2007; Svenson, 2005). 

 

Beroendevården Malmö 

 

Vuxenpsykiatrin i Region Skåne behandlar patienter över 18 år och har verksamhetsområden 

inom allmänpsykiatri, beroende och psykos (Region Skåne, 2011a; 2012). På 

Beroendecentrum (BCM) i Malmö diagnostiseras, behandlas och avgiftas patienter med olika 

beroendetillstånd. De har en egen jourlinje och en akutmottagning som är öppen 8-23 på 

vardagar och 9-23 på helger. Akutmottagningen (somatisk) tar de patienter som till exempel 

vid en överdos är antingen cirkulatoriskt, respiratoriskt påverkade eller medvetandesänkta och 

därmed kan behöva extra övervakning i form av exempelvis telemetri.  

 

I Malmö finns sprututbytet. Detta startades 1987 och är kopplat till infektionskliniken 

(Socialstyrelsen, 2013) i samarbete med beroendevården. Via sprututbytet sker nu ett 

forskningsprojekt – Malmö Treatment Referral and Intervention Study (MATRIS-studien) där 

sprututbytesprogrammet används som en rekryteringbas för erbjudande om 

läkemedelsassisterad behandling med metadon eller Suboxone. Detta för att minska 

utredningsprocessen för individer med missbruk och därmed försöka minimera tiden från det 

att intresse visas till att själva behandlingen kan påbörjas. Sjuttionio individer med 

heroinberoende (57 män och 18 kvinnor) erbjöds att ingå i studien, 75 accepterade och 71 (95 

%) har påbörjat behandling. Efter sex månaders behandling är fortfarande 63 stycken (89 %) 

kvar i behandlingen (Bråbäck, Ekström, Isendahl, Nilsson & Håkansson, 2013). Studien 

indikerar att ett stort antal patienter kan överföras från en kontaktyta med personer i aktivt 

heroinmissbruk, till fungerande behandling. För de flesta patienter med relativt uttalat 

opiatberoende är behandlingen långvarig och av det benämningen underhållsbehandling. Både 

buprenorfin och metadon minskar suget efter heroin (Kakko, 2011). Röster finns för drogfri 

behandling men inga studier har visat att detta minskar mortaliteten som metadon (Grönbladh, 

2011) utan faktiskt ökar mortaliteten (Kakko, Dybrant Svanborg, Kreek & Heilig, 2003). 
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Överföring till beroendevården  

 

Studier utförda på samarbete och överföring mellan somatisk akutsjukvård och beroendevård 

var väldigt få. Författaren är av den uppfattningen att överföringen till beroendevården från 

akutmottagningen i Malmö är väldigt låg trots att detta är en vanligt förekommande 

patientkategori. Några av de funna studierna diskuterar vikten av Brief Intervention, som är 

en enklare metod för personal på en akutmottagning att använda som motivationsarbete för att 

reducera missbruk och överföra patienter till beroendevården (D’Onofrio et al, 2012). Dock 

återfinns bland artiklar att en brist på överföring till beroendevården kan bottna i attityder. 85 

procent av personalen på en akutmottagning i Sydney, Australien indikerade att patienters 

bristande motivering utgjorde den största anledning till att intervention för motivationsarbete 

sällan utfördes. Endast fem procent av personalen screenade för missbruksproblem och endast 

27 procent hänvisade till någon specialist såsom beroendevård. Av personalen som ingick på 

totalt 78 stycken var 54 procent sjuksköterskor och 46 procent var läkare. Förutom patientens 

bristande motivation eller insikt uppgavs även otillräcklig tid och bristande kunskap som 

anledning till bristfälligt motivationsarbete för att överföra patienter till beroendevården. 

Läkarna var mer benägna till negativa attityder, såsom att akutmottagningen inte kunde hjälpa 

denna patientgrupp, 15 procent av läkarna jämfört med två procent av sjuksköterskorna 

(Indig, Copeland, Conigrave & Rotenko, 2009). 

 

I Irland beräknades det att 28 procent av alla som söker till akutmottagningen har 

skador/sjukdom relaterad till missbruksproblem. Dock är identifieringen av dessa patienters 

missbruksproblematik mycket låg vilket tros bottna i vårdpersonals negativa attityder 

gentemot denna patientkategori vilket påverkar vården som ges och därmed även en möjlig 

överföring till beroendevården. En stor indikator var avsaknaden av sympati gentemot 

individer med missbruksproblem (Kelleher, 2007). Vid förfrågan av alla sjuksköterskor samt 

läkare vid tre universitetssjukhus i Irland uppgav majoriteten att de aldrig hade fått någon 

specifik form av utbildning gällande missbruk. 75 procent uppgav att de kom i kontakt med 

denna patientkategori minst 1-2 gånger per vecka och ca 32 procent ansåg att detta var en svår 

patientkategori att bemöta och vårda. Cirka nio procent uppgav att de inte överförde eller 

hänvisade patienterna till beroendevården på grund av att patienten ej ville och ca 16 procent 

uppgav att det var på grund av bristen eller tillgängligheten på beroendevård (Kelleher & 

Cotter, 2009). 

 

Mortalitet och överdos 

 

I Melbourne, Australien var det mellan åren 2000-2005, 6445 stycken icke dödliga överdoser 

registrerade i ambulansjournal och av dessa resulterade 164 stycken i en dödlig överdos. Av 

de 164 dödliga överdoserna var 80 procent män. Sextiotvå procent av de dödliga överdoserna 

hade tidigare behandlats för en icke dödlig överdos prehospitalt med antidotbehandling, 36 

procent hade behandlats två gånger med antidotbehandling och 17 procent hade behandlats 

mer än två gånger (maximum 6 gånger) prehospitalt. Mortalitetsrisken för en dödlig överdos 

efter en icke dödlig överdos beräknades till 1,20 (95 % CI, 1,03–1,40). Denna studie var den 

första på att visa ett samband mellan icke dödlig överdos och ökad mortalitetsrisk. I denna 

studie beräknades förhållandet mellan icke dödlig överdos och dödlig övderdos till 39,3:1 

eller att 2,6 procent av alla registrerade icke dödliga överdoser resulterade i ett dödligt utfall 

(Stoove et al., 2009).  
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Försök till att beräkna förhållandet mellan icke dödlig och dödlig överdos har också gjorts av 

Darke et al. (2003) utifrån studieresultat i Australien. En överslagberäkning gav ett dödstal på 

4,1 per 100 överdos (Darke et al., 2003).   

 

Sammanfattningsvis är heroinöverdos största och främsta bidragande skälet till heroin-

relaterad morbiditet och mortalitet (Darke & Hall, 2003). Signifikant risk för en dödlig 

överdos är bland annat att inte vara uppkopplad till någon behandling (Darke et al., 1996; 

Davoli et al., 1993) och tidigare upplevelse av icke dödlig överdos (Stoove et al., 2009). 

 

Sjuksköterskans roll och motivationsarbete 

 

Hälso- och sjukvården i Sverige ses alltmer som mer och mer komplex och resurskrävande. 

Till detta nämns bland annat att andelen långvarigt sjuka har ökat samt även att den psykiska 

ohälsan ökat (Edberg et al, 2013). Trots detta är det viktigt som sjuksköterska att ta i 

beaktning patientens behov. Oftast baseras andras behov utifrån sina egna erfarenheter men 

detta kan tyvärr leda till att behandlingsplaner ej följs (Dart, 2010). Det är då viktigt att 

omvårdnaden bottnar i personcentrerad vård där ståndpunkten är att människor ska bemötas 

som värdiga personer (Ekman & Norberg, 2013). Det viktiga är att starta ett samtal om droger 

och för att nå en patient i ett sådant samtal är det viktigt att inte vara moraliserande eller att 

komma med färdiga råd. Ett motivationshöjande samtal ska leda till en dialog där patienten 

blir delaktig och intresserad av att inleda en förändring. Hur, om och när förändringen sker 

och kommer att genomföras kan endast patienten bestämma (Johansson & Wirbing, 1999).  

