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Sammanfattning 

Hot och våld förekommer inom ambulanssjukvården. Ambulanspersonalen befinner 

sig ofta först på plats vid olyckor eller brottsplatser för att ta hand om sjuka och 

skadade människor. Vanligtvis är ambulanspersonalen ensamma och vid en del 

situationer förekommer missbruk eller andra sjukdomstillstånd, vilket kan göra 

patienterna aggressiva. Syftet med studien var att undersöka förekomsten av hot och 

våld mot ambulanspersonal i Sverige och hur samspelet mellan vårdare och patient 

påverkas, samt hur ambulanspersonalen påverkas av hot och våld på sikt. Med hjälp 

av enkäter samlades data in. Enkäterna analyserades med hjälp av statistikprogrammet 

SPSS och Microsoft Excel. Resultatet visade att både verbalt hot och fysiskt våld mot 

ambulanspersonal är vanligt förekommande. I majoriteten av fallen har alkohol, 

droger, demenssjukdom eller psykiatriska besvär varit bakomliggande orsaker. 

Flertalet av de utsatta för hot eller våld har inte fått några besvär och ungefär en 

femtedel har drabbats av sömnbesvär. Samspelet mellan vårdare och patient påverkas 

med sämre kontroll av vitalparametrar och medicinsk behandling vid hotfulla och 

våldsamma situationer. Mer forskning inom ämnet behövs för att problemet med hot 

och våld inom ambulanssjukvården ska uppmärksammas och minskas. Vidare 

forskning kan fokusera på hur samspelet mellan vårdare och patient påverkas vid hot 

och våld.  

 

Nyckelord:  

ambulanssjukvård, hot, våld, prehospital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract   

Ambulance personnel often arrives first to accidents and therefore is exposed to 

violence and threaths. The ambulance personnel find themself in situations where 

drugs or mental illness can cause the patient to use violence. The purpose of this study 

is to investigate in what extent Swedish ambulance personnel is exposed to violence 

and threats and how the interaction between nursing staff and the patient is affected.  

Moreover we are going to scrutunize how threats and violence influences ambulance 

personell over a longer amount of time. We collected data by handing out 

questionnaires to four different ambulance stations in Svealand, Sweden. The 

questionnaires were analysed with the help of two statistical programs, Microsoft 

Excel and SPSS. The result stated that threats made verbally and actual violence 

against ambulance personnel occurs on a daily basis. The majority of cases we studied 

showed influences of alcohol, drugs, dementia or other psychological disorders. 1/5 of 

the respondents is suffering from sleeping problems. Another consequence is the fact 

that the patient receives impoverished care in shapes of less control of vital 

parameters and medical treatment. To reduce violence and threats against ambulance 

personnel more research within this subject is necessary. We believe that this research 

should put emphasis on how the interaction between ambulance personnel and patient 

is affected by threats and violence. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund  

Det hör till ambulanspersonalens vardag att ständigt möta människor vilka är svårt 

skadade och är i akut behov av vård. Ambulansen är ofta först på plats vid dessa 

olycksplatser eller brottsplatser. Ambulanspersonal är vanligtvis ensamma med 

patienten, anhöriga och ibland gärningsmän. Sjukvården bedrivs i ambulansen på 

trånga utrymmen, utan flyktväg och med snabb handläggning relaterat till den akuta 

situationen. Vid en del situationer är alkohol och-/eller droger med i bilden. Detta gör 

ambulanspersonal till en utsatt yrkesgrupp och risken för hot och våld är stor. 

(Jonsson, Segesten, & Mattson, 2003; Petzäll, Tällberg, Lundin & Suserud, 2010; 

Suserud, Blomquist & Johansson, 2002).  

1.2 Definitioner  

Med ambulanspersonal menas personal vilka arbetar i en ambulans och är utbildad 

ambulanssjukvårdare, sjuksköterska eller specialistutbildad sjuksköterska. 

Ambulanssjukvård definieras enligt socialstyrelsen som ”hälso- och sjukvård som 

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

 

Enligt Oxford Advanced Learner Dictionary (2010) definieras ordet hot som ” ett 

uttalande där du berättar för någon att du kommer att straffa eller skada dem, särskilt 

om de inte gör som du vill”. Våld definieras enligt samma källa som ”våldsamt 

beteende som syftar till att skada eller döda någon” (författarnas översättning).  

1.3 Arbetsbeskrivning  

Socialstyrelsen beslutade att från och med 1 november år 2005 skall varje ambulans i 

Sverige bemannas av minst en legitimerad sjuksköterska. Detta på grund av att bara 

sjuksköterskor har rätt att administrera läkemedel, då ambulanssjukvårdarnas 

delegering har fråntagits. Det är sjuksköterskan/specialistsjuksköterskan i 

besättningen som bedömer patienten och ansvarar för patientens vård samt planerar 

och leder arbetet (Suserud, et al., 2002).   
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Ambulanssjuksköterskans uppgift är enligt Hälso- och sjukvårdslagen att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Omvårdnaden skall ges 

med respekt och får inte begränsas av ålder, hudfärg, religion, kultur, 

funktionsnedsättning, sjukdom, kön, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, 

etnisk eller social tillhörighet (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, s. 3; Hälso- och 

sjukvårdslagen, 1982:763). Enligt Suserud et al., (2002) påverkas förhållandet mellan 

patient och vårdare då ambulanspersonalen utsätts för hot och våld. Det är många ur 

ambulanspersonalen vilka kan känna sig frustrerade över att inte kunna ge den vård 

patienterna behöver på grund av detta.  

 

Ambulanssjukvårdaren är ansvarig över fordonet, arbetar med den tekniska 

utrustningen och sköter kommunikationen med larmcentralen, sjukhuset och annan 

räddningspersonal. Vidare blir ambulanssjukvårdaren ansvarig för ledning vid 

olycksplats (Medlearn, 2013).   

