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SAMMANFATTNING 

Syfte: Undersöka sjuksköterskor inom ambulanssjukvårdens erfarenheter och upplevelser av hot 

och våld i arbetslivet. Metod: Empirisk studie med kvalitativ ansats. Sex semi-strukturerade 

intervjuer genomfördes. Materialet analyserades med en innehållsanalys. Resultat:  Hot om våld 

och patienter med ett hotfullt beteende är en del av arbetet i ambulansen enligt informanterna. 

Med stöd av direktiv och riktlinjer från arbetsgivfaren prioriteras personalens säkerhet alltid först 

och vid varje patientkontakt görs en samlad analys av hotbilden. Ambulanssjuksköterskans 

bemötande är viktigt vid mötet av en hotfull patient. Studien ger en bild av att flera av 

informanterna beskriver att arbetet inom ambulanssjukvården kan upplevas otryggt eftersom man 

många gånger befinner sig i okända miljöer med begränsade resurser och vårdutrymmet i 

ambulansen upplevs som problematiskt då utrymmet är begränsat. På grund av en rädsla för att 

provocera patienten till ett våldsamt beteende görs endast de undersökningar som är mest 

nödvändiga. Undersökningar som gör ont eller som kan uppfattas provocerande av patienten 

eller andra närvarande utförs med försiktighet för att minska risken för att väcka agitation 

gentemot personalen. Kompletterande utbildning i hantering och bedömning av psykotiska och 

drogpåverkade ansågs relevant och efterfrågades. Några informanter påpekar även att 

larmcentralen bör bli bättre på att skicka med polis till misstänk hotfulla arbetsmiljöer. Slutsats: 

Prehospitalt arbete medför en stor risk att exponeras för hot och våld. Studien ger en bild av att 

ambulanssjuksköterskorna efterfrågar mer utbildning inom hantering och bemötande av hot och 

våld.  

 

 

Nyckelord: Hot, våld, prehospital, ambulanssjukvård, ambulanssjuksköterska, vårdpersonal. 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

Objective: To study paramedics’ experiences and views of threats and violence in their daily 

work. Method: Empirical study with a qualitative approach. Six semi-structured interviews were 

performed. Results: Threats, violence and people with threatning behavior are a part of 

paramedics' daily work according to the participants in the study. With the support of directives 

and guidelines from the employer the safety of the staff is always to be prioritized first. At each 

patient contact, an overall threat assessment is performed. Ambulance staff attitude is important 

in the meeting of a threatening patient. The study provides a picture where several of the 

participants describe that working within the ambulance service may feel unsafe. This is due to 

the fact that they often find themselves in unfamiliar environments with limited resources. Fear 

of causing violent behaviour in the patient limits the staff to only adressing the most important 

vital parameters. Examinations that cause pain or might be percieved as provocative by the 

patient or others present on the scene are performed with caution to minimize the risk for 

aggression towards the staff. Also, the workspace in the ambulance is perceived as problematic 

as space is limited. Additional training in handling and assessment of psychotic and intoxicated 

patients is considered relevant and requested. Some patricipants also point out that the 

monitoring center should be better at sending the police to work environments that can be 

potentially threatening. Conclusion: Prehospital work involves a large risk of exposure to threats 

and violence. The study provides a picture of the ambulance personnel asking for more training 

in handling and addressing threats and violence.  

 

Keywords: Threatening, violence, prehospital, emergency service, paramedic, nursing staff. 
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Inledning 

Ambulanssjuksköterskans huvudsakliga uppgift är att hjälpa människor i nöd som råkat ut för en 

akut skada eller sjukdom. Arbetet i ambulans är både fysiskt och mentalt krävande då man under 

varierande arbetsförhållanden skall bedöma, behandla och korrekt utföra medicinska 

behandlingar. Alla patienter ska ges professionell och kvalificerad vård oberoende av dess kön, 

ålder, sexuell läggning, samhällsklass, religion eller etnisk bakgrund (Hälso- och sjukvårdslagen, 

1982:763). 

  

Hot och våld 

Ambulanssjuksköterskorna är ofta först på plats i mötet med patienten och p.g.a. det hot och våld 

som förekommer i arbetet prioriterar sjuksköterskorna först och främst sin egen säkerhet då man 

i majoriteten av fallen arbetar i - för ambulanssjuksköterskorna en okänd miljö. Det finns ett 

flertal studier som visar på att det förekommer hot och våld mot personal inom den prehospitala 

verksamheten (Suserud, Blomqvist & Johansson, 2002; Corbett, Grange & Thomas, 1998; Ferns, 

2006). De senaste åren har det rapporterats om ett flertal tillbud där räddningspersonal har blivit 

utsatt för våld under arbetsinsatser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) visar i 

sin rapport från 2009 att det förekom 51 stycken fall av hot eller våld mot räddningstjänsten 

under insats (MSB, 2009). 

 

I det prehospitala vårdarbetet ska alltid personalens säkerhet prioriteras först och stor vikt ligger 

på att personalen ska kontrollera och bedöma arbetsplatsen avseende hot och risker innan något 

vårdarbete börjar bedrivas (AMLS, 2011). Bedömer ambulanssjuksköterskan patienten som 

hotfull kan man avvakta och begära assistans av polis. Ambulanssjuksköterskornas försiktighet i 

mötet med hotfulla eller våldsamma patienter grundar sig i det att personalen skall känna sig 

trygg med att transportera in patienten till sjukhus utan att äventyra sin egen säkerhet. Situationer 

som uppstår inne i ambulansen är direkt mer hotfulla än de som uppstår utanför då vårdaren sitter 

väldigt nära patienten och möjligheterna att avvika från vårdutrymmet är begränsat (Ray, 2007). 

Hotfulla situationer inne och utanför vårdutrymmet kan dock uppstå utan förvarning och om 

polisassistans är långt borta kan situationen för ambulanssjuksköterskorna bli särskilt utsatt. 
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I en svensk studie genomförd av Suserud, Blomkvist och Johansson (2002) framgår det att 

omkring 80 % av ambulanspersonalen har upplevt hot eller våld i sitt arbete. Det vanligaste hotet 

som ambulanspersonalen utsätts för var hot om fysiskt våld. I studien framgår att 27 % av 

studiedeltagarna blivit hotade med vapen. Av studien framkom även att knuffar, slag, sparkar 

och bett var den vanligaste formen av fysiskt våld. De allra flesta gånger där personalen blivit 

utsatt för våld rörde det sig om alkohol- eller drogpåverkade patienter.  

  

Statistik från brottsförebyggande rådet visar på att antalet anmälningsfall gällande hot och våld 

har ökat i landet de senaste tio åren. Från 2002 till 2012 har antalet anmälda fall om misshandel 

ökat från 61 700 fall till 87 000 och antalet anmälda fall om hot och kränkningar från 96 300 fall 

till 168 600 (BRÅ, 2014). 

 

Riskfaktorer 

Patienter som är i akut behov av vård men som p.g.a. t.ex. psykisk sjukdom, drogmissbruk samt 

dementa med aggressivt beteende bedöms utgöra en säkerhetsrisk för ambulanssjuksköterskan 

och identifieras som riskgrupper i de genomförda studierna där hot och våld förekommer. 