 

Det stora flödet på en akutmottagning kan vara ett problem både för patienter och 

vårdpersonal (Reese 2008). Antalet patienter och de många gånger höga kraven gör att 

vårdpersonal ofta upplever en stressig arbetssituation (Nyström, Dahlberg & Carlsson, 2003). 

För vårdpersonalen är det på en akutmottagning outtalade krav på att upprätthålla 

patientflödet och att vara tillgänglig, vilket har högsta prioritet. Därav blir det ofta fokus på 

den fysiska vården för att kompensera för den stressiga arbetssituationen (Byrne & Heyman, 

1997). För sjuksköterskor på en akutmottagning handlar kontakten med patienter oftast om 

medicinska uppgifter kopplade till medicinsk behandling. När det gäller omvårdnad finns det 

oftast inga mål och riktlinjer jämfört med de otaliga riktlinjer och rutiner för medicinska 

uppgifter och sjuksköterskan kan därav påverka mötet och omvårdnaden av patienten på olika 

sätt på grund av avsaknaden av riktlinjer (Nyström et al, 2003).  

 

Motivational interviewing (MI) utvecklades som en behandlingsstrategi för att motivera till 

förändring främst hos personer med ett beroende och är en samtalsteknik (Miller & Rollnik, 

2002). Tanken är att motivation inte är relaterat till personligheten utan snarare ett tillstånd av 

beredskap hos patienten. Vad gäller missbruk är det största problemet eller utmaningen att få 

patienten att erkänna och acceptera problemet (Dart, 2010). Målet är att reducera patientens 

motstånd och därmed att få patienten till att öka sin styrka och vilja till förändring (Miller & 

Rollnik, 2002). 

 

Sjuksköterskeprofessionen innebär en unik ställning där man kan hjälpa patienter till 

förändring men också bidra till att hjälpa patienter förbli på den väg av förändring som de har 

påbörjat. Sjuksköterskeyrket har genomgått många reformer över åren men en del av 

yrkesrollen har kommit att inbegripa bland annat undervisning, undervisning om 

hälsotillstånd samt behandling. Sjuksköterskor kan hjälpa patienter att hantera sina diagnoser 

och känslor men spelar också stor roll i beteendeförändringar (Dart, 2010). 
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Genom att följa de fyra huvudprinciperna vid MI kan behandlaren stimulera patientens inre 

vilja till förändring och också vara uppmärksammad på förändringsyttranden (Moyers, Miller 

& Hendrickson, 2005). 

 

 

De fyra huvudprinciperna vid MI är:  

 Uttryck empati (acceptera ambivalens)  

 Främja självkännedom/utveckla diskrepans.  

 Bistå patienten att identifiera framtida mål  

 Möjliggör för utforskning av upplevda hinder (uppmuntra till nya idéer) (Dart, 2010). 

 

 

Motivational interviewing – motiverande samtal, motiveringsarbete eller som det här i detta 

arbete benämns som, motiverande åtgärder är en metod att påverka en individs vilja och kraft 

till förmåga att handla.  Motiveringsarbete måste vara individuellt (Lökensgard, 1997). 

Motivationsarbete kan till fullo vara svårt att uppnå på en akutmottagning då detta i längden 

ofta är ett relationsbyggande arbete (Volckerts, 2003) och en akutsjuksköterskas tid per 

patient är väldigt begränsad på grund av det ofta höga flödet (Dart, 2010). Dock är det 

motivationsbegreppet som diskuteras mest när det kommer till att kunna påverka individer 

med drogmissbruk till att påbörja att upphöra med sitt missbruk och inleda en förändring av 

sitt liv (Volckerts, 2003). 

 

Detta ställer krav på avancerad omvårdnad för sjuksköterskor. Omvårdnad på avancerad nivå 

är kunskap på komplex nivå. Kunskap måste hämtas från olika områden och bottna i en 

flervetenskaplig grund, på så sätt kan den specialistutbildade sjuksköterskan bidraga till att 

utveckla vården. Detta kan vara av stor vikt för sjuksköterskor inom akutvård då det är ett 

komplext område med många olika möten med patienter med väldigt skilda behov. 

Specialisering blir mer och mer viktig för sjuksköterskor inom omvårdnad för att kunna 

upprätthålla kraven på kvalitet och säkerhet inom hälso- och sjukvården (Edberg et al, 2013). 

Problemformulering 

 

På akutmottagning är akut förgiftning en av de vanligaste orsakerna till larm (Fryckstedts et 

al, 2007).  Överdosen behandlas med antidotbehandling och önskar patienten därefter 

hemgång, då han/hon är cirkulatoriskt stabil och opiatintoxikationen hävts, är han/hon fri att 

gå. Det kliniska intrycket både från akutsomatisk vård och från akut beroendevård i Malmö är 

att detta ofta sker utan en kommunikation eller uppkoppling till beroendevården. Motiverande 

åtgärder i ett tidigt skede torde vara av vinst för patienten. Motivationsarbete i form av ett 

motivationshöjande samtal kan vara en påbörjan till en förändring mot ett drogfritt liv för 

individer med missbruk (Lökensgard, 1997) eller minskad mortalitetsrisk. 

 

Dödligheten hos en person med missbruk är betydligt högre än hos normalbefolkningen. 

Ökningen av dödsfall har ökat kontinuerligt sedan introduktionen av heroin runt mitten av 

1970-talet i Sverige. År 2000 var det 400 dödsfall och år 2012 konstaterades 589st (CAN, 

2007). Fastställas kan att överdos, dödlig eller icke dödlig, är en stor riskfaktor för individer 

med heroinmissbruk. Den dödliga överdosen, har påvisats att den oftast föregås av en icke 

dödlig överdos och att det finns ett ökat samband mellan icke dödlig överdos och ökad 

mortalitetsrisk (Stoove et al, 2009). Uppkoppling till beroendevården däremellan har påvisats 

kunna vara en faktor som kan minimera denna mortlitetsrisk och därmed minimera 

morbiditeten och mortaliteten för personer med heroinmissbruk (Darke & Hall, 2003; Stoove 
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et al., 2009).  Stoove et al. (2009) är den första studien som visat på sambandet mellan icke 

dödlig överdos och ökad mortalitetsrisk. Inga studier återfinns utförda på detta samband i 

Europa. Ej heller återfinns studier utförda på om det finns ett samband mellan ett tidigt 

omhändertagande i beroendevården av patienter med en genomgången överdos, jämfört med 

inget omhändertagande.  

 

SYFTE 

 

Mot denna bakgrund och problemformulering blev syftet med studien att undersöka om snar 

uppkoppling till beroendevården hade betydelse för överlevnaden efter en icke dödlig 

opiatöverdos som reverserats med antidotbehandling samt om det fanns några 

journalanteckningar, och vad sjuksköterskan hade för roll, gällande eventuella motiverande 

åtgärder för att överföra patienter till beroendevården. Vad gäller snar uppkoppling, 

definierades det, av författaren, inom två-fyra veckor. 

 

Hypotesen var att en reverserad opiatöverdos som inte följts av uppkoppling till 

beroendevården innebar en ökad risk för dödsfall jämfört med om en uppkoppling till 

beroendevården hade skett. En hypotes var också att motiverande omvårdnadsarbete i alltför 

begränsad omfattning skedde på en akutmottagning efter att en opiatöverdos hade reverserats. 

 

Frågeställningarna är: 

 

 I vilken grad har patienter, som behandlats för en heroinöverdos vid somatisk 

akutmottagning, haft vårdkontakt med beroendevården, och hur har detta påverkat 

deras förlopp? 

 

 Fanns det motiverande åtgärder dokumenterade i journal hos avliden patient som hade 

behandlats för en heroinöverdos inom somatisk akutvård? 

METOD 

 
Kvantitativ forskningsmetod – statistisk undersökningsmetod har använts för att uppnå det 

formulerade syftet och besvara frågeställningarna.  

 

Kvantitativ forskningsmetod är ett samlingsnamn för strategier där numerisk data analyseras. 

Analyserna sker med hjälp av olika statistiska analysmetoder, exempel Student’s t-test, chi-

square test, med syftet att identifiera samband och avvikelser mellan olika variabler 

(Jakobsson, 2011). Vanligaste formen för en undersökning är urvalsundersökning där en 

mindre del av verkligheten/populationen – ett urval används, som av olika anledningar 

avgränsas och studeras. Den slutgiltiga informationen från det specifika urvalet kan därefter 

användas till att dra slutsatser för hela verkligheten som den hämtats från (Lantz, 2013). 