1.4 Tidigare forskning 

Forskning visar att ambulanspersonalen behöver besitta vissa personliga egenskaper 

för att klara av yrket. Egenskaperna kan delas in i kategorier beroende på vilken fas 

patientomhändertagandet befinner sig i. Förberedelsefasen utspelar sig från det att 

larmet inkommer till att ambulansen når skadeplatsen och där är det viktigt att 

ambulanspersonalen är mottaglig för information samt har en god planeringsförmåga 

(Bruce, Dahlberg & Suserud, 2003). Vid ankomst till skadeplatsen är det viktigt att 

ambulanspersonalen kan skapa sig en överblick av situationen för prioritering och 

bedömning av de skadade samt planering för vad som skulle kunna hända längre fram 

i förloppet. Andra egenskaper en ambulanspersonal bör besitta i den fasen är god 

sammarbetsförmåga, improvisationsförmåga, strukturerad och stresstålighet 

(Gunnarsson & Warrén Stomberg, 2008; Suserud, 2002). Efter en traumatisk händelse 

menar Jonsson och Segesten (2004) det är viktigt för ambulanspersonalen med ett 

socialt nätverk och därmed kunna prata med kollegor och vänner om deras 

upplevelser. Efter en mindre händelse kan samtalet göras med kollegan direkt efter 

avslutat uppdrag och vid större händelser menar Malmsten (2000) att debriefing eller 

defusion (kamratstödssamtal) är ett bra verktyg för att tala ut och bearbeta händelsen. 

Samtalet leds då istället av utbildad personal tillsammans med inblandade kollegor. 
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År 2006 genomförde fackförbundet kommunal en studie där det framkommer att åtta 

av tio medlemmar inom ambulansverksamheten hade utsatts för hot eller våld. 

Studien visade även att två av tre arbetstagare efter ett avslutat arbetspass mår dåligt 

till följd av händelserna (Kommunal, 2006). Menckel och Viitasara (2002) skriver i 

en studie att endast 3 % angett att de sjukskrivit sig på grund av hot och våld. Enligt 

Aasa, Brulin, Ängquist, Barnekow-Bergkvist, (2005) är 70 procent av 

ambulanspersonalen rädda för att bli utsatta för hot och våld. En annan svensk studie 

rapporterar att mer än hälften av ambulanspersonalen har blivit försiktigare och mer 

misstänksamma gentemot patienter på grund av tidigare erfarenheter av hot och våld 

(Petzäll et al., (2010).  

 

Tidigare forskning i Sverige visar att ambulanspersonal i stor utsträckning utsätts för 

hot och våld inom ambulanssjukvården. I en studie av Petzäll et al., (2010) skriver 

författarna att 66 procent av ambulanspersonalen har upplevt hot och-/eller våld 

någon gång och 16 procent uppger de upplevt fysiskt våld det senaste året. Det fysiska 

våldet kan innehålla knuffar, slag, sparkar, bitningar och vapen av olika slag. 

Vanligtvis utövar patienten själv våldet eller hotet mot personalen, men det kan även 

vara anhöriga eller åskådare vilka kan bete sig hotfullt eller utöva våld. Hot och våld 

inom hälso och sjukvården verkar vara mer utspritt än vad det tidigare rapporterats 

och kan vara ett stort arbetsmiljöproblem (Petzäll et al., 2010; Menckel, Viitasara, 

2002).  

 

Pozzi och Crest (1998) har gjort en enkätstudie i USA vid Albuquerque Fire 

Department i New Mexico gällande hot och våld mot ambulanspersonal. Studien 

omfattade 331 respondenter där alla hade bakgrund inom ambulanssjukvård. I studien 

framkom det att 90 procent (299 av 331) av de tillfrågade uppgav att de hade blivit 

utsatta för hot och/eller våld i yrket och 84 procent av respondenterna upplevde deras 

personliga säkerhet i fara på grund av våld. 71 procent av deltagarna ansåg hot och 

våld vara en ”del av deras arbete" och de saknade relevant utbildning för att kunna 

skydda sig mot våldet. 80 procent av deltagarna reagerade med ilska och 69 procent 

kände sig irriterade efter ett upplevt övergrepp. 
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I en studie har förekomsten av hot och våld inom olika yrkesgrupper i Europa 

studerats. I studien framkommer det att personal inom akutsjukvård, psykiatrisk vård, 

geriatrisk vård och långtidsvård i större utsträckning drabbas av hot och våld från 

patienter och anhöriga än sjukvårdspersonal från andra avdelningar inom sjukvården. 

59 procent av psykiatrisjuksköterskorna från Sverige hade blivit utsatta för hot 

och/eller våld och för de anställda inom äldrevården i Sverige var siffran 42 procent 

(Josefsson & Rydhammar, 2010). 

 

Ambulanssjukvården i Västerbotten har utformat riktlinjer hur ambulanspersonal skall 

agera vid situationer där hot eller våld kan förekomma. Om det i 

uppdragsbeskrivningen finns antydningar till att hot, våld, vapen eller liknande 

förekommer skall ambulansen invänta polis före kontakt med patienten. Polisen skall 

säkra platsen och göra det möjligt för ambulanspersonalen att på ett säkert sätt arbeta 

på skadeplatsen. Om ambulanspersonal blir hotad skall platsen lämnas och polis 

tillkallas. Polisen kan dessutom medfölja i ambulansen då ambulanspersonalen 

upplever patienten hotfull eller misstänker att patienten kan bli hotfull i ett senare 

skede. Ambulanspersonalen kan vid nödsituationer aktivera nödlarm via 

kommunikationsterminalerna RAKEL. Vid aktivering tillkallas automatiskt en 

ytterligare ambulans och minst en polispatrull till den aktuella positionen 

(Akutsjukvården i Västerbotten, Umeå Ambulans, 2013).  

1.4 Problemformulering 

Hot och våld förekommer inom ambulanssjukvården och är idag ett problem. Petzäll 

et al., (2010); Suserud et al., (2002) skriver att det finns mer forskning kring hot och 

våld upplevda av personal på akutmottagning och vårdavdelning än inom 

ambulanssjukvården. Denna studies fokus är att undersöka förekomsten av hot och 

våld inom ambulanssjukvården i Sverige och hur samspelet mellan vårdare och 

patient påverkas, samt hur ambulanspersonalen påverkas på sikt av hot och våld.  

1.5 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka förekomsten av hot och våld mot 

ambulanspersonal i Sverige och hur samspelet mellan vårdare och patient påverkas, 

samt hur ambulanspersonalen påverkas av hot och våld på sikt. 
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1.6 Frågeställningar 

Förekommer det hot och våld inom ambulanssjukvården i Svealand, Sverige? 

Vilken grupp av människor utsätter ambulanspersonalen för hot och våld?
 

Finns det skillnader i förekomst av hot och våld gentemot kvinnlig och manlig 

ambulanspersonal?  

Finns det skillnader i förekomst av hot och våld gentemot olika yrkeskategorier inom 

ambulanspersonal?  

Hur påverkas den vård patienten får i en situation som är hotfull eller våldsam?  

