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Sammanfattning 
 
Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelser av hot 
och våld inom prehospital akutsjukvård, samt se vilka konsekvenser detta ledde till.  
Metod: 67 enkäter delades ut på ambulansstationer i Uppsala län. Av 67 tillfrågade var det 34 
ambulanssjuksköterskor som svarade på enkäten. Insamlingen av data genomfördes med hjälp 
av enkäter som bestod av sex öppna frågor som sedan analyserades utifrån en kvalitativ 
innehållsanalys.  
Resultat: Resultatet som baseras på ambulanssjuksköterskornas svar visade att 97 % av 
respondenterna hade blivit utsatta för verbala hot och att mer än varannan utsatts för fysiskt 
våld på något arbetspass. Detta ledde till olika upplevelser hos ambulanssjuksköterskorna. 
Konsekvenserna upplevdes som större vid verbala hot än fysiskt våld. Genom analysen 
identifierades fyra kategorier; Omvårdnadssituationer med verbala hot och fysiskt våld, 
Privata- och yrkesrelaterade konsekvenser av fysiskt våld vid omvårdnadssituationer, 
Yrkesrelaterade konsekvenser av verbala hot vid omvårdnadssituationer samt Stöd för 
ambulanssjuksköterskor vid inträffade hot- och våldshändelser. Under dessa fyra kategorier 
tog ambulanssjuksköterskorna upp konsekvenser som både var yrkesrelaterade och privata.   
Slutsats: Studien visade att verbala hot och fysiskt våld mot ambulanssjuksköterskor är 
mycket vanligt förekommande. Detta resulterade i att majoriteten av 
ambulanssjuksköterskorna upplevde att omvårdnadssituationen blev obehaglig och de därför 
som en direkt konsekvens av detta reagerade med försiktighet, distanstagande från patienten 
eller direkt upphörde med patientvården. Studien visar att det uppstod större konsekvenser vid 
verbala hot än fysiskt våld. En fungerande handlingsplan fanns, men kunde bli bättre och 
tydligare. Detta tyder på att förbättringsåtgärder behöver göras när en hot- och/eller 
våldshändelse inträffar mot ambulanssjuksköterskor. Författarnas förhoppning är att studien 
ska fungera som underlag för förbättringar i prehospitala verksamheter. 
 
Nyckelord: Ambulanssjuksköterskor, hot och våld, prehospital akutsjukvård, upplevelser 
 
 
 
 



 

 