Ambulanssjuksköterskorna utsätts även för anhöriga som upplevs hotfulla eller beter sig 

våldsamt i samband med att deras anhöriga drabbats av plötslig sjukdom, oftast p.g.a. rädsla för 

det okända (Ray, 2007). Arbete i offentlig miljö med stora folkmassor kan också upplevas som 

problematiskt och kan ge en känsla av otrygghet hos ambulanssjuksköterskorna. Enligt en 

amerikansk studie genomförd av Fowlie, Wenn, Wright & Slovis (1998) förekommer hot eller 

våld i fem procent av alla patientfall inom den prehospitala vården. I en artikel av Ray (2007) 

nämns även arbete nattetid, agiterade smärtpatienter, små arbetsgrupper, trånga utrymmen samt 

en mobil arbetsplats som riskfaktorer som ökar risken för att utsättas för hot och våld.  

 

I en studie av Merlin et al. (2008) visar resultatet på en ökad risk att utsättas för hotfulla 

situationer om det förekommer alkohol och/eller droger. Sandström (2007) nämner alkohol, 

anabola steroider och narkotika som preparat som allra mest kan orsaka våldsamma beteenden. 

Ferns & Cork (2008) framhäver i sin review studie att alkoholpåverkade personer i större 

utsträckning hamnar i våldsamma eller hotfulla situationer. Risken att utsättas för hot och våld 

ökar även i situationer där personalen kommer i kontakt med dementa, psykiskt sjuka eller 

kriminella människor (Chrilly, et. al, 2004; Åström, Bucht, Eisemann & Saveman, 2002). 
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Studier indikerar på att kvinnliga sjuksköterskor inom vården utsätts i större utsträckning för hot 

och våld. I en retrospektiv studie utförd av Cashmore, Indig, Hampton, Hegney & Jalaludin 

(2012) har man undersökt fall där hot och våld förekom mot personal och vårdpersonal inom 

psykiatri och kriminalvård. I studien framgår att 90 % av de drabbade som utsattes för verbala 

hot var sjuksköterskor samt att två tredje delar av dem var kvinnor. Risken att utsättas för fysiskt 

våld ökar om man är ung anställd samt om man är av manligt kön (Cashmore et. al, 2012).  

 

Tillvägagångssättet att prioritera personalens säkerhet före patientens hälsa är ett etiskt dilemma 

som många specialistsjuksköterskor och ambulanspersonal ställs inför i sitt arbete då det upplevs 

ifrågasätta vårdplikten och påverkar patientens hälsa och rätt till vård.  

  

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) 

Enligt socialstyrelsen definieras PTSD som: “ett tillstånd som uppstår som fördröjd eller 

långvarig reaktion på ett trauma av exceptionellt hotande eller katastrofalt slag”. Symptom på 

PTSD kan vara "flashbacks" - återblickar av den traumatiska händelsen och kan förekomma så 

väl nattetid som dagtid. Det är vanligt med mardrömmar och sömnsvårigheter. Individer som 

drabbats av PTSD kan undvika situationer som ger påminnelser om den traumatiska händelsen 

och uppvisa ångestsymptom (Socialstyrelsen 2014). Risken att utveckla en stressreaktion till 

följd av svåra händelser har länge varit känt. Mer än 50% av vuxna människor i världen utsätts 

för en allvarlig stressreaktion någon gång under livet. (Resick, et. al. 2007). Kvinnor tycks vara 

mer utsatt än män att drabbas av PTSD (Ghafoori, Barragan & Palinkas, 2013). 

 

Flera studier berättar om att ambulanspersonal löper stor risk att drabbas av PTSD (Jonsson, 

Segesten & Mattsson 2003; Ward, Lombard & Gwebushe 2003; Van der Ploeg &  Kleber, RJ. 

2003). En studie av Sterud, Ekeberg & Hem (2006) visar på att ambulanspersonal utsätts för mer 

stressutlösande faktorer jämfört med likartade yrken och den allmänna befolkningen, samt att det 

rapporteras fler fall av ohälsa bland ambulanspersonal relaterat till stress jämfört med andra 

yrkesgrupper. Några studier talar för att bristande socialt stöd samt oacceptabla arbetsvillkor kan 

ligga bakom förekomst av PTSD-symptom bland ambulanspersonal (Bennet, et. al. 2005; Van 

der Ploeg & Kleber, RJ 2003; Halpern et. al. 2012). 
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Risken för att utveckla PTSD beror dels på karaktären av den kritiska händelsen som individen 

varit med om men även de händelser som kan inträffa i efterförloppet av den traumatiska 

händelsen. Varje individs personlighet och livshistoria tycks också ha en betydande roll för 

PTSD-utveckling. Socialt stöd och framför allt känslomässigt stöd har visat sig vara en 

skyddande faktor mot att utveckla PTSD (Ozer, et. al, 2003; Brewin, et. al, 2000). 

 

Problemformulering 

Ambulanssjuksköterskan har i sitt yrkesutövande en roll vars funktion är att ge vård till patienter 

i behov. Det förekommer stora variationer i både arbetsmiljö och patientkategori och 

ambulanssjuksköterskans säkerhet kan påverkas av en rad faktorer som kan för personalen vara 

svår att hantera eftersom hotfulla situationer kan uppstå både i patientens hem och inne i 

vårdutrymmet i ambulansen. I en svensk studie framgick att 80% av ambulanspersonalen har 

utsatts för hot eller våld i arbetet (Suserud, Blomkvist & Johansson, 2002). Därmed finns risk att 

patientomhändertagandet påverkas negativt, då ambulanssjuksköterskan kanske inte kan 

genomföra de undersökningar och behandlingar som krävs (RAS, 2012). Det finns ett intresse i 

att studera hur förekomsten av hot och våld påverkar ambulanssjuksköterskans arbete och hur 

personalen hanterar dessa situationer när de uppstår samt hur det påverkar patientens omvårdnad 

och behandling i den prehospitala vårdmiljön. En fördjupad förståelse för hur 

ambulanssjuksköterskan uppfattar och identifierar hotfulla patienter samt hur det påverkar 

vården gentemot patienten kan ge oss en förståelse över hur ambulanspersonal värderar och 

tilllgodoser patientens omvårdnadsbehov i komplexa situationer och arbetsmiljöer. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka sjuksköterskor inom ambulanssjukvårdens erfarenheter, 

upplevelser och hantering av hot och våld i arbetslivet. 

 

Definition 

I detta arbete definieras hot som muntliga hotelser om fysiskt våld eller skadegörelse som 

bristande respekt, nedsättande personangrepp, aggressiva gester och icke önskvärda sexuella 

anspelningar eller närmanden (Folkhälsoguiden, 2013). Våld definieras enligt följande: “en 

avsiktlig, eller synbarligen avsiktlig, aggressiv handling, som leder till psykisk eller fysisk skada 

hos en annan människa” (Vårdhandboken, 2012). 
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 Metod 

 

Design 

En empirisk studie med kvalitativ ansats (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). 

  

Urval 

Urvalsgruppen består av ambulanssjuksköterskor (specialistsjuksköterskor med inriktning mot 

ambulanssjukvård) samt grundutbildade sjuksköterskor verksamma inom ambulanssjukvården i 

en stad i mellersta Sverige. Minst 2 års yrkeserfarenhet inom ambulanssjukvården sattes som 

urvalskriterium för att delta i studien. Utöver detta tillkommer även erfarenhet av hot- och 

våldssituation som ett urvalskriterium för att delta i studien. Bland dessa som uppfyllde 

urvalskriterierna valdes 6 studiedeltagare ut genom ett strategiskt urval med avseende på ålder 

och yrkeserfarenhet i syfte att få en så blandad urvalsgrupp som möjligt. 