Hur påverkas ambulanspersonalen av hot och våld på sikt? 

2. METOD 

 

2.1 Design 

För att uppfylla studiens syfte valdes en kvantitativ enkätstudie som metod. Studiens 

valda design är en deskriptiv tvärsnittsstudie. 

2.2 Datainsamling och urval 

Inklusionskriterier för studien var all utryckande personal som arbetar inom 

ambulanssjukvården, oavsett utbildning. Ingen skillnad gjordes om personalen var 

ambulanssjukvårdare, sjuksköterskor eller specialistutbildade sjuksköterskor. Ett 

konsekutivt urval genomfördes vid sex ambulansstationer i Svealand. Dessa 

ambulansstationer valdes ut på grund av ett bra geografiskt läge för att dela ut och 

samla in enkäterna. 

 

Kontakt togs med verksamhetschefen för godkännande av att genomföra studien. 

Därefter togs muntlig kontakt med enhetscheferna i Svealand, för information om 

studien, samt tillstånd att genomföra enkätundersökningen.  I samband med kontakten 

delades informationsbrevet och enkäten ut. Totalt arbetar 206 utryckande 

ambulanspersonal på de olika stationerna. Författarna räknade med ett 65 procentigt 

deltagande, vilket skulle ge sammanlagt 134 besvarade enkäter.  

 

De stationer som givit godkännande till att genomföra studien besöktes för att dela ut 

den färdiga enkäten. Då varje station rutinmässigt hade samlingar vid start av nytt 

arbetspass närvarade författarna vid samlingarna för att delge respondenterna 
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information om studiens syfte och tillvägagångssätt samt besvara eventuella frågor. 

Enkäterna var försedda med löpnummer, vilket gav respondenterna möjlighet att i 

efterhand spåra och utesluta enkäten genom att uppge sitt löpnummer. Efter fyra 

veckor kontaktades avdelningscheferna för att få en uppfattning om hur många 

respondenter som besvarat enkäten. Efter diskussion med avdelningscheferna 

beslutades att enkäten skulle kvarstanna ytterligare två veckor för att svarsfrekvensen 

skulle bli högre. Enkäterna samlades sedan in efter sex veckor och den totala 

svarsfrekvensen blev 111. 

 

Enkätens frågor har tagits från andra artiklar och några av frågorna har omformulerats 

för att besvara frågeställningarna. Enkäten testades i en pilotundersökning där tio 

deltagare fick besvara frågorna. Syftet med pilotundersökningen var att försäkra sig 

om att respondenterna förstått enkätens frågor och svarsalternativ och därmed 

undvika feltolkningar. I pilotundersökningen gavs respondenterna utrymme för egna 

åsikter avseende enkäten. Pilotundersökning gav information om att enkäten 

uppfattades på ett korrekt sätt av deltagarna och inga ändringar gjordes.  

2.3 Frågeformuläret 

Frågeformuläret bestod av 18 frågor vilka var inspirerade av tre artiklar (Petzäll et al., 

2011; Menckel, Viitasara, 2002; Grange, Stephen, 2002) och en D-uppsats skriven av 

studenter från Luleå universitet. Inledningsvis ställdes demografiska frågor där 

deltagarnas kön, utbildning och arbetslivserfarenhet belystes. Resterande frågor 

handlade om upplevelser av både verbalt hot och fysiskt våld. Svaren på frågorna 

angavs med Ja/Nej eller flervalsalternativ. Vid en del av frågorna hade respondenten 

möjligheten att göra egna tillägg vid svarsalternativet ”annat”.   

2.4 Etiska överväganden   

I samband med utlämnandet av enkäter lämnades även ett informationsbrev till varje 

enkät. Det insamlade materialet behandlades konfidentiellt, vilket innebär att endast 

författarna känner till vem som svarat vad. Enkäterna har efter insamling förvarats i 

låsta utrymmen och förstörs efter studiens avslut. Studien kräver inget etiskt tillstånd 

för att deltagandet varit anonymt, frivilligt och kunnat avbrytas.  
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2.5 Bearbetning och analys 

Data analyserades i statistikprogrammet Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS) (Ejlertsson, 1996 s. 111) och med hjälp av Microsoft Excel. Data presenteras 

både deskriptivt och med sambandsanalys. Resultaten redovisas med hjälp av tabeller 

och i löpande text. Deskriptiv statistik används för att beskriva förekomsten av hot 

och våld. Även hur patientens vård och hur ambulanspersonalen påverkas vid en 

hotfull eller våldsam situation analyserades med deskriptiv statistik. Sambandsanalys 

användes för att undersöka hur olika variabler samvarierar och för att testa om det 

finns något statistiskt signifikant samband.  

 

Ett 95 procentigt konfidensintervall användes. Sambandsanalyserna presenteras med 

ett p-värde, från engelskans probability (sannolikhet) och mäter hur mycket studiens 

resultat skiljer från nollhypotesen. Ett p-värde mindre än 0,05 tyder på att det finns en 

statistisk signifikans (Björk, 2010 s 162-163).  

 

Efter utformning av korstabell gjordes Chi2-test för att ta reda på om det är skillnad i 

förekomst av våld mellan män och kvinnor och mellan olika yrkeskategorier inom 

ambulanssjukvården (Eliasson, 2010 s 104).  

2.6 Bortfall 

Bortfall delas in i två delar, externt bortfall och internt bortfall. Externt bortfall är när 

en person som erbjudits att delta i studien inte medverkar på grund av olika 

anledningar. Internt bortfall är när personen svarat på enkäten men har ett bortfall på 

enskilda frågor (Ejlertsson, 2005). 

 

3. RESULTAT  

3.1 Demografisk beskrivning av undersökningsgruppen 

I studien deltog totalt 111 personer. Hos respondenterna var 73 % män och 27 % 

kvinnor. Deltagande yrkeskategorier i studien var ambulanssjukvårdare, 

grundutbildade sjuksköterskor, ambulanssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor, 

intensivvårdssjuksköterskor, övriga specialistsjuksköterskeutbildning och de med fler 

än en specialistutbildning.  Femtionio % hade arbetat mer än 10 år inom yrket och 
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endast 5 % hade arbetat 2-5 år inom yrket. I tabell 1 visas demografisk beskrivning av 

deltagarna mer detaljerat.  

 

Tabell 1. Demografisk beskrivning av deltagarna.  