Angreppsvinkeln gällande kvantitativ metod i denna studie var icke-experimentell eftersom 

ingen intervention gjorts. Studien fokuserade på befintliga attribut (Polit & Beck, 2013).  

 

Valt analysprogram var SPSS version 21.0. Detta statistiskprogram används bland annat för 

att analysera datamaterial till vetenskapliga rapporter (Wahlgren, 2012). Vid en sådan 

undersökning utförs analys av två variabler (korstabell). Korstabeller används främst med 

syftet att undersöka om det finns någon signifikant skillnad eller samband mellan variabler 

(Jakobsson, 2011). I denna studie har korstabeller för dikotoma variabler (ja-nej variabler) 
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utförts med Fischer’s exakt test och signifikansberäkningen av en kontinuerlig variabel har 

beräknats med students t-test. 

 

Data extraherades från Region Skånes statistisksystem. Urvalet föll ut i två grupper som 

verifierades med hjälp av Region Skånes registreringssystem. Fastställande av eventuell 

vårdkontakt för varje inkluderad patient utfördes också via registreringssystemet. Endast 

journaler hos avlidna granskades. 

 

Inklusionskriterier 

 

Alla individer 18-50 år som under åren 2005-2013 hade ett vårdtillfälle på Akutkliniken, SUS 

Malmö med någon av följande diagnoskoder: 

 

F11.0 (psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater, akut intoxikation) 

X42 (oavsiktlig förgiftning) 

X62 (avsiktlig självdestruktiv handling genom förgiftning) 

Tilläggsdiagnoser T40.0 (opium), T40.1 (heroin), T40.2 (andra opiater), T40.3 (metadon) 

eller T40.4 (andra syntetiska narkotiska substanser) (ICD-10-SE, 2014) 

 

Urvalsmetod 

 

Första urvalet inhämtades från Qlikview. Qlikview är ett statistiksystem och en funktion i 

Region Skånes registreringssystem (WebPASiS) av bland annat vårdbesök för slutenvård och 

primärvård. Här utfördes första sökningen med hjälp av IT-assistent vid akutkliniken baserat 

på diagnoskoder: F11.0, X42, X62, T40.0, T40.1, T40.2, T40.3 och T40.4 (för vidare 

förklaring se inklusionskriterierna) mellan åren 2005-2013. Samtliga diagnoser kördes både 

som huvud- och bidiagnoser och resulterade i 264 vårdtillfällen med personnummer till varje 

vårdtillfälle. Eftersom sökningen baserades på diagnoser kunde samma individ återkomma 

med flera vårdtillfällen. När endast ett vårdtillfälle per individ, det första intoxikationstillfället 

inkluderades återfanns ett slutresultat på 146 individer.  

 

Författaren verifierade med hjälp av WebPASiS antalet avlidna av de totala 146 individerna 

med ett intoxikationstillfälle, vilket gav 27 stycken avlidna. Behörighet fanns för författaren 

att läsa journalerna över avlidna för att verifiera dödsorsak. Femton stycken av de 27 avlidna 

hade avlidit som en bieffekt till smärtmedicinering med analgetika eller förgiftning av 

psykiatriska farmaka, benzodiazepiner eller opioid och det var främst hos äldre. Då detta var 

fel målgrupp exkluderades dessa patienter och inklusionskriteriet sattes därav till 50 år och 15 

avlidna exkluderades. Detta gav ett slutresultat på 12 avlidna (avlidna i ett narkotikarelaterat 

dödsfall). Av dessa exkluderades ytterligare en individ eftersom den icke dödliga överdosen 

ej var en opiatintoxikation och det senare dödstillfället var ej heller narkotikarelaterat. En 

individ som avlidit en cancerrelaterad död efter sin icke dödliga överdos inkluderades 

gruppen med levande (resterande individer som inte var avlidna i ett narkotikarelaterat 

dödsfall, nu 119 stycken) eftersom patienten avlidit av annan orsak (Figur 1). 

 

Det återstod nu 11 avlidna individer och 119 individer som var levande (1 som avlidit av 

annan orsak) (Figur 1). 
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                                                           Verifiering avlidna                      

                                                                         
                                                            Verifiering levande                    

                   eller död av annan 

                                                             orsak (146-27 = 119)                                            

                                                                       

 

 

              Figur 1. Urvalsprocess 

Urval 

 

Undersökningsgruppen för denna studie och förutsättningen för att ingå i studien var individer 

som haft ett vårdtillfälle vid akutkliniken med en icke dödlig narkotikaöverdos samt övriga 

kriterier enligt ovanstående inklusionskriterier.  

 

Samtliga inkluderade (130 individer) sorterades in i 2 grupper: narkotikarelaterad-död (de 

individer som efter sin första icke dödliga narkotikaöverdos verifierades avlidit av ett 

misstänkt narkotikarelaterat dödsfall, totalt 11) och icke narkotikarelaterad-död (de individer 

som var fortfarande levande eller hade dött av annan orsak efter sin första icke dödliga 

narkotikaöverdos, totalt 119) (Figur 1).   

 

Sammanfattningsvis blev det slutliga urvalet totalt 130 individer med ett vårdtillfälle vid 

akutliniken, SUS Malmö med en misstänkt opiatintoxikation mellan åren 2005-2013. De 130 

individerna föll ut i två grupper: 119 individer i gruppen icke narkotikarelaterad-död och 11 

individer ingick i gruppen narkotikarelaterad-död (Figur 1). 

 

Då alla över 50 år har exkluderat samt alla under 18 år kan det i denna studie därav utgås ifrån 

att urvalet ej är normalfördelat. 

                                           

Genomförande 

 

För samtliga individer som ingick i de två grupperna antecknades om patienten haft ett 

uppföljande vårdbesök på Beroendecentrum (BCM) eller övrigt inom VO Vuxenpsykiatri 

Malmö (innefattar allmänpsykiatrins akut-, sluten- och öppenvård) efter sin icke dödliga 

intoxikation vid akutmottagningen Malmö inom perioderna 1: 0-14 dagar samt 2: 15-28 

dagar. I detta besök räknades samtal med vårdpersonal, läkare samt kuratorskontakt eller om 

individen haft en inläggning inom tidsperioderna. Verifiering av vårdbesök för gruppen icke 

narkotikarelaterad-död (119 stycken) togs fram av medicinsk sekreterare i WebPASiS med 

hjälp av personnummer och ingen journal granskades. För gruppen narkotikarelaterad-död 

(avlidna individer) togs verifierades vårdbesök/vårdkontakt av författaren då det fanns 

behörighet att läsa de avlidnas journaler. 

 

Journalerna granskades i Melior (Region Skånes journalsystem) för att säkerställa att det 

rörde sig om en opiatintoxikation som var orsak till dödsfallet. I tre av fallen var patienten 

funnen död på allmän plats och dödsfallet konstaterades av medicinjour på akutmottagningen. 

264 

vårdtillfällen 

146 individer efter endast 

första opiatintoxikationen                                                         

inkluderats                                                           

27 avlidna – 16 

exkluderade, fel 

målgrupp = totalt 

11 avlidna 

119 levande eller 

död av annan 

orsak (en individ 

avliden i cancer) 
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Dödsfall som sker på allmän plats ska i Region Skåne bedömas av medicin jour på 

akutmottagning. Övriga dödsfall som exempelvis i bostad ska bedömas av tillkallad läkare 

(Region Skåne, 2011b). I tre fall fanns där anteckning i journal då anhörig kontaktat patient 

ansvarig läkare (PAL) och informerat om dödsfallet, i ett fall fanns det anteckning utförd av 

PAL efter att patienten uteblivit från sitt bedömningsamtal och hos en patient anteckning 

gjord av kurator efter samtal med anhöriga. I samtliga av dessa fall fanns det stark misstanke 

om att en opiatmisstanke låg bakom dödsfallet då patienten var i ett aktivt missbruk. Två 

stycken individer hade kommit in som misstänkt hjärtstopp till akutmottagningen där 

behandling påbörjats men patienten avled och orsaken bedömdes vara en opiatintoxiaktion. I 

endast ett fall fanns det ej någon anteckning gällande dödsfallet. Denna individ hade blivit 

utsläppt från fängelset två månader tidigare och kontakt hade gjorts med BCM innan 

frigivningen om önskan att åter bli uppkopplad. Då denna patients dödsfall ej gick att 

verifiera att en opiatintoxikation var dödsfallet eller att det var ett narkotikarelaterat dödsfall 

utfördes en kontrollanalys till resultatet. Dataanalys utfördes då med endast tio individer i 

gruppen narkotikarelaterad-död.  