 

 

Statistisk data för studiedeltagare inkluderade i studien (n = 6). 

Tabell 1. 

 

Titel Antal Ålder (år) Antal år som 

SSK 

Antal år som  

AMB-SSK  

 

SSK 

 

2 (35%) 

 

 

Lägsta ålder: 28 

Högsta ålder: 31 

M: 29,5 

 

Kortast tid: 4 

Längst tid: 8 

M: 6 

 

Kortast tid: - 

Längst tid: - 

M: - 

 

AMB SSK 

 

4 (65%) 

 

Lägsta ålder: 26 

Högsta ålder: 48  

M: 37,5 

 

Kortast tid: 3 

Längst tid: 15 

M: 10,25 

 

Kortast tid: 1 

Längst tid: 9 

M: 5,25 

* SSK = sjuksköterska. AMB-SSK = Ambulanssjuksköterska. 
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Datainsamlingsmetod 

Data har samlats in genom intervjuer. Frågeformuläret består av fyra bakgrundsfrågor samt sex 

huvudfrågor med tillhörande följdfrågor (bilaga 2). Semi-strukturerad intervjumetod med 

egenformulerade frågor har använts för att studiedeltagarna ska ges möjlighet att berätta fritt 

utifrån sina erfarenheter och upplevelser inom det studerade ämnesområdet (Polit & Beck, 2004). 

Intervjuerna spelades in med elektronisk utrustning för att möjligöra transkribering och vidare 

dataanalys. 

  

Dataanalys 

Materialet delades upp mellan författarna och transkriberades ordagrant, därefter användes en 

latent innehållsanalys som metod för att analysera materialet. Materialet delades därefter upp i 

meningsbärande enheter som kondenserades och kodades för att få fram kärnbetydelsen. 

Materialet genomlästes en gång till med stöd av transkriberingarna, därefter identifierades 

underkategorier som bildade övergripande teman (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Tillvägagångssätt 

Ett godkännande för studiens genomförande inhämtades först från stationschefen. Författarna tog 

kontakt med den utvalda personalen som uppfyllt urvalskriterierna och delade i samband med det 

ut ett informationsbrev om studien (Se bilaga 1). intervjufrågorna testades först på två 

utomstående sjuksköterskor som inte ingick i studien, detta i syfte att identifiera eventuella 

frågor som ansågs vara slutna eller riskerades att kunna missuppfattas. Inga justeringar behövde 

göras. Därefter genomfördes intervjuer med den personal som tackat ja till att delta i studien, 

båda författarna deltog vid intervjutillfällena. Tre av intervjuerna spelades in i på 

ambulansstationen i Uppsala och tre spelades in genom telekommunikation. Intervjuerna pågick 

mellan 13 och 46 minuter. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av mediautrustning för att 

registrera informanternas svar. 

  

 

 

 

 

 



7 
 

Projektets betydelse 

I och med det ökade våldet i samhället finns goda skäl till att genomföra nya studier inom 

området för att ge uppdaterad och aktuell bild av ambulanssjuksköterskors upplevelser och 

erfarenheter av hot och våld i arbetslivet. Genom att få en ökad förståelse och uppdaterad bild av 

problemets omfattning i området kan denna studie ligga till grund för fortsatt arbete och 

handläggning av hot- och våldsrelaterade problem inom ambulanssjukvården. 

  

Etiska överväganden 

Innan studien påbörjades inhämtades ett muntligt tillstånd för studiens genomförande av 

stationschefen. Samtliga studiedeltagare har informerats om att deras deltagande är frivilligt och 

att de har rätt till att när som helst avbryta sitt deltagande i studien i enighet med World Medical 

Association Declaration of Helsinki (1964). Samtliga studiedeltagare informerades även om att 

de hade full rätt att avstå att besvara frågor de eventuellt kunde kände sig obekväma att prata om. 

Allt insamlat material och data har avidentifierats och behandlats konfidentiellt inom ramarna för 

studien. Efter studiens avslut kommer all insamlad data att förstöras ur sekretessynpunkt.  

 

Bearbetning och analys 

Det insamlade materialet från intervjuerna transkriberades ordagrant av författarna. Författarna 

läste noga igenom det insamlade materialet och markerade därefter meningsbärande enheter från 

det transkriberade materialet. De utvalda meningsbärande enheterna kondenserades sedan i syfte 

att förtydliga innehållet. Därefter identifierades kategorier som sedan delades in under lämpliga 

huvudteman (Tabell 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Tabell 2. Exempel på hur analysarbetet gick till 

 

Meningsenhet Kondenserad mening Kategori 

 

Tema 

 

" Tänker liksom litegranna 

på hur jag sitter, och hur 

jag så snabbt som möjligt 

kan ta mig där ifrån om det 

nu mot all förmodan skulle 

hända någonting. Alltså jag 

har blivit distansierad. " 

 

 

 

 

Förändrat arbetssätt. 

Mer distansierad. 

 

 

 

Förändrad 

inställning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambulanssjuksköterskors 

syn & uppfattningar  

 

" Rent allmänt så tror jag 

nog att man under ett år blir 

utsatt för hot och våld 

ungeför 3, 3-4 gånger per 

år. " 

 

 

Våldsamma situationer 

uppskattat till 3-4 

ggr/år. 

 

Frekvens av 

hot och våld 

 

" Jag tror vissa har 

personligheter som gör att 

folk blir irriterade på dem, 

och det blir mer hotfullt. 

Vissa hamnar aldrig i 

bråk/konflikter meddans 

andra hamnar i konflikter 

än oftare. " 

 

 

 

Vissa personer hamnar 

lättare i konflikter med 

patienter än andra. 

 

 

 

Bemötande 

 

“ Vi blir inte slagna på 

något sätt men därefter så 

får vi ju höra hot i liksom, 

långa ramsor. Han ska 

döda oss, slå oss på 

käften, leta upp oss och allt 

sånt där. “ 

 

 

 

 

Utsätts för verbalt hot. 

 

 

 

Upplevelser 

av hot och 

våld 
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RESULTAT 

 

8 kategorier av sjuksköterskor inom ambulanssjukvårdens erfarenheter och upplevelser av hot 

och våld i arbetslivet identifierades och delades in under 3 teman. 

 

Tabell 3. Översikt för indelningen av kategorier och teman.  

TEMA TEMA TEMA 

Ambulanssjuksköterskors syn 

och uppfattningar 

Säkerhet En önskan om förbättring 

Kategori Kategori Kategori 

Förändrad inställning Riktlinjer Utbildning 

Frekvens av hot och våld Arbetssätt  

Bemötande Samband  

Upplevelser av hot och våld   

 

Ambulanssjuksköterskors syn och uppfattningar 

 

Förändrad inställning 

Förändrad inställning till hotfulla och våldsamma patienter till följd av deras egna upplevelser 

och erfarenheter vanligt förekommande bland informanterna. Majoriteten upplevde att 

erfarenheter av hot och våld framförallt påverkat deras arbetssätt och att det resulterat i ett 

förändrad syn till patienterna och vården.  