           Frekvens (n) Proportion* (%) 

1.Kön 

       1 Man                81         73 

       2 Kvinna                30                    27 

2. Yrke 

       1 Ambulanssjukvårdare     33         30 

       2 Grundutbildad sjuksköterska   34         31 

       3 Specialistsjuksköterska ambulans  36         32 

       4 Specialistsjuksköterska anestesi/intensivvård 11         10 

       5 Övriga specialistutbildningar     1           1 

       6 Fler än en specialistutbildning     4             4 

3. År i yrket 

       1 0-2         5         5  

        2 2-5      14       13 

        3 5-10      27       24 

        4 > 10      65                 59 

*summan kan överstiga 100 % pga. att respondenterna uppgett flervalsalternativ 

3.2 Förekomst av hot och våld 

Resultatet visar att 90 % av respondenterna blivit utsatta för verbala hot och 8 % 

aldrig blivit utsatta för verbala hot. 30 % uppgav att de utsatts för verbala hot mer än 

10 gånger. I 82 % av fallen har de verbala hoten kommit från patienten och 37 % 

uppgav att de blivit hotade av anhöriga till patienten. Av de verbala hoten har 58 % 

varit personliga hot medan 46 % varit riktade mot sjukvården. 

 

Sextioåtta % av respondenterna svarade att de blivit utsatta för fysiskt våld och 30 % 

att de aldrig blivit utsatta för fysiskt våld. 56 % uppgav att de utsatts mindre än 5 

gånger för fysiskt våld och 4 % mer än 10 gånger. I 69 % av fallen har det fysiska 

våldet kommit från patienten och 12 % uppgav att de blivit utsatta för fysiskt våld av 
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anhöriga till patienten. Det vanligaste förekommande fysiska våldet är att bli knuffad, 

vilket 39 % blivit. 35 % har blivit spottad på eller slagen, 20 % sparkad, 15 % biten, 

och 4 % utsatt för vapen (kniv/skjutvapen). Vanligast, 62 % svarade att hot eller 

våldshändelsen inträffat i ambulansen. I 66 % av fallen har patienten varit misstänkt 

påverkad av alkohol och 59 % misstänkt drogpåverkade. Misstänkt demenssjukdom 

finns med i 51 % av våldshändelserna och patienter med misstänkta psykiatriska 

besvär utgör 38 %. Tabell 2 beskriver förekomsten av hot och våld.   

 

Tabell 2. Förekomst av hot och våld 

           Frekvens (n) Proportion* (%) 

4. Har du blivit utsatt för verbalt hot  

någon gång under arbetstid 

       1 Ja      100                 90 

       2 Nej           9             9 

5. Hur ofta har du blivit utsatt för verbalt hot 

       1 Aldrig                 10             9 

       2 < 5 gånger     34                             31 

       3 5-10 gånger     33           30 

       4 > 10 gånger     32           30 

       5 Ej besvarat       2             2 

6. Vilken grupp av människor har det verbala 

hotet kommit ifrån 

       1 Patient      91          82 

       2 Anhörig      40          37 

       3 Annan      20          18 

       4 Ej besvarat       6            5  

7. Vilken typ av verbalt hot är det vanligast 

du blivit utsatt för 

1 Allmänt mot sjukvården                   50           46          

2 Personligt mot dig    64           58  

3 Personligt mot dig och anhöriga    4             4 

4 Ej besvarat     12           11  
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8. Har du blivit utsatt för fysiskt våld  

någon gång under arbetstid 

       1 Ja      75                           68 

       2 Nej       33           30 

       3 Ej besvarat       3             3 

9. Hur ofta har du utsatts för fysiskt våld 

       1 Aldrig                 34          31 

       2 < 5 gånger     62                            56 

       3 5-10 gånger       7            6 

       4 > 10 gånger       4            3 

       5 Ej besvarat       4            3 

10. Vilken grupp av människor har det fysiska 

våldet kommit ifrån 

       1 Patient      77          69 

       2 Anhörig      13          12 

       3 Annan        5            5 

       4 Ej besvarat     24          22  

11. Vilken typ av fysiskt våld har du blivit  

utsatt för 

1 Knuffad                43                  39      

2 Riven      30           27 

3 Biten               17           15 

4 Spottad på     39           35 

5 Slag      39           35 

6 Sparkar      22           20 

7 Slag med tillhygge      3             3 

8 Vapen (kniv/skjutvapen)     4             4 

9 Annat        3             3 

       10 Ej besvarat     28                      25 
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12. Var har hot eller våldshändelsen inträffat 

        1 I patientens hem    58           52 

        2 Utomhus     54                      49 

        3 I ambulansen                69           62 

        4 Annat      14           13 

        5 Ej besvarat     18           16 

13. Har personen/personerna som utsatt dig  

för hot/våld varit misstänkt 

alkohol/drogpåverkad,  

dement, eller psykiskt sjuk 

         1 Dement     57           51 

         2 Drogpåverkad     65            59 

         3 Alkoholpåverkad    73           66 

         4 Psykiskt sjuk     42           38 

         5 Annat        0             0 

         6 Ej besvarat     13           12 

*summan kan överstiga 100 % pga. att respondenterna uppgett flervalsalternativ 

3.3 Förekomst av hot och våld i förhållande till variabeln kön 

Resultatet visar att det inte finns någon skillnad mellan kön och förekomst av verbalt 

hot och fysiskt våld gentemot ambulanspersonal. Tabell 3 visar sambandsanalyserna. 

3.4 Förekomst av hot och våld i förhållande till variabeln yrkeskategori 

Resultatet visar att det inte finns någon skillnad mellan yrkeskategorierna 

ambulanssjukvårdare och specialistsjuksköterska ambulans och förekomst av verbalt 

hot och fysiskt våld gentemot de yrkeskategorierna. Tabell 3 visar 

sambandsanalyserna. 
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Tabell 3. Sambandsanalys 

           Testvariabel   p-värde 

4. Har du blivit utsatt för verbalt hot        Kön    0,631 

någon gång under arbetstid? 

8. Har du blivit utsatt för fysiskt våld       Kön    0,523 

någon gång under arbetstid? 

4. Har du blivit utsatt för verbalt hot             Yrkeskategori   0,110 

någon gång under arbetstid? 

8. Har du blivit utsatt för fysiskt våld       Yrkeskategori  0,882 

någon gång under arbetstid? 