Abstract 
 
Purpose: Aim of this study was to describe the experiences of threats and violence against 
ambulance nurses in prehospital emergency care, and see what consequences this entailed. 
Method: 67 questionnaires were distributed to ambulance stations in Uppsala County. Of the 
67 asked ambulance nurses were there 34 that responded to the survey. The collected data was 
conducted using questionnaires that consisted six open-ended questions and then analyzed 
from a qualitative content analysis. 
Results: The results of the ambulance nurses responses revealed that 97% of respondents had 
been subjected to verbal threats and more than half experienced physical violence in any shift. 
This led to different experiences of ambulance nurse. The consequences were higher for 
verbal threats than physical violence. Through the analysis four categories were identified; 
Nursing Situations with verbal threats and physical violence, Private and occupational 
consequences of physical violence at nursing situations, Occupational consequences of verbal 
threats at nursing situations and Support for ambulance nurses to actual threats and incidents 
of violence. During these four categories, ambulance nurses brought up consequences that 
were both professional and private. 
Conclusion: The study showed that verbal threats and physical violence against ambulance 
nurses are very common. This resulted in that most ambulance nurses experienced that the 
nursing situation became uncomfortable and therefor, as a direct consequence they reacted 
with caution, distance itself from the patient or direct cessation of patient care. The study's 
findings showed that there were more consequences of verbal threats than of physical 
violence. A workable plan of action existed, but could be better and clearer. This suggests that 
improvements need to be made when a threat and/or violent incident occurs against 
ambulance nurse. The authors hope is that the study can become a basis for improvements in 
the pre-hospital operations. 
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1. Bakgrund 
Personer som arbetar inom sjukvård träffar många olika människor. Gemensamt för dessa 
människor är att de har något slags behov av sjukvård. Patienter och anhöriga kan ofta känna 
oro och rädsla. Detta kan visa sig på flera olika sätt, ibland i form av hot och våld. I denna 
studie beskrivs upplevelser av hot och våld mot specialistutbildade ambulanssjuksköterskor 
och vad det får för konsekvenser för personalen och omvårdnaden. Nedan följer en 
beskrivning av prehospital akutsjukvård, den specialistutbildade ambulanssjuksköterskan, 
definition av hot och våld samt prevalens av hot och våld inom ambulanssjukvården. Efter det 
kommer författarna att redogöra för några vanliga orsaker till att hot och våld uppstår samt 
hur de inblandade bör bete sig i sådana situationer. Detta anses vara viktigt för att förstå 
begreppen hot och våld. En genomgång av omvårdnadsförankring föregår 
problemformuleringen, vilket syftar till binda samman studiens resultat med en 
omvårdnadsteori. Vidare vill författarna genom studien ta reda på hur specialistsjuksköterskan 
med inriktning ambulanssjukvård påverkas i sitt bemötande, i omvårdnaden av patienten samt 
om det påverkar sjuksköterskan på något annat sätt, när denne blir utsatt för hot- eller en 
våldssituation.  
 
1.1. Prehospital akutsjukvård 
Halldin och Lindahl (2000) definierar prehospital akutsjukvård som en verksamhet som 
innebär omhändertagande av en eller flera akut insjuknade eller skadade utanför sjukhus. 
Prehospital akutsjukvård består således av en kedja av åtgärder: larmmottagning, bedömning 
av larm, prioritering av resurser, färd till patient, bedömning av patient, vårdinsatser på 
hämtplats, val av mottagande enhet, transport och vård under transport. I en vid bemärkelse 
kan även första hjälpeninsatser från allmänheten eller från sjukvårdspersonal som råkar finnas 
på platsen räknas hit. Enligt Halldin och Lindahl används begreppet ambulanssjukvård ofta 
synonymt med prehospital akutsjukvård. 
 
Socialstyrelsen definierar ambulanssjukvård som en verksamhet i enlighet med hälso- och 
sjukvårdslagen. Det innefattar transport av sjuka eller skadade på land, i vatten eller i luften 
(SFS 1982:763, 6 §). I lagen står det att landstingen i Sverige ansvarar för att det finns 
transportmöjligheter för människor som behöver komma till och från sjukhus. Det är 
ambulanspersonalens ansvar att transporten av personer sker på ett säkert sätt (SOSFS 
2009:10, 1 kap. 2 §). Kraven på kompetensnivån hos personalen i ambulanssjukvården 
varierar från landsting till landsting. I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2009:10, 
6 kap. 2 §) står det att i varje ambulans ska finnas minst en personal som har behörigheten att 
administrera läkemedel. Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2005:24, 4 kap. 8 §) 
menar att det sedan november 2005 finns krav på att minst en i ambulansbesättningen ska 
vara sjuksköterska, detta då generella direktiv till icke-legitimerad personal tagits bort. 
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1.2. Den specialistutbildade ambulanssjuksköterskan  
 
2001 fastslog socialstyrelsen att det behövdes en specialistutbildning för sjuksköterskor inom 
ambulanssjukvård (SFS 2001:319). Det är en utbildning på 60 högskolepoäng och det ger en 
yrkesexamen på avancerad nivå, samt en egen yrkesbefattning. Utbildningen kan även leda 
till en magisterexamen i omvårdnad/vårdvetenskap om ett examensarbete slutförs. För att 
kunna arbeta som ambulanssjuksköterska måste kompetensbeskrivningen för 
specialistutbildad ambulanssjuksköterska vara tydlig. Detta för att kunna arbeta efter de 
riktlinjer som socialstyrelsen framför på en kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och 
sjukvård. Det grundläggande som ingår i kompetensbeskrivningen för specialistutbildade 
ambulanssjuksköterskor innefattar International Council of Nurses etiska kod med fyra 
grundläggande ansvarsområden; att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa 
samt att lindra lidande. Sedan ingår även dokument om patientsäkerhet enligt World Health 
Organization (WHO).  
 