 

“ Har man träffat på de här patienterna tidigare och har varit med om hotfulla situationer så 

tror jag absolut att man har ett annat förhållningssätt genom att man har det lite (...) i 

bakhuvudet hela tiden.” (Informant 4)   

 

En ständig beredskap gentemot drog- och alkoholpåverkade personer bland informanteran 

eftersom dessa ansågs utgöra den största riskgruppen. Några distansera sig från patienten 

eftersom de ansåg att all form av kontakt med en intoxikerad person utgör en risk att utlösa ett 

aggressivt beteende. 
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“Att jag har blivit väldigt försiktig. Väldigt distanserad till intoxer, att jag hela tiden håller ett 

vakande öga på patienten.” (Informant 1) 

 

“ Jag tror att jag är lite mer försiktig alltså framför allt när man åker ut på nätter och helger 

och man förstår att det är intoxer. Då tar man det lite försiktigt. Man går inte ner med huvudet 

när man smärtstimulerar utan man står en bit ifrån och skakar.” (Informant 3) 

 

 

Ambulanssjuksköterskors uppfattningar om frekvens av hot och våld 

Det fanns delade meningar bland informanterna angående deras uppfattningar om hur ofta 

ambulanssjuksköterskor utsätts för hot eller våld. Några menade på att det rör sig om några 

gånger per år, medan andra uppskattade det till några gånger per månad. Några av informanterna 

påpekade även att det är mycket svårt att uppskatta detta, eftersom det hela tiden är slumpen som 

avgör vilken personal som blir dragen på respektive larm. Där med kan exempelvis en person ha 

utsatts för mer hot- och våldsrelaterade larm jämfört med en annan kollega och på så vis skatta 

frekvensen av hot och våld annorlunda.  

 

“ Men hotfulla situationer... Ja tror garanterat att det handlar om några gånger per månad.” 

(Informant 1) 

 

“ Rent allmänt så tror jag nog att man under ett år blir utsatt för hot och våld ungeför 3, 3-4 

gånger per år.” (Informant 3) 

 

“ Kan väl bara på rak arm kanske komma ihåg en 5-6 situationer de 3 sista månaderna som har 

varit. Men för det mesta är SOS bra på att snappa upp att det förekommer våld på plats och att 

vi får en brytpunkt att vänta på på polisen.” (Informant 6) 

 

Samtliga informanter tycks dock vara eniga om att hot- och våldsrelaterade situationer är starkt 

förenade med alkohol- och/eller drogpåverkade samt även psykiskt sjuka patienter. Hot- och 

våldsrelaterade körningar uppskattas även vara mer vanligt förekommande nattetid, framför allt 

på helger. 

 



11 
 

“För mig är det ytterst ytterst sällan, faktiskt. Och när det är så är det oftast alkohol eller andra 

droger med.” (Informant 2) 

 

“Ja, det är nog inte så ofta. Mer nattetid skulle jag säga. Just sådana här oberäkneliga personer 

kan jag tänka mig, just missbruk och så.” (Informant 4) 

 

“ Det är väl, alltså det där går i perioder. Det är sällan dagtid, oftast är det på nätterna. (…) 

Och det är väl den tiden på dygnet som folk stoppar i sig både det ena och det andra.” 

(Informant 6) 

 

Bemötande 

Samtliga informanter anser att bemötandet har en mycket viktig betydelse vid kommunikationen 

och interaktionen med aggressiva, påverkade eller psykiskt sjuka patienter. Ett lugnt bemötande 

av hotfulla och aggressiva patienter är viktigt för att inte göra patienten mer uppretad. 

 

“ Men fortfarande så tror jag hur man är som person också, för är du pushig och kaxig då blir 

det bara tio-gånger värre. Jag har kollegor här som provocerar och det är det sämsta du kan 

göra.  Att provocera en person som verbalt hotar dig, det kan bara bli värre.” (Informant 1)  

“ Jag tror vissa har personligheter som gör att folk blir irriterade på dem, och det blir mer 

hotfullt. Medan vissa har... ja.... jag kan inte svara på vad det är de personerna har som gör det 

men vissa hamnar aldrig i bråk, hamnar aldrig i konflikter medan andra hamnar i konflikter än 

oftare”  (Informant 3) 

 

“ Jag menar bemöter jag den här personen och jag tänker att ”jag tänker inte ta någon skit från 

den här personen” så har man ju redan skapat en situation hos den redan hotfulla patienten som 

kanske inte mår sådär jätte bra.” (Informant 4) 

 

“ Sen så handlar det väl lite om inställningen, hur man uppträder mot patienterna.  

Man undviker väl att reta upp vissa i onödan, det är väl en strategi om man säger så.  

Man får väl vara lite inställsam ibland.” (Informant 5) 

 

 



12 
 

Samtliga informanter berättar om att bemötandet gentemot patienter skiljer sig mycket mellan 

olika kollegor på arbetsplatsen. Några berättar att somliga kollegor kan ha ett provocerande 

bemötande mot patienter, även mot hotfulla och våldsamma patienter. Vidare nämner flera av 

informanterna att det värsta du kan göra är att provocera en redan hotfull och aggressiv patient.  

 

“ Men fortfarande så tror jag hur man är som person också är viktigt. Är du pushig och kaxig då 

blir det bara tio-gånger värre. Jag har kollegor här som provocerar och det är det sämsta du 

kan göra.  Att provocera en person som verbalt hotar dig, det blir bara värre, det kan bara bli 

värre.” (Informant 1) 

 

“ Det finns vissa som regelbundet är i verbal konflikt med patienter, på ett eller annat sätt.  

Och det slår aldrig fel, det kan vara Agda 80år och det kan va nån 20-åring på stan.” 

 (Informant 3) 

 

“ Man har ju sett folk som börjat tjafsa och kollegor börjar tjafsa tillbaks. Det leder sällan till 

något bra och då brukar det eskalera och bli värre och värre.” (Informant 5) 

 

“ Jag upplever också kanske att äldre och många väldigt erfarna kollegor inte har riktigt lika 

lång stubin som dem som är nya, utan när man är ny så har man oftast lite mer tålamod och 

försöker fler gånger än vad de äldre gör.” (Informant 6) 

 

 

Upplevelser av hot och våld 

Flera av informanterna nämner att arbetet inom ambulanssjukvården kan upplevas otryggt 

eftersom man många gånger befinner sig i okända miljöer med begränsade resurser. Verbala hot 

är vanligt förekommande och detta anses enligt några tillhöra arbetets karaktär då många av 

patienterna är alkohol- eller drogpåverkade. Erfarenhet och antal år inom ambulansverksamheten 

kan påverka upplevelsen av hot och våld. Några av informanterna med mindre erfarenhet inom 

ambulansen upplevde att kollegor med mer erfarenhet hade mer auktoritet och att de hantera 

situationen annorlunda. Erfarna kollegor gav oftast inte lika mycket utrymme till den hotfulla 

patientens beteende och agerande, något som mindre erfarna ansåg som både bra och dåligt. 
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“ Kommer dit så äre en man som är tydligt drogpåverkad - svårt att få kontakt med.  

Reagerar väl inte först när vi försöker skaka, han bara grymtar. När vi tar i lite mer då  

så får han antagligen snedtändning och flyger upp.” (Intervju 3) 

 

“ Sen så finns det ju situationer där det råder delade meningar mellan oss kollegor också. Ibland 

tycker kanske kollegan att det ”äh det här är väl ingenting, det är lugna puckar” men samtidigt 

som en annan tycker att ”fan, det här känns inte riktigt bra”. Då kan det bli lite problematiskt.” 