3.5 Konsekvenser av hot och våld 

Studien visar att 52 % av respondenterna ibland känner oro för att bli utsatt för 

hot/våld under arbetstid. 4 % känner oro ofta och 0 % av respondenterna uppgav alltid 

rädsla under arbetstid. 76 % av de som utsatts för hot/våld uppgav att de inte drabbats 

av några besvär efteråt till följd av händelsen medan 17 % drabbats av sömnbesvär till 

följd av hot/våld. 54 % uppger att de agerar försiktigare under arbetstid och 18 % av 

de utsatta för hot/våld känner mindre glädje för arbetet.   

 

Resultatet visar att 59 % ibland tycker att det är svårt att utföra den vård patienten 

behöver på grund av hot/våld. På frågan vad är det som påverkar vården vid hot eller 

våldsituation? svarade flertalet (77 %) att det får konsekvenser i form av sämre 

kontroll av vitalparametrar puls, blodtryck, andningsfrekvens, saturation) medan 62 % 

uppgav att det resulterade i sämre kontroll av övriga parametrar (b-glukos, 

temperaturmätning, EKG-tagning). Sämre läkemedelsbehandling ges av 54 % av 

respondenterna och minskad empati ses hos 32 % respondentrena. Endast 8 % uppgav 

ingen påverkan på vården efter hot/våld. I tabell 4 visas svarsfrekvenserna mer 

detaljerat. 
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Tabell 4. Konsekvenser av hot och våld 

           Frekvens (n) Proportion* (%) 

14. Har du känt oro att bli utsatt för hot/våld 

under arbetstid 

       1 Aldrig                 45                41 

       2 Ibland      58        52 

       3 Ofta        4          4 

       4 Alltid                   0                     0 

       5 Ej besvarat       4          4 

15. Har någon/några av följande påstående 

drababt dig på grund av hot/våld 

       1 Nej       84         76 

       2 Sömnbesvär     19         17 

       3 Sjukskrivning       3           3 

       4 Annat        2           2 

       5 Ej besvarat       5           5 

16. Har hot eller våldshändelse påverkat 

ditt arbete 

       1 Nej       43         39      

        2 Jag är försiktigare    60         54 

        3 Jag är rädd       1           1 

        4 Jag känner mindre glädje för arbetet    2           2            

        5 Jag funderar på att byta jobb     0           0 

        6 Annat        3           3 

        7 Ej besvarat       5           5 
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17. Är det svårt att utföra den vård du 

anser patienten behöver på grund av 

hot eller våldshändelse 

         

        1 Nej      36         32  

        2 Ja, ibland     66          59 

        3 Ja, ofta        2           2 

        4 Ja, alltid       0                   0 

        5 Ej utsatt för hot eller våld     1           1 

        6 Ej besvarat       6           5 

18. Vad är det som påverkar vården vid 

hot eller våldsituation 

       1 Minskad empati                 36         32 

       2 Sämre medicinsk behandling (läkemedel) 60         54 

      3 Sämre kontroll av vitalparametrar (puls, 86         77 

blodtryck, andningsfrekvens, saturation)   

      4 Sämre kontroll av övriga parametrar  69         62 

(b-glukos, temp, EKG)     

      5 Ingen påverkan på vården     9           8 

      6 Ej besvarat        7           6 

*summan kan överstiga 100 % pga. att respondenterna uppgett flervalsalternativ 

     

4. DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning av huvudresultaten 

Resultatet visade att både verbalt hot och fysiskt våld mot ambulanspersonal är 

vanligt förekommande. De verbala hoten har vanligtvis kommit från patient eller 

anhörig och riktats mot ambulanspersonalen och sjukvården. Det vanligaste fysiska 

våldet är att bli knuffad, slagen eller spottad på och de tre vanligaste platserna där 

ambulanspersonalen blir utsatt är i ambulansen, utomhus eller i patientens bostad. I 

majoriteten av fallen har alkohol, droger, demenssjukdom eller psykiatriska besvär 

varit bakomliggande orsaker. Det finns ingen skillnad mellan yrkeskategorierna 
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ambulanssjukvårdare och specialistsjuksköterska ambulans eller kön och förekomst 

av verbalt hot och fysiskt våld.   

 

Flertalet av de som utsatts för hot eller våld har enligt enkäten inte fått några besvär 

medan majoriteten agerar försiktigare och ungefär en femtedel har drabbats av 

sömnbesvär. En annan konsekvens av hot och våld mot ambulanspersonal är enligt 

enkäten att patienten ges sämre vård, vilket yttrar sig i form av sämre kontroll av 

vitalparametrar och medicinsk behandling.  

4.2 Resultatdiskussion  

4.2.1 Förekomst av hot och våld 

Resultatet visar att 90 % av ambulanspersonalen har blivit utsatta för verbalt hot och 

30 % för verbalt hot fler än 10 gånger under den tiden de jobbat på ambulansen. En 

artikel från Sverige (Suserud, 2002) visar att 78 % av ambulanspersonalen har blivit 

utsatta för verbalt hot vilket är mindre än denna studie. En nyare studie (Petzäll, 2010) 

visar på en minskning av verbalt hot (66 %) jämfört med denna studie och studien 

från Suserud. En australiensisk studie stödjer att en hög andel av ambulanspersonalen 

utsätts för verbalt hot, där 82 % blivit utsatta för verbalt hot under en 12 månaders 

period (Boyle, Koritsas, Coles & Stanley, 2007). Författarna tror skillnaden mellan 

denna studie och Petzälls studie, som har ett lägre procentuellt antal utsatta för hot 

och våld kan vara en tillfällighet, alternativt kan bero på var studien genomförts. 

 

Det är enligt resultatet 68 % av ambulanspersonalen som blivit utsatta för fysiskt våld 

någon gång, varav det vanligaste är knuffar, slag eller spottad på. Det minst vanliga 

som ambulanspersonal blir utsatta för är slag med tillhyggen samt vapen. Studien av 

Petzäll, 2010 från Sverige visar på att de vanligaste våldshandlingarna är knuffar och 

slag. Petzälls studie visar på en högre procentuell frekvens av knuffar och slag jämfört 

med författarnas studie. Det är svårt att jämföra dessa resultat då det är oklart i vilken 

region Petzäll gjorde sin undersökning.  Det kan vara skillnader i förekomst av hot 

och våld mellan storstad, glesbygd och regioner. 

  

Framförallt är det patienten som utsätter ambulanspersonalen för verbalt hot och 

fysiskt våld. 82 % av de verbala hoten kommer enligt resultatet från patienter och 69 
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% av det fysiska våldet gentemot ambulanspersonal kommer från patienter. Många av 

de som utsätter ambulanspersonalen är påverkade av alkohol- och/eller droger. I över 

hälften av fallen har patienten varit misstänkt påverkad av alkohol och droger. 