 

Retest utfördes av första sökningen i QlikView för att säkerställa att utfallet av andelen 

avlidna verkligen inte var större eller att något hade missats då inklusionsdiagnoserna lades in 

både som huvud- och bidiagnos. 

 

Dataanalys 

 

Analys utfördes i två delar. Det första var en deskriptiv analys som endast utfördes på de 

individer som avlidit av en misstänkt opiatintoxikation, narkotikarelaterat dödsfall. Hos dessa 

elva individer granskades journalanteckningar från det första opiatintoxikationstillfället vid 

akutmottagningen Malmö gällande eventuella dokumentarande motiverande åtgärder som 

vidtagits för att hänvisa /remittera/överföra patienten till beroendevården eller psykiatri 

(läkar- och omvårdnadsanteckningar, remisser etc). Vilka försök gjordes för att motivera 

patienten? Följande motiverande insatser beaktades: 

 

1. erbjuder remiss till BCM/motsvarande 

2. uppmanar att själv kontakta BCM/motsvarande 

3. erbjuder att kontakta socialen 

4. uppmanar att själv kontakta socialen 

5. allmänt samtal om livsstilsförändringar 

6. erbjuder kontakt med anhörig 

7. samtalar med anhörig 

8. hänvisar till läkarsamtal 

9. övrig motiverande åtgärd 

10. Läkaranteckning endast 

 

Denna analys har redovisats kvantitativt med förekomst (ja/nej) och utfördes endast på 

avlidna individer. Journalanteckningar från det registrerade inkluderade intoxikationstillfället 

hos avlidna lästes av författaren där dokumentation registrerades med ja/nej om någon av de 

ovanstående uppgivna motiverande insatserna förekom. 

 

Den andra analysen var en statistisk analys som beräknades med SPSS version 21.0 

(Wahlgren, 2012). Analys av samband mellan vårdkontakt och vårdförlopp, kort tid efter den 

icke dödliga överdosen (tidigare angivna tidsperioder) samt ålder och kön utfördes mellan de 

två grupperna (narkotikarelaterad-död och icke narkotikarelaterad-död). Beräkningarna 
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gjordes genom analys av 2 variabler så kallad korstabell. Korstabeller används främst med 

syftet att undersöka om det finns någon signifikant skillnad eller samband mellan variabler 

(Jakobsson, 2011). I denna studie har beräkningar av korstabeller för dikotoma variabler (ja-

nej variabler) gjorts med Ficher’s exakta test, tvåsidigt (eftersom sambandet skulle kunna gå i 

båda riktiningar) använts för jämförelse mellan grupperna och signifikansnivån sattes till 

p<0,05. Detta mått är ett försiktigare mått på signifikans än chi-square och används för att 

analysera variabler i en korstabell med speciellt små urval (Jakobsson, 2011) och alltså som i 

detta fall när extremt få personer finns i något fält i tabellen. Detta innebär att Ficher’s exakta 

test används främst då någon av de förväntade frekvenserna i en fyrfältstabell understiger 5 

(Wahlgren, 2012). Det vill säga i gruppen narkotikarelaterad-död var det endast en individ 

med vårdkontakt och endast 2 individer var kvinnor av det totala på 11. Ficher’s exakta test 

används för att minimera risken för ett felaktigt samband.  

 

Vad gäller signifikansberäkningen av en kontinuerlig variabel har den beräknats med 

Student’s t-test där åldern antogs ej vara normalfördelad.  Students t-test är en statistisk metod 

som används för att identifiera eller beräkna skillnader i medelvärde mellan 2 grupper. 

Metoden fungerar också bra på små urval (Jakobsson, 2011). 

 

En så kallad cross-over analys där varje individ jämfördes med sig själv under olika 

tidsperioder var tänkt att utföras. Analysen var tänkt att utföras genom att den avlidnas 

vårdkontakt jämfördes mellan sista perioden för död med tidigare perioder. Denna analys 

kunde dock ej utföras då endast en individ av de avlidna hade haft någon form av  

vårdkontakt innan sin död. 

 

Forskningsetiska övervägande 

 

Tillstånd inhämtades ej från etikkomittée då etikprövningslagen (SFS, 2003:460) uppger att 

ansökan till etikprövningsnämnd inte behöver göras för arbete som utförs inom ramen för 

utbildning på avancerad nivå. I övrigt beaktar författaren sedvanlig sekretess där inga 

uppgifter lämnas till obehöriga samt att resultatet endast redovisas på gruppnivå utan 

möjlighet att identifiera enskild person. Journalgranskning har endast utförts på avlidna 

personer. Tillstånd har erhållits från verksamhetschefen för akutkliniken på Skånes 

Universitetssjukhus (SUS) Malmö att inhämta information utifrån diagnoskoder från qlikview 

samt att granska journaler över avlidna patienter (Bilaga I). Ytterligare tillstånd från 

verksamhetchefen för akutkliniken SUS Malmö har därefter inhämtats för att denna studie 

skulle kunna godkännas och betraktas som ett kvalitetsarbete (Bilaga II). 

 

RESULTAT 

 

Ett övervägande antal av de i gruppen icke narkotikarelaterad-död hade något kontakttillfälle 

med BCM eller VO psykiatrin efter sin icke dödliga överdos. 

Vårdkontakt och vårdförlopp 

 

Totalt 130 individer med ett vårdtillfälle efter en icke dödlig intoxikation ingick i materialet, 

11 av dessa var avlidna individer efter en senare misstänkt dödlig opiatintoxikation och 

resterande (119 stycken) är levande eller döda av annan orsak. Av de totala antalen var 32 

procent kvinnor och 68 procent var män (Tabell 1). Medelåldern var 31,8 år (Tabell 1) med en 

median på 30 år och en range på 18-50 år. Totalt hade 52 procent en vårdkontakt med BCM 
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eller VO psykiatrin inom 0-14 dagar (Tabell 1), 24 procent hade en vårdkontakt inom 15-28 

dagar och 59 procent hade en vårdkontakt inom 0-28 dagar (Tabell 1). 

 

Tabell 1: Jämförelse av ålder, kön och vårdkontakt 

 Narkotikarelaterad-

död, n=11 

Icke 

narkotikarelaterad-

död, n=119 

Totala, 

n=130 

p-värde 

Män, antal (%) 9 (83) 79 (66) 88 (68) 0,502** 

Medelåldern (år) 32,8 31,8 31,9 0,684* 

Vårdkontakt 0-

14 dagar (%) 

 

1 (9,1) 

 

67 (56,3) 68 (52,3) 

 

0,003** 

Vårdkontakt 0-

28 dagar (%) 

 

1 (9,1) 

 

76 (63,9) 77 (59,2) 

 

0,001** 
 *students t-test, **Fischer’s exakt test 

 

Vid jämförelse av de två grupperna (icke narkotikarelaterad-död och narkotikarelaterad-död) 

är resultatet att 56 % av personer i första gruppen hade en kontakt med BCM eller VO 

psykiatrin medan endast en i gruppen narkotikarelaterad-död hade en kontakt efter sin icke 

dödliga opiatintoxikation inom 0-14 dagar vilket innebär att det finns ett signifikant samband  

mellan ökad risk för död efter en icke-dödlig opiatintoxikation och att inte få en vårdkontakt 

med BCM eller VO psykiatrin (p = 0,003) (Tabell 1). Dock vid sammanslagning av de två 

kontakttillfällena i en grupp 0-28 dagar var resultatet att 64 procent (av 119 individer) hade 

någon form av kontakt i gruppen icke narkotikarelaterad-död och i den andra gruppen 

(narkotikarelaterad-död) var det fortsatt endast en individ (av 11 individer) (Tabell 1). Detta 

gav ett p-värde på 0,001 och visade fortsatt på ett signifikant samband för risk för död efter en 

icke dödlig överdos om ingen vårdkontakt upprättades inom det närmaste tidsintervall (inom 

28 dagar) (Tabell 1).  