(Informant 6) 

 

Säkerhet 

 

Riktlinjer 

Större delen av informanterna berättar om att de i sin verksamhet har riktlinjer i form av ett PM 

som stöd för hur personalen ska agera i samband med hot och risker. Grunden i riktlinjerna är att 

om personalen bedömmer patienten eller situationen som hotfull så skall polis tillkallas för att 

säkra platsen för ambulanssjuksköterskorna. Riktlinjerna är mycket tydliga och upplevs fungera 

bra. 

 

“ Idag har vi ett PM som styr det där. Om att vi är på väg till en adress där vi befarar att det kan 

vara en hotfull miljö då ska vi stanna till, ropa upp polisen och be polisen gå fram först. Vi ska 

aldrig gå in på den adressen innan polisen är på plats.” (Informant 1) 

 

“ Våra direktiv är att om vi blir hotade att vi inte går fram utan att vi, då ska vi kalla på hjälp av 

polisen. Så ska vi jobba. Och så gör man i de allra flesta fall. Ibland kan det finnas grå zoner 

och tveksamheter.” (Informant 2) 

 

“ Visst, vi har en dålig patient framför oss, men samtidigt den patienten får vara hur dålig som 

helst för så länge inte vår egen säkerhet är så gott som hundraprocentig då har vi ingen 

möjlighet att kunna hjälpa den här personen.” (Informant 1) 

 

“ Men jag måste nog säga att idag är vi väldigt återhållssamma att, att gå in hos den här typen 

av patienter (...)  Där tror jag nog nästan vi allihop försöker få hjälp utav polisen, även fast det 

många gånger kanske är lugnt när vi kommer fram. Men alltså vi vill ju säkra upp innan vi 
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kommer fram.” (Informant 1) 

“ Det finns ju ganska klara direkt kring vad det är som gäller. Så fort vi känner minsta oro för 

att gå in åka till någon adress och gå in i till en lägenhet så ska vi kontakta polisen.”  

(Informant 6) 

 

Samtliga informanter betonade vikten av att alltid prioritera sin egna säkerhet först vid all 

kontakt med patienter. Vid ankomst till patientens bostad genomförs en snabb analys av 

hotbilden utöver själva beteendet hos patienten. 

 

“ Att man tänker på att man är försiktig i lägenheter som är lite skumma eller att man tittar in 

lite extra i rummen på vägen in så att det inte är en massa folk där som man inte känner.” 

(Informant 5) 

 

Vid ankomst till plats bedöms hotbilden utifrån antalet personer på plats och deras beteende tas 

med i bedömningen. Rutin på att titta in rum och bakom dörrar för att bedöma hela platsen innan 

man påbörjar sjukvårdsarbetet. Majoriteten av informantera betonade vikten av att ha plan för att 

snabbt kunna ta sig ut ur bostaden ifall situationen blir hotfull. Några lämna också ytterdörren 

öppen för att snabbt kunna avvika från plats.  

 

“ Att du har koll liksom på flyktväg och såna saker om nu patienten skulle bli skogstokig och 

börja kasta knivar och yxor, som har hänt liksom. Att du vet liksom vart nånstans har jag 

ytterdörren nu så att inte patienten liksom lurar in dig i ett hörn.“ (Informant 1) 

 

“ Innan man går in i situationer, jag menar att man hela tiden har en plan, när man, säg att man 

jobbar på natten och sen ska man hem till någon missbruksperson, att man alltid har en plan för 

att se att patienten verkligen är ensam, så man inte blir överraskad i ryggen, så att ingen hoppar 

fram liksom.” (Informant 4) 

 

Arbetssätt 

Samtliga informanter berättar om ett förändrat arbetssätt när det gäller intoxikerade, hotfulla eller 

våldsamma patienter. Informanterna menar på att de inte bör göra mer än det absolut 

nödvändigaste i samband med vårdandet. Personalen får prioritera de åtgärder som behöver 
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göras och undvika, eller helt och hållet hoppa över, procedurer som skulle kunna riskera att reta-

upp patienten mer. Bedöms en behandling eller en kontroll inte nödvändig, t.ex. blodtrycks 

kontroll, på en potentiellt hotfull patient avvaktar man tills dess att patienten anländer till 

akutmottagningen där det finns mer resurser och väktare till hjälp om patienten skulle bli mer 

aggressiv och våldsam.  

 

“Du kanske tar ett blodtryck och saturation, that´s it liksom. Vi gör inte mer.” (Informant 3) 

 

“ Där gäller det ju att göra ett avvägande vad det tillkommer för nytta för patienten gentemot 

säkerheten för mig i ambulansen. Kan man vänta med att ta kontrollerna tills man kommer till 

akuten.” (Informant 3) 

 

Informanterna upplevde att ambulansens begränsade vårdutrymme som den främsta anledningen 

till varför man känner sig utsatt vid omhändertagandet av hotfulla patienter. Några av 

informanterna använde sig av ambulansbårens bälten och filtar för att skaffa sig tid att ta sig ut 

från vårdutrymmet om patienten blev hotfull. Genom att använda ambulansbårens bälten och 

filtar minskas patientens räckvidd och kapacitet att slå. Några av informanterna påpeka att det 

kändes tryggare att sitta vid patientens huvudändan om patienten bedömdes hotfull.  

 

“Men det är alltså i liggande läge svårt att komma loss om man har allt det här på sig, så då har 

ju jag tid om det skulle vara så att han tar sig loss. Då kan man ju stanna bilen och gå ur, trycka 

på överfallslarmet eller sätta sig på honom för då kommer de heller inte någon vart.”  

(Informant 2) 

 

“Man tar sina kontroller och är de bra så kanske man kan sätta sig vid huvudända i bilen i 

stället om patienten ter sig hotfullt.” (Informant 4) 

 

Samtliga informanter hänvisar till arbetsplatsens riktlinjer och PM för hot- och våldssituationer 

och berättar om olika arbetsmetoder för att tillgodose sin och kollegans säkerhet under arbetet.  
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“ Att man tänker på att man är försiktig i lägenheter som är lite skumma eller att man tittar in 

lite extra i rummen på vägen in så att det inte är en massa folk där som man inte känner (...) att 

man ska tänka sig för, att man går in försiktigt och att man inte bara rusar in i situationer.” 

(Informant 5) 

 

“ Man ska inte gå in i en situation som jag inte kan ta mig ur på något vis. Jag måste hela tiden 

ha en väg ut liksom. Och det händer liksom att patienter blir våldsamma och det finns inga 

poliser, och ja, då får dem ju lov att kliva ur ambulansen. Vissa kollegor är ganska hårda på det, 

ja men då får du kliva ut för att vi kan inte ta hand om dig i det här skicket.”  (Informant 6) 

 

Samband (Samarbete med polis och larmcentral) 

Samtliga informanter benämner vikten av en tillgänglig kommunikation med larmcentralen och 

polisen. Informanterna menar på att larmcentralen ska skicka med polis på ambulansuppdrag där 

det finns misstanke om hot och våld men att detta inte alltid görs, varpå 

ambulanssjuksköterskorna alltid bör ha en kommunikation med larmcentralen på dessa typer av 

larm för sin egen säkerhet. 