 

Resultatet från en svensk studie (Petzäll, 2010) visar en av den vanligaste orsaken för 

hot var på grund av att patienten var under påverkan av alkohol eller droger. I en 

studie av Josefsson & Rydhammar, 2010 skriver författarna att några avdelningar på 

sjukhuset är mer utsatta för hot och våld än andra. Personal inom akutsjukvård, 

psykiatrisk vård och långtidsvård drabbas i större utsträckning av hot och våld än 

personal på andra avdelningar. Det finns ett tydligt samband mellan vår studies 

resultat och resultatet från Josefssons och Rydhammar, 2010, nämligen att majoriteten 

av de hotfulla och våldsamma patienterna tillhör samma patientkategori.  Detta visar 

på att det finns ett stort problem med hot och/eller våld mot ambulanspersonal då det 

finns alkohol och/eller droger inblandat.  

 

Den vanligaste platsen där hot och våldhändelse inträffar är enligt denna studie i 

ambulansen (69 %). Befinner sig ambulanspersonalen i vårdutrymmet i ambulansen 

är personalen oftast själv med patienten och sitter trångt och nära patienten. Blir 

patienten våldsam i vårdutrymmet är det svårt att snabbt komma därifrån och att det 

finns risk för ambulanspersonalen blir utsatt för en fysisk våldshandling. Strax över 

hälften av ambulanspersonalen hade även blivit utsatta för hot och våld i patientens 

hem och utomhus. 

 

Resultaten i denna studie angående vanligaste plats där hot och våldshändelse 

inträffar stämmer inte alls med en svensk studie (Petzäll, 2010). Den studien visar att 

den vanligaste platsen med risk för hot och våld är i patientens hem (57 %). Risken att 

utsättas för hot och våld i ambulansen är enligt deras studie relativt liten, endast 8 %. 

Skillnaden mellan resultaten anser författarna kan vara en tillfällighet alternativt en 

annan utformad enkät där de inte har flervalsalternativ, vilket författarna har. 

 

Författarna tror det kan finnas ett mörketal kring antalet rapporterade fall av hot och 

våld hos ambulanspersonalen. Hot och våld är en subjektiv upplevelse där 

ambulanspersonalens åsikter skiljer sig för vad som är av betydelse att rapportera. En 

del anser att hot och våld tillhör arbetet och rapporterar inte detta.  En del anser vidare 
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att det är en svaghet för ambulanspersonalen att inte kunna hantera situationen och 

undvika uppkomsten av hot och våld, vilket kan påverka deras rykte negativt.  

4.2.2 Förekomst av hot och våld i förhållande till variabeln kön 

Resultatet i studien visar att det inte finns någon skillnad mellan kön och förekomst 

av verbalt hot och fysiskt våld gentemot ambulanspersonal. Siffrorna i enkätstudien 

visade att 90 % av både män och kvinnor inom ambulanssjukvården hade blivit 

utsatta för verbalt hot. Det var även procentuellt jämnt mellan män och kvinnor som 

blivit utsatta för fysiskt våld.  En studie från Australien (Boyle, 2007) visade på ett 

icke statistiskt samband att manligt eller kvinnligt kön på ambulanspersonalen 

påverkar att de utsätts för verbalt hot och/eller fysiskt våld. Däremot visar deras studie 

att mer kvinnor än män ur ambulanspersonalen utsätts för sexuellt ofredande eller 

sexuellt överfall. 

4.2.3 Förekomst av hot och våld i förhållande till variabeln yrkeskategori 

Studiens resultat visar att det inte finns någon skillnad mellan yrkeskategorierna 

ambulanssjukvårdare och specialistsjuksköterska ambulans och förekomst av verbalt 

hot och fysiskt våld gentemot de yrkeskategorierna. I en studie av Petzäll, 2010 

skriver författarna att det inte verkar vara någon skillnad mellan ambulanssjukvårdare 

och specialistsjuksköterska ambulans att exponeras av verbalt hot eller fysiskt våld. 

Författarna anser inte heller att yrkeskategori påverkar förekomsten av hot och våld, 

utan att de personliga egenskaperna d.v.s. attityd, personkännedom med mera 

påverkar. 

4.2.4 Konsekvenser av hot och våld 

Flertalet (59 %) av respondenterna uppgav ibland svårigheter med att bedriva och ge 

adekvat vård till en hotfull eller våldsam patient. För majoriteten resulterar det i sämre 

kontroll av patientens parametrar vilket innefattar puls, blodtryck, andningsfrekvens, 

saturation, b-glucos, temperaturmätning och EKG-tagning. Även den medicinska 

behandlingen blir i stor utsträckning lidande. Författarna anser detta vara allvarligt 

eftersom kontroll av patientens parametrar samt den medicinska behandlingen är 

avgörande för patientens hälsa och kan få svåra konsekvenser om omhändertagandet 

inte blir optimalt. Det ingår i ambulanspersonalens uppgifter att vid överlämnande till 
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akutmottagningen rapportera patientens anamnes och aktuellt status. Författarna kan 

känna frustration över att inte kunna göra en fullständig rapport vid överlämnade av 

patient till akutmottagning.   

 

I en studie av Bruce & Suserud, 2003 skriver författarna att ambulanspersonalen 

måste vara bra på att upptäcka patientens symtom för rätt bedömning och prioritering 

av vilken vård patienten skall få. I en annan studie av Bruce & Suserud 2005 skriver 

författarna att ett väl fungerande samarbete mellan ambulanspersonal och personal på 

akutmottagningen är viktigt för att vården skall fungera optimalt genom hela 

vårdkedjan. En ofullständig anamnes och felaktig bedömning av ambulanspersonalen 

till följd av en hotfull eller våldsam patient försvårar den fortsatta vården för 

patienten.  

 

Ungefär hälften (52 %) av respondenterna i studien uppgav ibland oro för att bli utsatt 

för hot och våld under arbetstid, men ingen av deltagarna uppgav ständig rädsla. I en 

tidigare svensk studie uppgav 70 % av ambulanspersonalen rädsla för att bli utsatt för 

hot och våld (Aasa, et al., 2005).  

  

Studiens resultat visar att majoriteten (76 %) inte drabbats av några besvär relaterat 

till en hotfull eller våldsam händelse medan 17 % drabbats av sömnbesvär och 3 % av 

sjukskrivning. Liknande resultat ses i en studie av Menckel och Viitasara (2002) där 

också 3 % angett att de sjukskrivits sig på grund av hot och våld.  