 

Gällande kontrollanalys med borträknande av patient med ej verifierat narkotikarelaterat 

dödsfall gav resultatet fortsatt signifikant samband mellan risk för död efter en icke-dödlig 

överdos och att inte få en vårdkontakt med BCM eller VO psykiatrin i båda perioderna, 0-14 

dagar (p = 0,007) samt 0-28 dagar (p = 0,001) 

 

Motiverande åtgärder 

 

Vad gäller den deskriptiva analysen, vilket endast utfördes på gruppen narkotikarelaterad död 

(totalt 11 personer) var inga motiverande åtgärder dokumenterade av sjuksköterska i journal. 

De motiverande åtgärder som utförts var av läkare där remiss skickats till beroendevården för 

uppkoppling, i två av fallen hade man diskuterat med anhörig/nära vän och hos två individer 

hade remiss erbjudits att skicka till BCM men avböjts (Tabell 2). Av de elva individerna hade 

sju stycken endast läkaranteckning (Tabell 2). De patienter som lades in på 

akutvårdsavdelning (AVA) för observation hade sjuksköterskeanteckning men inga 

motiverade åtgärder var dokumenterade av sjuksköterska (Tabell 2). Önskade patienten 

hemgång, var han/hon fri att gå utan vidare samtal med ansvarig läkare enligt journal. 
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Tabell 2: Deskriptiv analys, journalgranskning över avlidna efter narkotikarelaterat dödsfall 

Patient Remiss 

till 

BCM 

Själv 

kontakt

a BCM 

Kontakta 

soc* 

Själv 

kontakt

a soc 

Samtal livsstils-

förändringar 

Erbjude

r 

Kontakt 

med 

anh* 

Samtalar med 

anh/vän 

(läkare/ssk) 

Hänvisar  

till 

läkarsamtal 

Övriga 

motiverand

e 

åtgärd 

Läkar-

anteckning 

endast 

1.Man J N N N N N N N N N 

2.Kvinna N N N N N N N N N J 

3.Man N N N N N N N N N J 

4.Man N N N N N N N N N N 

5.Man N N N N N N N N N J 

6.Man N N N N N N N N N J 

7.Man J N N N N N N N N N 

8.Man N N N N N N N N N J 

9.man N N N N N N J (läkare) N N N 

10.kvinna N N N N N N N N N J 

11.man N N N N N N J (läkare) N N J 
                          (*psyk = vuxen psykiatri, *soc = socialen, *anh = anhörig) 

1. Kommer på remiss från BCM. Inlägges på AVA (akutvårdsavdelning).  

2. Erbjuds psykkonsult, avböjer. 

3. Reverseras med antidot. Uppmanas att stanna för observation, avböjs. 

4. Reverseras på AVA och IVA (intensivvårdsavdelning), vill ej stanna. Remiss erbjuds till BCM, avböjer. 

5. Reverseras med antidot. Uppmanas att stanna, avböjer. 

6. Reverseras med antidot. Önskar hemgång. 

7. Inlägges på AVA. Psyk konsult på avdelning (ej konsult från BCM). Hemgång. 

8. Avviker 

9. Avviker  

10. Antidot via ambulans. Avviker från akuten efter ankomst dit. 

11. Samtalar med kompis övertalas att stanna någon timme för observation
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DISKUSSION 

 

Författaren av denna studie har lagt upp sin diskussion utifrån, metoddiskussion, 

resultatdiskussion, slutsats och fortsatt forskning. Syftet med studien var att undersöka om 

snabb uppkoppling till beroendevården har betydelse för överlevnaden efter en heroinöverdos 

som reverserats med antidotbehandling samt om det fanns några omvårdnadsanteckningar i 

journal gällande eventuella motiverande omvårdnadsåtgärder. 

Metoddiskussion 

 

Studien i detta kvantitativa arbete var retrospektiv. Retrospektiv design är en studiemetod där 

resultatvariabeln (i detta fall narkotikarelaterad död) följs av en undersökning av en förväntad 

orsak (ingen vårdkontakt). Med andra ord observerades en effekt i nutid som kan ha ett 

orsakssamband med något i dåtiden. Den deskriptiva designen (deskriptiva analysen) var en 

icke experimentell studie där syftet var att observera, beskriva och dokumentera aspekter ur 

en händelse/situation (Polit & Beck, 2013).  Gällande statistikundersökning, är det vanligaste 

formatet en urvalsundersökning där alltså en mindre del av verkligheten studeras (Lantz, 

2013).  I denna studie är ett litet urval av kategorin individer med heroinmissbruk studerade. 

Trots att urvalet var litet, är uppfattningen att rätt metod är vald för undersökningen, för att 

kunna besvara frågeställningarna. Detta innebär att resultatet bör kunna tillämpas på en större 

population. 

 

En av inklusionskriterierna var åldern 18-50 år. Max åldern bestämdes till 50 år för att 

minimera risken att kontaminera materialet med dödsfall som ej var orsakade av en 

opiatintoxikation alltså intoxikation relaterat till opioid insatt på smärtindikation. Enligt ST-

läkare och docent Anders Håkansson BCM i Malmö (samtal april 2014) var det år 2007 

endast sex procent av patienterna på avgiftningsavdelningen i Malmö som var 50 år eller 

äldre, det vill säga 94 procent var yngre än 50 år. Enligt CAN (2007) som för statistik över 

narkotikadödligheten i Europa, beräknas en narkotikamissbrukare (och då främst individer 

med heroinmissbruk) ha en genomsnittsålder runt 35 år. Enligt European Monitoring Centre 

of Drugs and Drug Addiction [EMCDDA], (2013) var 58,6 procent av individerna över 35 år 

och endast 9,2 procent över 65 år samt enligt dem beräknades medelåldern till 41,8 år i 

Sverige år 2011 vid drogrelaterade dödsfall. Utifrån dessa uppgifter borde det innebära att det 

endast är en liten del av den heroinberoende population som detta resultat ej är generaliserbart 

på. 

 

I urvalet fanns en person som inte hade ett verifierat narkotikarelaterat dödsfall, dock fanns 

stark misstanke om att det rörde sig om ett narkotikarelaterat dödsfall. Denna individ hade 

nyligen blivit frigiven från fängelse och tidigare studier visar att det finns en högre 

mortalitetsrisk för nyligen frigivna individer från fängelse med narkotikamissbruk (Rosen, 

Schoenbach & Wohl, 2008; Bingswanger et al, 2007). I en studie av Håkansson och Berglund 

(2013) där 4081 individer med drogrelaterade problem följdes efter sin frigivning, dog 84 

procent av dem i en drogrelaterad dödorsak. Utifrån detta finns det alltså stark misstanke om 

att patienten avlidit i ett narkotikarelaterat dödsfall och har därav fått inkluderas i resultatet 

trots att dödorsaken ej går att verifiera. Omnämnas vill att för att säkerställa resultatet i denna 

studie utfördes en kontrollanalys för att se om resultatet påverkades om individen med icke 

verifierat dödsfall ej skulle vara narkotikarelaterat och därav uteslöts ur urvalet. Resultatet 

visade fortsatt på signifikant samband mellan ingen vårdkontakt inom 0-28 dagar och risk för 
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död (p=0,001) när den statistiska undersökningen utfördes med endast 10 individer i gruppen 

narkotikarelaterad-död (istället för 11 stycken). 

 

En stor del av datainsamlingen kunde ej utföras av författaren då Qlikview och WebPASiS 

främst är arbetsredskap för IT-assistent och medicinsk sekreterare. Författaren har dock suttit 

med vid sökningarna i Qlikview för att minimera risken för systematiskt fel och 

säkerställandet att rätt diagnoser lagts in både som huvud- och bidiagnos.  