 

“ Men vet de om det så ska de dra polis på en gång. Och då får vi ofta en brytpunkt, och då 

avvaktar vi på brytpunkt tills dess att polisen har gått in. Ni ska aldrig vara rädda att på väg ut 

be om hjälp utav polisen.” (Informant 1) 

 

“ SOS är jätteduktiga på det, när vi hade MedHelp som operatör då hade jag inte med polisen 

en enda gång. Men jag tror det är för att SOS även har hand om Stockholm och Stockholm har 

en helt annan hotbild, där är polisen med mycket mer.”  (Informant 3) 

 

Flera av informanterna berättar även om upprepade situationer där operatörer på larmcentralen 

samt polisen har tyckt att ambulansen kan åka fram till misstänkt hotfulla platser och titta hur det 

ser ut först innan någon polis larmats till platsen, något går emot deras riktlinjer och 

säkerhetstänk. 

 

“ Men då säger polisen att vi kan åka fram ändå, och de har inte varit där, och så säger  
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de att de finns nära och skulle de bli något bråk så är det bara att meddela så kommer vi.” 

 (Informant 2) 

“ Då säger larmoperatären att ”ni kan väl åka fram och titta, det kan ju va rätt lugnt”.  

Ja, det har man väl gjort någon gång. Och ja det känns ju sällan, ja det känns ju inte bra.”  

(Informant 5) 

 

Två av informanterna berättar även om tillfällen då det personliga överfallslarmet inte har 

fungerat, vilket de anser är helt oacceptabelt. De menar på att det personliga överfallslarmet är 

personalens trygghet och du ska kunna lita fullt ut på att överfallslarmet alltid fungerar. 

 

“ Det har ju varit vissa dagar då inte överfallslarmet har funkat och så får det inte vara.  

Utan du ska kunna liksom till hundra procent kunna känna dig säker på att när du trycker på 

överfallslarmet så ska det funka.” (Informant 1)  

 

“ Vi har ju överfallslarm på Rakel, som tyvärr inte har fungerat vid vissa tillfällen när de behövt 

användas. Men det har ju tagits fram rutiner efter det för att kontrollera det här och så vidare. 

Det ska fungera nu.” (Informant 6) 

 

 

En önskan om förbättring 

 

Utbildning 

Några berättade om att de genomgått utbildning i självförsvar med polisen i samband med andra 

utbildningsdagar och att självförsvar inte övas regelbundet. Ett uttalat önskemål om 

kompletterande utbildning i beteenden och symptom hos psykotiska personer och personer som 

är påverkade av olika droger samt utbildning i säkerhetstänk och säkerhetsplanering.  

 

“ Repetitionsutbildning avseende hur vissa intoxer utifrån vad de har tagit för droger kan agera. 

Och polisen är rätt duktiga på det här. Där finns det ju kunskap. Kunskap som jag tycker vi 

skulle kunna få ta del av lite mera.” (Informant 1) 

 

“ Ja egentligen så har väl de flesta inte nå mer utbildning än det som ingår i grundutbildningen 
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och i specialistutbildningen, och det är ju i princip ingenting, som jag upplever det. (...) Jag 

tycker det är alldeles för lite utbildning när det gäller det där.” (Informant 6) 

“ Jag tror att vi skulle behöva mer utbildning i hur man tänker säkerhet. Bara som en sådan sak 

att inte öppna dörren och låta patienten komma. Alltid se till att ha fri väg ut. Sådana saker.  

 

Vi har ju ingenting sådant i vår utbildning över huvudtaget, inte i grundutbildningen, inte i 

ambulansvubben.” (Informant 3) 

 

“ Vi har ju fått gått en utbildning när polisen har utbildat, men den handlade mer om 

självförsvar. Och, jag vette tusan... Jag tror inte många kollegor till mig här kommer ihåg ens 

hur man ska agera utifrån vad polisen lärde ut då. Jag kommer inte ihåg dem här sparkarna 

man ska ge.” (Informant 1) 

 

“ Ska man dra det till sin spets skulle det väl absolut va bra att repetera lite själförsvar med 

jämna mellanrum. Sen så tror jag också att vi skulle behöva mer utbildning om hur man 

hanterar våldsamma och psykotiska patienter som också kan bli våldsamma (...) Jag tror att 

många känner stor osäkerhet i hur man ska bemöta de här patienterna på ett bra sätt.” 

(Informant 6) 

 

DISKUSSION 

 

Hot om våld och patienter med ett hotfullt beteende är en del av arbetet i ambulansen enligt 

informanterna. Sannolikheten att utsättas för våld ansågs överhängande, men att det fortfarande 

inte är lika vanligt förekommande som hotfullt beteende. Med stöd av direktiv och riktlinjer 

prioriterar personalen alltid sin säkerhet först, och vid varje patientkontakt görs en samlad analys 

av hotbilden. Sjuksköterskornas bemötande är viktigt vid mötet av en hotfull patient och 

personalens bemötande kan påverka utfallet av mötet med den hotfulla. Studien ger en bild av att 

flera av informanterna nämner att arbetet inom ambulanssjukvården kan upplevas otryggt 

eftersom man många gånger befinner sig i okända miljöer med begränsade resurser och 

vårdutrymmet i ambulansen upplevs som problematiskt då avståndet till patienten är minimal. 

Kompletterande utbildning i hantering och bedömning av psykotiska och drogpåverkade ansågs 

relevant och efterfrågades. Några informanter påpekar även att larmcentralen bör bli bättre på att 
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skicka med polis till misstänk hotfulla arbetsmiljöer. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie grundar sig på sex intervjuer med sjuksköterskor och 

specialistsjuksköterskor verksamma inom ambulanssjukvården.  

 

Hot om våld är enligt informanterna vanligt förekommande och ansågs av många tillhöra 

vardagen inom ambulanssjukvården, något som flera studier också berättar om (Chrilly, et al, 

2004; & Lin & Liu, 2005). Verbala hotelser och svordomar var mer vanligt förekommande i 

jämförelse med fysiskt våld som enligt informanterna ändock var relativt sällsynt 

förekommande, även detta styrks genom studien av Chrilly, et al. (2004). Alkohol- och 

drogpåverkade patienter var de som de intervjuade ansåg utgöra den största riskgruppen p.g.a. 

deras oberäkneliga beteende. Lin & Liu, (2005) samt Suserud, et al. (2002) bekräftar att personer 

påverkade av alkohol & droger eller patienter med psykisk sjukdom är bakomliggande faktorer 

till att hot och våld förekommer mot sjukvårdspersonal. Svårigheter att bedöma patientens 

mentala tillstånd påverka i viss mån behandlingen. På grund av en rädsla för att provocera 

patienten till ett våldsamt beteende görs endast de undersökningar som är mest nödvändiga. 

Undersökningar som gör ont eller som kan uppfattas provocerande av patienten eller andra 

närvarande utförs med försiktighet för att minska risken för att väcka agitation gentemot 

personal. Detta kan medföra en försämrad vårdkvalité och patientsäkerhet då patienten inte får 

den vård och behandling som är nödvändig. 

 

Patienter med ett aggressivt beteende och som upplevs hotfulla skall enligt direktiven för 

ambulanssjukvården inte åka med i ambulansen, utan polis skall tillkallas och närvara under 

transport om patienten behöver vård. Direktiven är tydliga och dessa utgör grunden i arbetet 

inom ambulansen då den egna säkerheten prioriteras först och mycket av arbetet var strukturerat 

kring att identifiera eventuella hot och risker för personalen (Ferns, 2006). Ambulansens 

begränsade vårdutrymme med ett kort avstånd till patienten upplevs som problematiskt, men 

även svårigheterna med att lämna en ambulansen om den är i rullning. Av de intervjuade som 

utsatts för våld befann sig samtliga i vårdutrymmet när överfallen skedde. Resultaten i studien 

belyser att ambulanssjuksköterskornas rörliga arbete och trånga arbetsplats utgör en förhöjd risk 

att exponeras för våld, något som stämmer väl överens med studien av Ray (2007). Genom en 
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ständig beredskap gentemot patienter tillhörande riskgrupper försökte man minimera riskerna 

men vissa patient växlar snabbt över till att bli hotfulla och att det då är omöjligt att skydda sig.  