4.3 Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte valdes metoden kvantitativ enkätstudie med designen 

deskriptiv tvärsnittsstudie. Tidigare forskning inom hot och våld är framförallt från 

USA. Författarna anser att de sociokulturella skillnaderna mellan länderna är stora 

och svårapplicerade på den svenska ambulanssjukvården och därför valde författarna 

att kartlägga förekomst, påverkan samt skillnader och generalisera dessa 

frågeställningar hos ambulanspersonal vid sex kommuner i Svealand. Med en 

enkätstudie har författarna nått ut till en större population eftersom fler respondenter 

deltagit och besvarat frågorna än om en kvalitativ metod använts. Dessutom har 

samma frågor ställts till samtliga respondenter.  
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Det delades ut 206 enkäter och av dessa besvarades 111, vilket gav en svarsfrekvens 

på 54 %. Det innebar att det fanns ett externt bortfall på 46 %, vilket kan bero på flera 

anledningar. En del kan ha varit ointresserade av att delta i studien, en del kan ha varit 

tjänstelediga, föräldralediga, semester under den tiden enkäterna skulle besvaras. Det 

interna bortfallet på enkätfrågorna låg mellan 0 % och 25 %. Författarna har ändå valt 

att inkludera dessa enkäter eftersom det är av stor vikt för slutresultatet av studien.  

 

Av de totalt 206 utdelade enkäterna hade författarna beräknat få en svarsfrekvens på 

65 % vilket inneburit totalt 134 besvarade enkäter. Antalet besvarade enkäter uppgick 

efter insamling istället till 111 (54 %). Polit och Beck (2004) anser att en studie bör ha 

en svarsfrekvens på över 65 % för att vara tillförlitlig. Det externa bortfallet tror 

författarna kan bero på frånvaro på jobbet under den tiden enkäten legat ute eller 

ointresse för deltagande i studien. Författarna beslutade kvarstanna med enkäterna två 

veckor längre än planerat för en högre svarsfrekvens. Eftersom författarna arbetat 

efter en tidsplan där bearbetningen av det insamlade materialet förväntades påbörjas 

vid ett visst datum, samlades enkäter in efter sex veckor. Författarna hade gärna sett 

att studien haft fler deltagande och anser det vara en svaghet med 54 % deltagande.  

 

Författarna vet inte om resultatet påverkats vid en högre svarsfrekvens eller om 

studien ändå med 111 respondenter generaliserar hur ambulanspersonalen utsatts för 

hot och våld. En annan svaghet med studien är enligt författarna det interna bortfallet, 

d.v.s. bortfall på enstaka frågor i enkäten. Det varierade från 0 % till 25 % på enskilda 

frågor. Tänkbara anledningar till det höga interna bortfallet kan enligt författarna vara 

ointresse eller okunskap att genomföra enkäten. Enkäter med internt bortfall har ändå 

inkluderats i studien eftersom en del svar använts och varit till stor hjälp för studiens 

slutresultat och besvara studiens syfte. Enligt författarna är det möjligt att resultatet 

påverkats vid ett mindre internt bortfall.  

 

Enligt författarna är en styrka med studien den jämna fördelningen mellan deltagande 

kvinnor och män. Av de 206 anställda är 22 % kvinnor och i studien deltog 27 % 

kvinnor. Även fördelningen mellan yrkeskategorier var jämnt fördelat. De tre största 

yrkeskategorierna med flest deltagare i studien var ambulanssjukvårdare (30 %), 

grundutbildade sjuksköterskor (31 %) och specialistsjuksköterska ambulans (32 %) 
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vilket även speglar verkligheten då en kraftig majoritet av alla anställda har någon av 

dessa tre utbildningar.   

 

Den genomförda pilotstudien försäkrade att respondenterna uppfattat frågorna och 

svarsalternativen på korrekt sätt. En styrka med studiens frågeformulär är att det 

inspirerats och utformats av vetenskapliga artiklar. Data har analyserats i SPSS och 

Excel. Fördelen med SPSS och Excel är att uträkningarna sker direkt i programmet. 

Data har presenterats både deskriptivt och med sambandsanalys och resultaten 

framställts lättöverskådligt med tabeller och i löpande text. Den jämna fördelningen 

av respondenterna samt den genomförda pilotstudien har bidragit till studiens goda 

reliabilitet och validitet.  Reliabilitet innebär att tillförlitligheten om studien görs om 

ger samma resultat (Björk, 2010) och validitet, giltighet innebär att studien verkligen 

mäter det vi vill undersöka (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen, 2010). 

4.4 Konklusion  

Den här studien visar att hot och våld inom ambulanssjukvården är ett stort 

arbetsproblem och måste tas på allvar av alla inblandade aktörer. Konsekvenserna blir 

att personalen känner oro, agerar försiktigare och vården blir sämre. Mer forskning 

kring ämnet är nödvändigt för att arbetssituationen ska bli bättre.  

4.5 Studiens betydelse för omvårdnad och förslag till vidare forskning 

Förekomst av hot och våld mot ambulanspersonal är ett stort problem i Sverige 

bevisar forskning. Författarna anser att vidare forskning kring ämnet kan fokusera på 

hur samspelet mellan vårdare och patient påverkas vid hot och våld. Förslagsvis görs 

en större undersökning där ambulanspersonalen själva får beskriva upplevelsen av hot 

och våld inom ambulanssjukvården, hur det påverkar samspelet mellan vårdare och 

patient och vad de saknar för utbildning i att hantera hotfulla och våldsamma 

situationer. Utbildning både för att förebygga situationerna och hur utförandet av vård 

till en hotfull eller våldsam patient går till. Författarna anser samarbetet mellan 

polisen och SVLC (ambulansdirigeringen) är bristfällig. Fenomenet är inte studerat i 

denna studie, men författarna tror ett bättre sammarbete kan leda till minskning av 

problemet. Förslag på vidare forskning är således en undersökning där polisens, 

SVLC och ambulansens riktlinjer ses över.  
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Författarna anser studien har betydelse för omvårdnad därför resultatet i stor 

utsträckning visar förekomsten av hot och våld inom ambulanssjukvården. Genom att 

belysa ambulanssjukvårdens utsatthet för hot och våld både för arbetsgivaren och 

arbetstagaren kan det resultera i ökad kunskap och förståelse för problemet och 

därmed bidra till lösningar för minskning av problemet. Författarna anser det finnas 

för lite kännedom och kunskap om hur problemet med hot och våld skall lösas.  