Då verifiering av vårdkontakt skulle utföras av medicinsk sekreterare i WebPASiS var även 

författaren medsittare och förde anteckning över vårdkontakt i de olika tidsperioderna på varje 

patient som ingick i gruppen icke narkotikarelaterad-död. Dock har endast författaren läst och 

granskat journalerna över avlidna.  

 

En svaghet i studien är det lilla urvalet över främst avlidna. År 2012 var det 589 dödsfall i 

Sverige relaterat till heroinöverdos (CAN, 2007). En överslagsräkning utfördes innan studien 

påbörjats och materialet beräknades kunna ligga mellan 5-10 inkluderbara avlidna patienter 

per år i Malmö. En del av bortfallet kan bero på skillnad i diagnossättning av patienter med 

opiatintoxikation. Hos en del av de avlidna patienterna återfanns andra intoxikationstillfällen 

som kunde utläsas ha berott på opiatintoxikationer men där diagnossättningen bland annat var 

diagnoskod F19.9 – Psykiska störningar orsakade av flera droger (ICD-10-SE, 2014). Det får 

då tas i beaktning att detta kan ha minimerat antalet individer i denna studie. Det kan dock 

diskuteras hur dessa opiatintoxikationer skiljer sig från de som har inkluderats då de har 

diagnossätts med annan ICD 10 kod. En orsak kan vara att bland de sistnämnda fanns det 

även en misstanke om sammanblandning av andra droger vid intoxikationstillfället. Detta går 

dock endast att spekulera i eftersom utläsandet att några opiatintoxikationer diagnossätts med 

annan diagnoskod är endast en observation som gjorts i journalerna hos några av de avlidna.  

Möjligt är dock att genom de diagnoskoder och den snäva inklusionen som denna studie valt 

att inkludera, är urvalet och därmed resultatet endast baserat på patienter som ska inkluderas. I 

studien har alltså endast intoxikationer på basis av opiat inkluderats.  

 

Vad gäller de levande som ingår i gruppen icke narkotikarelaterad-död har det endast kunnat 

antas att den diagnossättningen som gjorts är korrekt utförd eftersom det ej inhämtats något 

tillstånd för att granska dessa journaler.  Majoriteten av alla inkluderade patienter i båda 

grupperna (icke narkotikarelaterad-död och narkotikarelaterad-död) har haft diagnoskod F.11 

som huvud eller bidiagnos. F.11 diagnos kod är intoxikation opiater (ICD-10-SE, 2014). 

Utifrån detta får det antas att individerna i gruppen icke narkotikarelaterad-död är korrekt 

diagnossatta och är rätt målgrupp för studien.  

 

Det kan då diskuteras om extern validitet bör ifrågasättas. Extern validitet är ett mått på 

studiens generaliserbarhet, om den är överförbar till målpopulationen (Jakobsson, 2011). En 

begräsning skulle i så fall vara det lilla urval men trots detta så indikerar studien på ett resultat 

som bör tas i beaktning och kan vara generaliserbart på en större målpopulation eftersom de 

patienter som inkluderats är rätt målgrupp. 

 

Av de 11 avlidna individerna kunde det konstaterats i journal att ingen haft någon annan 

kontakt eller uppkoppling till någon annan beroendevård eller VO psykiatri utanför Malmö i 

Region Skåne inom tidsperioden. 

 

Vad gäller övrig öppenvårdskontakt finns det två privata enheter i Malmö, Integrerad 

Närsjukvård Malmö (INM) och Process som har verksamhet för opiatberoendebehandling. En 

begränsning är att information via WebPASiS vid en möjlig vårdkontakt med dessa enheter 
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kan ej utläsas. Detta innebär att om någon av patienterna har haft en uppföljande vårdkontakt 

där så har det ej framkommit och patienterna har då i detta material markerats som ingen 

vårdkontakt. Det går alltså inte att beräkna åt vilken riktning resultatet hade ändrat sig vid 

registrering av sådana besök. Om besöken gäller någon i gruppen icke narkotikarelaterad-död 

hade detta inneburit att differensen hade ökat (ökat signifikant samband), till skillnad från om 

besöken gäller någon i gruppen narkotikarelaterad-död då differensen hade minskat (minskat 

signifikant samband). 

 

Gällande författarens förförståelse har detta inte påverkat studiens metod eller resultat och kan 

alltså inte betraktas som någon bias. I den statistiska analysen registrerade författaren i 

tabeller om det fanns vårdkontakt eller ej under de specifika tidsperioderna. Därefter utfördes 

statistiska beräkningar och tolkningen av resultatet utifrån dessa beräkningar. Författaren har 

ej heller haft någon vårdkontakt med någon av individerna i urvalet under studiens gång. 

Under den deskriptiva delen var det endast förbestämda motiverande åtgärder som beaktades i 

journal och därav har författaren ej påverkat resultatet med bias. 

 

Omnämnas kan att i det initiala brevet till verksamhetschefen för akutkliniken, skulle endast 

journaler över avlidna granskas (Bilaga I). Information har tagits fram för båda grupperna 

med hjälp av WebPASiS och QlikView men i Melior har endast avlidnas journaler lästs 

gällande motiverande åtgärder. I QlikView funktionen på akutkliniken kunde inte levande 

separeras från avlidna i råmaterialet från IT-assistent. Vid vidare granskning av urvalet vid 

verifiering av avlidna i WebPASiS blev utfallet av avlidna väldigt få och därför blev det mer 

logiskt att även inkludera övriga levande patienter efter en heroinöverdos i det statistiska 

materialet och göra ett kvalitetsarbete. Funktionen i QlikView där statistik togs fram utifrån 

diagnoskoder fås alltid som ett material av personnummer sammankopplade med 

diagnoskoderna och datum för i detta fall de specifika diagnoskodstillfällena som sökningen 

utförts på. Samtliga individer i materialet har efter, att eventuella återbesök blivit registrerade 

samt verifiering huruvida individen var avliden eller ej (i WebPASiS) blivit avidentifierade. 

Qlikview går ej på denna klinik att samköra med dödsregistret över ett så stort år spann. Nytt 

tillstånd inhämtades därför av verksamhetschef, där studien fick betraktas som ett 

kvalitetsarbete (Bilaga II). 

Resultatdiskussion 

 

Detta är den första studie som utförts i Sverige för att undersöka om snar uppkoppling till 

beroendevården innan sin dödliga överdos har betydelse för överlevnaden. Trots ett litet urval 

och att studien endast utförts på individer med missbruk i ett avgränsat område, en stad, visar 

resultatet på ett signifikant samband mellan ingen uppkoppling till beroendevård och ökad 

risk för dödlighet. Av de 11 individer som avlidit i ett narkotikarelaterat dödsfall, vilket hade 

föregåtts av en icke dödlig överdos, hade endast en individ en uppkoppling till 

beroendevården under en tidsperiod av 0-28 dagar. Av de individerna med icke dödlig 

överdos, och som fortfarande var levande (icke narkotikarelaterad-död) hade majoriteten en 

uppföljning till beroendevården inom samma tidsperiod (0-28 dagar). Som tidigare framgått i 

bakgrunden har individer med opiatmissbruk extremt hög dödlighet. Mer än hälften av de 

dödsfall i Sverige som är drogrelaterade beror på heroin och överdos (Agerberg, 2004; 

Simonsen et al., 2010; Steentoft et al., 2006). Enligt Darke et al. (1996) har en individ med 

heroinmissbruk 10,9 år som medellängd av sitt droganvändande med start vid en ålder på 20,9 

år. Medelåldern i denna studie var 31,9 vilket stämmer överens med tidigare studie (Stoove et 

al., 2009). Studieresultatet visade inget tydligt samband mellan narkotikarelaterad död och 

kön eller narkotikarelaterad död och ålder. 
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Endast i ett fall av de 11 avlidna individerna hade en uppkoppling skett till 

beroendevården/psyk. Detta var också ett markant resultat i en studie utförd i Australien av 

Stoove et al (2009) att individer vid en överdos sällan var uppkopplade till någon behandling 

eller beroendevård. Skillnaden här var att studien av Stoove et al (2009) baserades på 

ambulansjournaler och pågick i 5 år. Utifrån 4884 i personer som ingick efter en icke dödlig 

överdos beräknades överdos dödligheten till 1,20 per 100 personer och år eller att 2,6 % av 

överdoserna resulterar i dödsfall (Stoove et al., 2009).  