Riksföreningen för specialistutbildade ambulanssjuksköterskor och Svensk 
sjuksköterskeförening har 2012 utarbetat ett nationellt dokument, en kompetensbeskrivning 
för ambulanssjuksköterskan. Det som ingår i denna kompetensbeskrivning är att en 
sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård 
skall utgå ifrån patientens behov. Detta innebär att utifrån olika komplicerade 
sjukdomstillstånd i prehospital arbetsmiljö självständigt kunna ta egna beslut enligt ABCDE-
principen. Dessa omfattar att säkerställa sin omgivning, följt av A: Luftvägar och stabilisering 
av kotpelaren, B: Andning, C: Cirkulation, D: Hjärnans funktioner, E: 
Helkroppsundersökning. Därefter utföra, behandla och utvärdera åtgärder. Det innebär att 
kunna hantera medicinteknisk utrustning och tillämpa nationellt radiospråk samt utföra en 
professionell vård och behandling under transport. Ambulanssjuksköterskan måste vara 
beredd på hot- och våldssituationer och kunna utarbeta en handlingsplan därefter. 
Ambulanssjuksköterskan skall även vara medveten om kemisk, biologisk, radiologisk, 
nukleär explosiv olycka (CBRNE) och därefter kunna planera, åtgärda och triagera 
patienterna. Triage handlar om en inbördes prioriteringsordning, det vill säga vem som 
behöver komma direkt till läkaren och vem som kan vänta.  
 
1.2.1. Definition 
När författarna vidare i denna studie skriver om ambulanssjuksköterskor avses sjuksköterska 
med specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård. 
 
1.3. Hot och våld 
 
1.3.1. Generellt om hot och våld 
Sandström (1996) menar att det finns viktiga skillnader mellan ilska, aggression och våld. 
Ilska är en upplevd känsla som oftast är övergående. Denna känsla kan leda till aggressivitet 
som i sig är ett beteende vilket är avsett att orsaka skada. Aggressionen kan vara både fysisk 
och psykisk men det är endast den fysiska som definieras som våld. Han skriver vidare att det 
är viktigt att särskilja ilska, aggression och våld, eftersom ilska är en hälsosam reaktion och 
hjälper människor att växa och utvecklas. Aggression kan ta sig i uttryck som psykiskt våld 
och kan då betecknas som hot, ett hot om att använda fysiskt våld. Det finns konkret uttalade 
hot eller mer outtalade. Hot är inte sällan ett förstadium till våld menar Sandström.  
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WHO (2005) definierar våld som ”the intentional use of physical force or power, threatened 
or actual, against oneself, another person, or against a group or community, that either results 
in or has a high likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment, 
or deprivation” (s. 5).  
 