Bemötandet hade stor betydelse när man konfronterades av en hotfull patient. Ett vänligt och 

tillmötesgående bemötande kunde lugna en hotfull patient men med en tydlig markering för vad 

som är ett oacceptabelt beteende, vilket författarna samt tidigare studier också tror på (Ferns & 

Cork, 2008). Några av informanterna ansåg att det inte finns något behov av att ta diskussioner 

med hotfulla utan man skall backa ut ur situationen och tillkalla polis i ett tidigt skede. 

Samverkan mellan polis och larmoperatör ansågs fungera bra, men många av de intervjuade 

menade att det ibland förekom situationer där larmoperatören borde larmat polis omgående 

baserat på larmets karaktär för att inte utsätta ambulanssjuksköterskorna för onödiga risker. 

Samarbetet med polisen fungerar bra, men långa väntetider vid samverkan upplevdes som 

stressande eftersom det fördröjde tid till vård för den sjuka eller skadade patienten. Utbildning 

inom hot och våld är bristfällig och tillgång till mer utbildning inom självförsvar och 

kommunikation samt ökad kunskap inom psykiatriska sjukdomar efterfrågades. Vikten av 

utbildning bekräftas av Ferns (2006) och Walker (1998) som menar på att oerfaren personal 

lättare kan misstolka och läsa situationer fel, där av finns en stor betydelse att utbilda personal 

inom hot och våld samt hur olika patientkategorier kan reagera och hur man skall kommunicera 

(Pozzi, 1998).  

 

Metoddiskussion 

Författarna anser att valet av studiedesign var lämplig och bidrog till att mycket information och 

data kunde inhämtas trotts ett relativt lågt antal studiedeltagare. Författarna är av åsikten att 

studiens upplägg och resultat styrker trovärdigheten då frågeställningarna genererade ett resultat 

som dels motsvarade studiens syfte och samtidigt bidrar till en vidare förståelse för hur vården 

och det prehospitala arbetet påverkas vid omhändertagandet av hotfulla eller våldsamma 

patienter. 

 

Studiedeltagare 

Några enstaka bortfall bland studiedeltagarna förekom. Detta berodde dock inte på att de tackat 

nej till deltagande i studien, utan på grund av svårigheter att hitta intervjutillfällen. Många av 

intervjuerna genomfördes på ambulansstationen samtidigt som personalen var i tjänst, vilket 

resulterade i att vissa studiedeltagare som preliminärt skulle delta i studien fått avbryta eller 
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skjutas upp på grund av larm/arbete. Urvalet gjordes utifrån de urvalskriterier som sattes upp och 

som bland annat innefattade att personerna som intervjuades skulle ha jobbat minst två år inom 

ambulanssjukvården samt besitta erfarenheter av hot- eller våldsamma situationer. Det var inte 

svårt att hitta studiedeltagare som uppfyllde urvalskriterierna.  

 

Till en början var specialistsjuksköterskeutbildning inom ambulanssjukvård som ett 

urvalskriterium, men detta fick författarna ändra på under studiens gång till 

“specialistsjuksköterskor eller grundutbildade sjuksköterskor” på grund av svårigheter att hitta 

intervjutillfällen med enbart specialistsjuksköterskor. För att underlätta ytterligare genomfördes 

dem sista intervjuerna via telekommunikation utanför arbetstid på grund av svårigheter att hitta 

lämpliga intervjutillfällen under arbetstid. På grund av den bestämda tidsbegränsning för studien 

kunde inte fler än 6 deltagare inkluderas i studien. Det framkom dock ingen betydande ny 

information i dem sista intervjuerna som förändrade slutresultatet i studien. Därför anses 

materialet som mättat. Överförbarheten upplevs av författarna som god eftersom urvalskriterier 

och antalet deltagare samt metod och tillvägagångssätt är noggrant beskrivet i studiens metoddel, 

därav har studien alla förutsättningar för att kunna appliceras på andra arbetsplatser i syfte att 

undersöka ambulanssjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av hot och våld. 

 

Då vi genom urvalskriterier valt ut informanter som varit med om hot och våld i någon form 

finns det en möjlighet att resultatet avspeglar en bild som inte överensstämmer med hela 

arbetsplatsen. Det finns en möjlighet att de personer som varit med om hot och våld uppskattar 

förekomsten av hot och våld som större jämfört med om en större urvalsgrupp skulle ha 

intervjuats utan urvalskriteriet om erfarenhet av hot och våld. Något som kan beaktas i framtida 

studier. 

 

Intervjuarnas påverkan 

Genom erfarenhet av verksamhetsförlagd utbildning inom ambulanssjukvården finns en viss 

bekantskap mellan intervjupersonerna och informanterna som deltog i studien vilket kan påverka 

bekräftelsebarheten. Det finns därför en viss risk att informanternas svar på intervjufrågorna kan 

ha blivit annorlunda och möjligtvis kan ha påverkat resultatet i slutändan, något som bör beaktas 

i samband med kritisk granskning av studiens slutresultat. Exempelvis kan mer fackspråk och 

medicinsk terminologi ha används i samband med intervjuerna då personalen som intervjuats 
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haft kännedom om författarnas medicinska kompetens. Där av finns även en möjlighet att 

personalen inte har utvecklat sina svar lika tydligt om de har tagit för givet att författarna förstår 

hur- och vad de menar i samband med intervjuerna. Personalens svar på intervjufrågorna skulle 

möjligen kunna ha blivit annorlunda om det inte funnits någon bekantskap till intervjuarna. 

Författarna tror dock inte att detta har påverkat det slutliga resultatet i någon större utsträckning, 

men bör ändå beaktas vid den kritiska granskningen av resultatet. 

 

Under den interaktion som sker mellan informanten och intervjuaren finns det alltid en möjlighet 

att intervjuaren påverkar informantens svar och beteende. Exempelvis genom att bekräfta 

informantens svar och/eller verka intresserad av ett visst svar och på så vis få informanten att 

utveckla sina svar eller det motsatta. Detta har vi beaktat under intervjuerna genom att försöka 

vara så neutrala som möjligt (Polit & Beck, 2008). Dessutom besitter intervjuaren en viss 

maktposition gentemot informanten då intervjuaren är den som ställer frågor vilket leder till 

diskussioner och där med kan styra och vinkla intervjuförloppet då som denne vill. Denna 

maktsituation har författarna försökt tagit hänsyn till genom att vara så neutrala som möjligt 

under intervjuerna (Kvale, 1997).  