 

Utifrån frågeställningen i denna  studie:” I vilken grad har patienter, som behandlats för en 

heroinöverdos vid somatisk akutmottagning, haft vårdkontakt med beroendevården, och hur 

har detta påverkat deras förlopp? ” indikerar studieresultatet på att detta inte sker i tillräcklig 

utsträckning då endast en av de 11 hade en uppkoppling inom en snar tidsperiod. Darke et al. 

(1996) visade i sin studie att 85 procent av individerna hade ej vid sitt intoxikationstillfälle 

haft någon uppkoppling till beroendevård. 

 
Heroinberoende kan betraktas som en kronisk sjukdom som ej går att bota men den kan 

behandlas och lindras och därmed finns chansen att hjälpa denna patientgrupp till ett möjligt 

normalt liv. Det är dock viktigt att medvetenheten finns om att det är en tidskrävande process 

(Agerberg, 2004). Det är också en väg som kan vara kantad av motgångar och misslyckanden. 

Individer med heroinmissbruk är medvetna om riskerna såsom överdos. I denna studie var 

medianåldern för en icke dödlig överdos 30 år. Det är inte de unga oerfarna personerna med 

heroinmissbruk utan oftast de mer erfarna individerna som överdoserar (Darke & Hall, 2003; 

Stoove et al., 2009). Enligt Brådvik et al. (2007) hade 74 procent av 149 intervjupersoner 

egen erfarenhet av minst en överdos och 32 procent hade bevittnat en dödlig överdos. En 

interventionsstudie som utfördes i Australien visade att 48 % av 218 individer med 

heroinmissbruk hade upplevt minst en icke dödlig heroinöverdos under sin levnadstid och 

medianen var 2 överdoser. I denna studie hade 70 procent bevittnat minst en heroinöverdos 

med en median på 3 överdoser (både dödliga och icke dödliga överdoser) (McGregor, Ali, 

Christie & Darke, 2001). Detta talar för ett globalt problem med opiatintoxikationer, upplevda 

och bevittnade. Tillägg till mortalitetsrisken vid opiatintoxikation, finns det även en hög risk 

för ihållande sjuklighet efter icke dödlig överdos såsom effekter på lungor med lungödem, 

lunginflammation, kardiella problem med arytmier, akut cardiomyopathi, muskulära effekter 

med rhabdomyolys samt kognitiv påverkan. Kognitiv försämring är kraftigt relaterat till 

antalet upplevda överdoser (Warner-Smith, Darke, Lynskey & Hall, 2001). Detta talar också 

för vikten av tidig uppkoppling för dessa patienter från somatisk akutmottagnings sida.  

Denna studies fokus var på uppkoppling och överföring till beroendevården vilket i sin tur 

därefter kan leda till vidare behandling. Men hur ser vi till att individer med heroinmissbruk 

blir uppkopplade till beroendevården? Ibland är första vägen in till sjukvården den icke 

dödliga överdos som reverserats på just somatisk akutmottagning. Ett fynd som observerades 

i journaler över de avlidna var att ca hälften av individerna hade endast somatisk 

sjukvårdskontakt. Det torde göra att motiverande åtgärder på ett tidigt stadium såsom efter en 

antidotbehandling av icke dödlig överdos hade varit en början.  

 

Resultatet i denna studie talar för att intervention med uppkoppling till beroendevård efter en 

icke dödlig överdos i ett tidigt skede är av vikt för att minska mortalitetsrisken för individer 

med heroinmissbruk. Tilläggas bör att individer med missbruk kan vara svåra att knyta upp 

till en vårdkontakt och att de i denna fas i livet i ett aktivt missbruk inte är intresserade av en 

uppkoppling eller vårdkontakt med BCM vilket ses i resultatet från den deskriptiva analysen 

där någon individ erbjudits hjälp till vidare vårdkontakt men avböjt. 
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Den andra frågeställningen i denna studie var att undersöka om det fanns några motiverande 

åtgärder dokumenterade i journal hos avlidna som behandlats för en icke dödlig överdos 

innan sin dödliga överdos. MI kan användas för att motivera till förändring hos individer med 

missbruk eller beroende (Millner & Rollnik, 2002). Största och första problemet eller 

utmaningen vid bemötandet med en individ med missbruk är att få han/hon att komma till 

insikt och erkänna för sig själva att det finns ett problem (Dart, 2010). Då visserligen 

författarens kliniska erfarenhet är att gällande individer med heroinmissbruk, finns redan 

denna insikt och frågan är bara om hur individen kan motiveras till förändring.  

 

I resultatet över den deskriptiva analysen fanns inga motiverande åtgärder dokumenterade av 

sjusköterska, remiss hade skickats av läkare i två av fallen och i två fall hade remiss erbjudits 

att skickas. Endast fyra av de 11 individerna hade sjusköterskeanteckningar. Detta var hos de 

4 individer som erhöll inläggning. Hos dessa patienter fanns endast dokumentation av 

sjuksköterska att information givits om att patienten skrev ut sig själv på eget ansvar. Hos en 

patient hade läkare erbjudit remiss till BCM men som avböjts av patienten och ingen annan 

motiverande åtgärd omdiskuterades därefter i anteckning gällande uppkoppling av patienten 

till beroendevården. Denna patient avlider ett dygn senare i en dödlig överdos. En patient 

erbjuds psykkonsult innan hemgång, vilket innebär att det var jourtid och patienten skulle ha 

följts över till psyk akutmottagningen för vidare bedömning. Pat avböjer detta och dör sex 

månader senare i en dödlig överdos. 

 

En av huvudpunkterna vid MI är att inte överföra eller påtvinga sina egna idéer. Försök ska 

göras till att främja patientens tilltro till sin egen kompetens och inge hopp. Ge försäkran till 

att möjligheten och styrkan finns i att kunna inträda i en mer aktiv roll (Dart, 2010). 

Författarens uppfattning är att förändringar sker stegvis och kan kräva olika åtgärder. En del 

av patienterna har redan fått påbörjad antidotbehandling prehospitalt. Vid ankomst till 

akutmottagningen är kanske sjuksköterskan enda vårdpersonal de träffar innan de önskar 

hemgång. Sjuksköterskan kan här spela en viktig roll i detta möte med denna patientgrupp 

efter en opiatintoxikation. Sjuksköterskan har möjlighet till att stimulera patienten till att 

formulera tankar gällande framtida beteendeförändringar. 

 

Denna patientgrupp är marginaliserad samt utsatt och det finns en obehaglig tendens där det 

formuleras att individer med missbruk betraktas som människor med svagare moral och när 

det kommer till förändring är det bara är en fråga om att vilja (Olsen & Sharfstein, 2014). 

Sådana uppfattningar är också författarens erfarenhet både från vårdpersonal och både läkare 

vilket kan innebära att sådana grumliga moraliska skäl eller uttryck kan ligga till grund för 

avsaknaden av motiverande åtgärder av denna patientgrupp och därmed bristen på 

överföringen till beroendevården. MI fokuserar även på att uttrycka empati, försöka att förstå 

patienten och dess synsätt. Det är viktigt att patienten uppfattar behandlaren som icke-

dömande (Dart, 2010). Det vanligast upplevda stigma för patienter med missbruk är att de 

bemötts annorlunda då vetskap finns om deras missbruk (Luoma et al., 2007). 