 

Arbetsgivaren bör ansvara för utbildning av personalen i hanteringsstrategier och 

bemötande, vilket kan innebära att hotfulla eller våldsamma situationer inte uppstår. 

Även genom ökad medvetenhet om problemet, samt vilka risker det kan innebära för 

ambulanspersonalen att ge sig in i dessa situationer tror författarna studien kan bidra 

till ett högre säkerhetstänk för ambulanspersonalen. Givetvis är hot och våld en 

subjektiv uppfattning där bara den enskilda ambulanspersonalen kan avgöra vilka 

situationer som anses hotfulla och våldsamma, men författarna anser att personalen 

måste ändra attityd och inte acceptera att hot och våld är en del av arbetet. En 

attitydförändring med bättre avvikelsehantering efter hotfulla och våldsamma 

händelser tror författarna kan innebära att det eventuella mörkertalet minskar och 

problemet belyses ännu mer.   
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BILAGA 1          

    

             

Informationsbrev med förfrågan om medverkan i enkätstudie 

Hot och våld förekommer allt mer frekvent i samhället och ambulanspersonal tillhör 

en utsatt yrkesgrupp där risken för hot och våld är stor. Syftet med denna studie är att 

undersöka förekomsten av hot och våld mot ambulanspersonal i Uppsala län och hur 

samspelet mellan vårdare och patient påverkas.  

 

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistutbildningen med inriktning mot 

ambulanssjukvård. Vi genomför vårt examensarbete inom ämnet hot och våld mot 

ambulanspersonal. Vi erbjuder härmed dig som arbetar inom ambulanssjukvården att 

deltaga i en enkätstudie med frågor vilket avser att behandla hot och våld mot 

ambulanspersonal i Uppsala län.  

 

Vi garanterar anonymitet för dig som deltar i enkäten och den tar endast 5-10 minuter 

att besvara. Bara vi författare och vår handledare kommer ha tillgång till enkäterna 

och dessa kommer efter insamling förvaras i låsta utrymmen och förstöras efter 

studiens avslut. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och om du vill avbryta din 

medverkan efter besvarad enkät kan du göra det när som helst. Vi har försett enkäten 

med löpnummer i enkätens högra hörn. Detta ger dig möjlighet att efter inlämnad 

enkät om du vill avbryta ditt deltagande bara uppger detta nummer till forskarna. Du 

ansvarar själv för att komma ihåg ditt löpnummer.  

 

Vid eventuella frågor, kontakta gärna någon av oss enligt nedan.  

 

Tack på förhand för din medverkan! 

 
Anders Wigenius   Robert Hovberg   Camilla Fröjd 

Leg. Sjuksköterska   Leg. Sjuksköterska   Klinisk lektor   

Student     Student     Handledare 

anders.wigenius   robert.hovberg@   camilla.frojd@   
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BILAGA 2 

 

Enkät om hot och våld        

Markera svarsalternativet med ett kryss i rutan    Löpnr:  
 

Vissa frågor kan svaras med fler svarsalternativ 

 

1. Kön? Man 

Kvinna 

2. Yrke? Ambulanssjukvårdare 

Grundutbildad sjuksköterska 

Specialistsjuksköterska Ambulans 

Specialistsjuksköterska Anestesi/IVA 

Övriga specialistutbildningar 

3. Antal år inom 

ambulanssjukvården? 
 

4. Har du blivit utsatt för 

verbalt hot någon gång 

under arbetstid? 

Ja  

Nej  

5. Hur ofta har du blivit 

utsatt för verbalt hot? 

Aldrig  

< 5 gånger 

5-10 gånger 

>10 gånger 

6. Vilken grupp av 

människor har det 

verbala hotet främst 

kommit från? 

Patient  

Anhörig  

Annan 

7. Vilken typ av verbalt 

hot är det vanligaste du 

blivit utsatt för? 

Allmänt mot sjukvården 

Personligt mot dig 

Personligt mot dig och anhöriga 

8. Har du blivit utsatt för 

fysiskt våld någon gång 

under arbetstid? 

Ja 

Nej 

9. Hur ofta har du blivit 

utsatt för fysiskt våld? 
Aldrig  

<5 gånger 

5-10 gånger 

>10 gånger 

10. Vilken grupp av 

människor har det 

fysiska våldet främst 

kommit från? 

 

 

 

 

 

 

    Patient  

Anhörig  

Annan  
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11. Vilken typ av fysiskt 

våld har du blivit utsatt 

för? 

 

 Knuffad 

 Riven  

 Biten  

 Spottad på 

 Slag  

 Sparkar  

 Slag med tillhygge  

 Vapen (kniv/skjutvapen) 

 Annat: 

12. Var har hot eller 

våldshändelsen 

inträffat? 

 I patientens hem 

 Utomhus 

 I ambulansen 

 Annat  

13. Har 

personen/personerna 

som utsatt dig för 

hot/våld varit alkohol, 

drogpåverkad, dement 

eller  psykiskt 

påverkad? 

 Dement  

 Drogpåverkad  

 Alkoholpåverkad  

 Psykiatrisk patient 

 Inget av ovanstående 

14. Har du känt oro att bli 

utsatt för hot/våld 

under arbetstid? 

 Aldrig 

 Ibland  

 Ofta  

 Alltid  

15. Har någon/några av 

följande påstående 

drabbat dig på grund av 

hot/våld? 

 Nej 

 Sömnbesvär 

 Sjukskrivning 

 Annat: 

16. Har hot eller 

våldshändelse påverkat 

ditt arbete? 

 Nej  

 Jag är försiktigare 

 Jag är rädd 

 Jag känner mindre glädje för arbetet 

 Jag funderar på att byta jobb 

 Annat:  

17. Är det svårt att utföra 

den vård du anser 

patienten behöver på 

grund av en hot eller 

våldshändelse? 

 Nej  

 Ja, ibland 

 Ja, ofta 

 Ja, alltid  

 Ej utsatt för hot eller våld 

18. Vad är det som 

påverkar vården vid en 

hot eller våldsituation? 

 Minskad empati 

 Sämre medicinsk behandling (läkemedel) 

 Sämre kontroll av vitalparametrar (puls, 

blodtryck, andningsfrekvens, saturation) 

 Sämre kontroll av övriga parametrar (b-

glukos,   temp, EKG) 

 Ingen påverkan på vården

 

Tack för att du har tagit dig tid att medverka i studien 