 

Värdering av resultat 

För att erhålla en hög tillförlitlighet har författarna genomfört testintervjuer för att bedöma 

frågorna och huruvida de är av relevans till syftet. Inga ändringar gjordes till frågeformuläret 

efter genomförandet av testintervjuer. En av författarna utsågs som intervjuledare då denna hade 

tidigare vana att genomföra intervjuer, den andra författaren koncentrerade sig på att ställa 

eventuella följdfrågor och granska att frågeformuläret följdes samt ansvara för hanteringen av 

inspelningsutrustning. Båda författarna deltog vid samtliga intervjutillfällen och transkriberingen 

delades upp mellan författarna. Samtliga steg i analysarbetet genomfördes av båda författarna 

tillsammans för att minimera eventuella skillnader i bearbetning och presentation av resultatet. 

Exempel på analysarbetet redogörs i tabellform (se tabell 2.) vilket styrker studiens 

tillförlitlighet. 

 

Resultatet som framkommit avspeglar troligtvis den bild av hot- och våld som finns både i 

dagens svenska samhället samt inom det arbetsområde där studien genomfördes. Resultatet tycks 

även stämma bra överens med tidigare studier som genomförst med fokus på det belysta området 
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(Corbett, Grange & Thomas, 1998; Ferns, 2006; MSB, 2009; Suserud, Blomqvist & Johansson, 

2002). Dock bör hänsyn tas till att bilden av hot och våld kan skilja sig mycket mellan olika 

geografiska områden, såväl inom Sverige men även i jämförelse med andra länder samt storstad 

kontra glesbyggd. I studien framgick det att vissa orter Sverige har skyddsvästar tillgängliga för 

sin personal, men majoriteten av de intervjuade ställde sig tveksamma till behovet och nyttan av 

skyddsvästar. Det bild av hot och våld som framkommit i denna och andra svenska studier 

avspeglar troligtvis inte hur det ser ut i exempelvis USA avseende en helt annan 

befolkningstäthet, vapenlagar, ekonomi och samhällsstruktur i övrigt. Detta styrks även av 

Sandström (2007) som menar på att det i storstäder finns ett större antal socialt svaga grupper 

jämfört med glesbygden samt att storstäderna generellt har fler antal uppdrag med patienter som 

är påverkade av alkohol och/eller droger. Där av kan hot och våld vara mer vanligt 

förekommande i storstäder.  

 

Framtida studier 

För att ge ett tydligare och mer omfattande resultat skulle fler studiedeltagare kunna inkluderas i 

framtida studier. Det skulle även vara lämpligt att avstå urvalskriterier som upplevelser av hot 

och våld för att kunna ge en mer tydlig och generaliserbar bild av ambulanssjuksköterskors 

upplevelser av hot och våld. Det skulle också vara intressant att mer ingående undersöka om det 

finns några skillnader i hur personalen upplever hot- och våldssituationer beroende på deras ålder 

och yrkeserfarenhet. I denna studie var antalet studiedeltagare så få att det är svårt att dra någon 

större slutsats om sådana skillnader hade stor inverkan eller ej.  

 

Då ambulanssjukvården är en verksamhet där det är oförutsägbart när personalen måste åka på 

larm kan det får framtida studier vara lämpligt att genomföra intervjuerna innan eller efter 

personalen är i tjänst. Svårigheter att hitta lämpliga intervjutillfällen försenade arbetet med 

sammanställning och resultatbearbetning i denna studie.  

 

Kliniska implikationer 

Genom denna studie har författarna identifierat två förbättringsområden: Samverkan gentemot 

polis och larmcentral i samband med osäkra arbetsmiljöer samt en önskan om mer utbildning 

inom hot och våld. Författarna hoppas genom denna studie kunna uppmana till förbättringar av 

de identifierade områdena i syfte att skapa en ökad säkerhet för personalen inom 
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ambulanssjukvården utan att riskera en försämrad vårdkvalitén för patienterna. 

 

Slutsats 

Studien ger en bild av att ambulanssjuksköterskorna efterfrågar mer utbildning inom hot och 

våld. Prehospitalt arbete medför en stor risk att exponeras för hot och våld. Hot och våld innebär 

ett problem för personalen samt för omvårdnaden av patienterna. Samverkan mellan polis och 

ambulans är väsentlig för att sjukvården skall fungera vid omhändertagandet av hotfulla eller 

våldsamma patienter. Det är anmärkningsvärt att studier redan på 90-talet belyser vikten av att 

vidta åtgärder för att minska exponeringen av hot och våld mot ambulanssjuksköterskor, men att 

problemet fortfarande tycks vara minst lika vanligt förekommande idag.  

 

______________________ 

 

 
 

Du har valt ditt yrke, men patienten har inte valt Dig. 

Behandla alla med respekt, även klockan tre på natten. 
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Bilaga 1 

 

 

 
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Enheten för vårdvetenskap   

  

Till Dig som tillfrågats ingå i en studie om hot och våld. 

Vi är specialistsjuksköterskestudenter som under vårterminen kommer att skriva vår D-uppsats 

om ”Sjuksköterskor inom ambulanssjukvårdens erfarenheter och upplevelser av hot och våld i 

arbetslivet”. Det finns ett flertal studier som visar på att ambulanspersonal utsätts för hot och 

våld i arbetslivet. Statistik visar även att antalet anmälningar om hot och våld i samhället ökar 

varpå det finns anledning att undersöka hur hot- och våldsbilden för ambulanspersonal förändras 

med tiden. Med anledning av detta önskar vi ställa några frågor till Dig som sjuksköterska inom 

ambulanssjukvården med minst två års yrkeserfarenhet och erfarenhet av hot- eller 

våldssituation. Frågorna kommer att ställas i samband med en intervju och inriktas på dina 

upplevelser om hot och våld inom ambulanssjukvården. 

  

Intervjun kommer att ta ungefär 30 minuter och kommer att genomföras i anknytning till 

ambulansstationen. Ditt deltagande är helt frivilligt och allt material kommer att behandlas 

konfidentiellt Du har när som helst full rätt att avsluta ditt deltagande i studien. Alla intervjuer 

kommer att spelas in med hjälp av mediautrustning, detta för att underlätta sammanställning och 

transkribering av insamlat material. 

  

Har du frågor angående studien är du välkommen att kontakta oss. 

 

 Tony Ek 

Jimmy Olsson 

Specialistsjuksköterskeprogrammet, ambulanssjukvård. 

Uppsala Universitet - 2014 
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 Bilaga 2 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Enheten för vårdvetenskap 

 

Frågeguide 

Ålder: ______ 

Kön: Man: [  ] Kvinna: [  ] Antal år som SSK:  ______ Antal år som Amb-SSK ______ 

Fråga 1. Kan du berätta om någon situation du varit med om där du utsatts för hot eller våld? 

- Hur hanterades situationen? 

- Hur kändes det för dig? 

- Vad gjorde du? 

- Hur betedde sig patienten? 

- Vad gjorde kollegan? 

- Hur ofta förekommer sådana situationer? 

  

Fråga 2. På vilka sätt har hotfulla/våldsamma arbetssituationer påverkat dig i din yrkesutövning? 

- På vilket sätt har det påverkat din fritid? 

  

Fråga 3. Vilken betydelse har yrkeserfarenhet vid omhändertagandet av hotfulla/våldsamma 

patienter? 

  

Fråga 4. Upplever du att omhändertagandet påverkas av en hotfull och/eller våldsam patient?  

På vilket sätt tror du att personalens kön påverkar situationen? 

  

Fråga 5. Vad gör du/ni för att skydda er? Vilka direktiv har ni? 

  

Fråga 6. Vilken utbildning har du för att hantera dessa patienter? Vad om något skulle kunna 

förbättras ?  Vad gör arbetsgivaren?  