En överföring till beroendvården kan ge framgångsrik rehabilitering och minska 

mortalitetsrisken för individer (Stoove et al., 2009; Kakko et al., 2003; 2007; Darke & Hall, 

2003)  

Slutsats 

 

Överdos är ett globalt problem och en stor riskfaktor för en individ med heroinmissbruk. En 

övergripande fråga i denna studie var om snabb uppkoppling till beroendevården var av vikt 
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för individer med heroinmissbruk som reverserats efter en icke dödlig överdos. Studien visar 

ett klart signifikant samband med risk för narkotikarelaterad död om ingen snar uppkoppling  

till beroendevården sker. En stor del av individerna med intravenöst heroinmissbruk, som 

avlider i ett narkotikarelaterat dödsfall, har ofta endast haft kontakt med sjukvården via en 

somatisk akutmottagning gällande sitt missbruk efter en antidotbehandling och därav bör det 

motiverande arbetet påbörjas där. För att ett sådant motiveringsarbete ska kunna vara möjligt 

behöver sjukvården organisera sig för dessa individer så att en överföring till beroendevården 

sker efter deras icke dödliga överdos. Förhoppningsvis kan då detta samarbete resultera i en 

framgångsrik rehabilitering och minskad mortalitetsrisk för individer med heroinmissbruk. 

Fortsatt forskning 

 

Antalet avlidna efter en heroinöverdos torde vara högre än vad urvalet genererade i denna 

studie. En angreppsvinkel för vidare forskning skulle kunna vara att fokusera på 

ambulansjournaler då enligt utsagor från ambulanspersonal, lämnas många kvar efter 

reversering med antidotbehandling, av egen önskan. 

En intressant aspekt för vidare forskning hade varit att även granska journalerna över gruppen 

levande (icke narkotikarelaterad-död) för att se om det vidtagits motiverande åtgärder för 

dessa och att de därmed hade en högre uppkoppling till beroendevården. 
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prövning i regional etikprövningsnämnd 

 

Efter godkänd studie kommer jag gärna och presenterar mina resultat för Dig och/eller på 

arbetsplatsen om Du så önskar. 

 

Malmö 2013-11-28 

Med vänlig hälsning   

 

______________________________ 

Student 

 

____________________________________ 

Namnförtydligande 

tel: 0709-783225 

e-post: saran.conde@skane.se 

 

 

____________________________________ 

Handledare 

 

____________________________________ 

Anders Håkansson, leg läkare, docent 

Beroendecentrum Malmö, Psykiatri Skåne  

Avd för psykiatri, IKVL, Lunds universitet 

tel: 0703-135677 

e-post: anders_c.hakansson@med.lu.se  

 

mailto:anders_c.hakansson@med.lu.se


     

 

                   

                                              30 

 

 

_______________________________ 

Examinator 

 

____________________________________ 

Namnförtydligande, hemvist  

tel: 08-4062979 

e-post: agneta.wennman-

larsen@sophiahemmethogskola.se 

 

 

 

Studiens preliminära titel: Motivationsarbete och överföring till beroendebehandling för 

patienter som drabbas av heroinöverdos - en journalstudie av tidigare vårdförlopp hos avlidna 

 

Syftet: Att undersöka om patienter, som avlidit hade en uppkoppling till beroendevården 

innan sin dödliga överdos och om snar uppkoppling till beroendevården har betydelse för 

överlevnaden efter en icke dödlig överdos som reverserats med antidotbehandling samt om 

det finns några omvårdnadsanteckningar i journal gällande eventuella motiverande åtgärder.  

 

Problem: Dödligheten hos en person med missbruk är betydligt högre än hos 

normalbefolkningen. Ökningen av dödsfall har ökat kontinuerligt sedan introduktionen av 

heroin runt mitten av 1970-talet i Sverige. År 2000 var det 400 dödsfall och år 2012 

konstaterades 589 stycken. Fastställas kan att överdos, dödlig eller icke dödlig, är en stor 

riskfaktor för heroinmissbrukare. Den dödliga överdosen, har påvisats att den oftast föregås 

av en icke dödlig överdos. Uppkoppling till beroendevården däremellan har också påvisats 

kunna vara en faktor som kan minimera denna risk och därmed minimera morbiditeten och 

mortaliteten för heroinmissbrukaren. Motiverande åtgärder i ett tidigt skede torde vara av 

vinst för patienten. På akutmottagning är akut förgiftning en av de vanligaste orsakerna till 

larm. Överdosen behandlas med antidotbehandling och önskar patienten därefter hemgång, då 

han/hon är cirkulatoriskt stabil och intoxikationen hävts, är han/hon fri av gå.  Detta sker 

oftast utan en kommunikation eller uppkoppling till beroendevården. 

 

Metoden: Statistik över patienter mellan åren 2005-2013 som har haft ett vårdtillfälle på 

akutmottagningen i Malmö utifrån specifika diagnoser och som har avlidit. Genom Qlikview 

jämförs dessa patienter med uppgifter om eventuella vårdtillfällen på beroendevård eller inom 

vuxen psykiatrin. Journaler i Melior för kontakttillfället gås över. Därefter sker analys i 2 
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delar – deskriptiv analys med fokus på omvårdnadsinnehåll (har åtgärder gjorts för att 

hänvisa/remittera/överföra patienter till beroendevård eller psykiatri) samt – statistisk analys 

genom så kallad cross-over analys för att se om överdos är en riskfaktor för snar död. 

 

Önskemål från Din verksamhet: Jag önskar kunna ta fram information ur journalsystem. 
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Studiens preliminära titel: Motivationsarbete och överföring till beroendebehandling för 

patienter som drabbas av heroinöverdos 

 

Syfte: I vilken grad patienter med heroinöverdos som efter antidotbehandling vid somatisk 

akutmottagning hamnar i beroendevården och hur detta påverkar deras förlopp. 

 

Problem: Dödligheten hos en missbrukare är betydligt högre än hos normalbefolkningen. 

Ökningen av dödsfall har ökat kontinuerligt sedan introduktionen av heroin runt mitten av 

1970-taleti Sverige. År 2000 var det 400 dödsfall och år 2012 konstaterades 589 st. Fastställas 

kan att överdos, dödlig eller icke dödlig, är en stor riskfaktor för heroinmissbrukare. Den 

dödliga överdosen, har påvisats att den oftast föregås av en icke dödlig överdos. Uppkoppling 

till beroendevården däremellan har också påvisats kunna vara en faktor som kan minimera 

denna risk och därmed minimera morbiditeten och mortaliteten för heroinmissbrukaren. På 

akutmottagning är akut förgiftning en av de vanligaste orsakerna till larm. Överdosen 

behandlas med antidotbehandling och önskar patienten därefter hemgång, då han/hon är 

cirkulatoriskt stabil och intoxikationen hävts, är han/hon fri av gå.  Detta sker oftast utan en 

kommunikation eller uppkoppling till beroendevården. 

 

Metod: Statistik hämtas från Qlikview över patienter, ålder 18-50 år med specifika 

diagnoskoder, som inkommit för en opiatöverdos på akutmottagningen i Malmö mellan åren 

2005-2013. Samtliga individer indelas därefter i 2 grupper – narkotikarelaterad-död (patienter 

som avlidit i ett narkotika relaterat dödsfall efter sin första registrerade opiatöverdos) och icke 

narkotikarelaterad död (patienter som ej avlidit i en misstänkt narkotikarelaterd död). Via 

WEBPASiS registreras därefter återbesök eller uppkoppling vid Beroendecentrum/ VO 

psykiatrin inom tidsperioden 0-14 dagar och 15-28 dagar för samtliga inkluderade individer i 



     

 

                   

                                              34 

 

de två grupperna. Statistisk jämförelse görs därefter med SPSS version 21.0 grupperna 

emellan för att undersöka om det finns skillnad i vårdkontakt/uppkoppling och därmed 

eventuell risk för död om ingen uppkoppling erhålls. 

Deskriptiv analys kommer att utföras på gruppen narkotikarelaterad-död. Här kommer 

journaler och då främst omvårdnadsanteckningar att granskas för att se om eventuella 

motiverande åtgärder vidtagits för uppkoppling eller överföring till Beroendecentrum/ VO 

psykiatrin vid första intoxikationstillfället. 

 

Önskemål från Din verksamhet: Jag önskar kunna ta fram information ur journalsystem 

(endast avlidna), Qlikview samt WEBPASiS. Forskningsetiska principer kommer att följas. 

 

Samtycke:  

  Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument 

 

 Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet 

 

Datum Namn 

 

Namnförtydligande 

 

Enhet 
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