1.3.2. Prevalens av hot och våld i sjukvården 
År 2004 uppgav 580 000 människor i Sverige att de utsatts för arbetsrelaterat hot eller våld 
(Sandström, 2007). Arbetsmiljöverket (2006) skrev i en rapport angående hot och våld inom 
sjukvården att det mellan år 2002 och 2004 anmäldes 874 olycksfall där hot och våld medfört 
sjukfrånvaro under minst en dag. I samma rapport uppgav var tredje anställd inom sjukvården 
att de har blivit utsatta för hot eller våld. I Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 
1993:2) finns regler gällande arbetsplatser där risk för hot och våld förekommer. Det åligger 
arbetsgivaren tillsammans med personalen att skydda sig och minimera riskerna för hot och 
våld på arbetsplatsen. Det ska finnas säkerhetsrutiner för riskfyllda arbeten. Personalen ska 
enligt gällande säkerhetsrutiner få utbildning, information och stöd för att kunna genomföra 
arbete där risk finns för hot och våld. Sandström (2007) skriver att de som jobbar med 
riskgrupper som till exempel personer med missbruk, kriminell belastning, demenssjukdom 
eller personer med psykisk instabilitet tillhör de som är mest utsatta för att drabbas av hot och 
våld. Personer från dessa riskgrupper är vanligt förekommande patienter i hälso- och 
sjukvård. Arbetsmiljöverket (AFS 1993:2) uppger att det finns anledning att anta att många 
händelser med hot och våld i arbetslivet aldrig registreras. Detta kan innebära att ett stort antal 
symtom så som fysiska, psykosomatiska, stress och rädsla aldrig kommer fram i någon allmän 
statistik. 
 
1.3.3. Hot och våld i den prehospitala akutsjukvården 
Suserud, Blomqvist och Johansson (2002) undersökte hot och våld mot anställda på tre 
ambulansstationer i Sverige. All ambulanspersonal inkluderades oavsett om de arbetade 
fulltid, deltid eller var timanställda. En majoritet av respondenterna hade utsatts för hot 
och/eller våld. Studien visade att 67 % av respondenterna utsatts för fysiskt våld. 
Respondenterna gav följande exempel på det fysiska våld de drabbats av: dragen i håret, 
sparkad på benen, slag med knytnäve, nypt i armarna, örfilar, sparkad, slagen på övre delen av 
kroppen och stryptag.  
 
I en studie av Nordin och Ahlzén (2006) framkommer att 83 procent av personalstyrkan hade 
blivit utsatta för hot och våld inom ambulanssjukvården. Vidare visar studien att verbala hot 
var mest förekommande.  
 
Suserud et al. (2002) menar vidare att vem som hotade eller var våldsam spelade roll för hur 
personalen upplevde situationen. Respondenterna gjorde åtskillnad om det var en dement, 
psykiskt sjuk, drog- eller alkoholpåverkad eller en helt opåverkad person som utförde hotet 
eller våldshandlingen. Även utifrån patientens kön, ålder och eventuell narkotika- eller 
alkoholpåverkan upplevdes de muntliga hoten med varierande trovärdighet. En vanligt 
förekommande reaktion bland ambulanspersonalen var att försöka förstå beteendet och hjälpa 
de som var hotfulla och våldsamma, eftersom flertalet av dessa patienter var i chock eller 
mådde dåligt psykiskt.  
 
Personal som arbetar inom ambulanssjukvården utsätts för många riskfyllda situationer i sin 
arbetsmiljö. Bland dessa nämns möten med stora folksamlingar, personer som är påverkade 
av alkohol eller droger, våldshandlingar från personer som personalen möter i arbetet samt 
vapen som kan förekomma vid platserna för dessa möten. Det är viktigt att personalen är 
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medveten om de stora risker arbetet medför och att de försöker undvika att utsätta sig för 
dessa menar Sanders (2007). 
 
Suserud et al. (2002) uppgav att situationer med hot och/eller våld varit så starka att 
respondenterna blivit chockade och kunde ha svårt att beskriva det inträffade samt ha svårt att 
utrycka sig och sätta ord på känslorna. Flertalet av respondenterna i studien hade vid något 
tillfälle drabbats av ett eller flera hot och varit i situationer där de utsatts för våld. En majoritet 
beskrev detta som en obehaglig upplevelse. Vidare redovisar författarna i sin studie att 98.1 % 
av respondenterna var av uppfattningen att relationen mellan vårdare och patient blev negativt 
påverkad när hot eller våld var en del av situationen. De menade att om patient eller anhörig 
var hotfull eller våldsam, distanserade sig personalen och omvårdnad utfördes då endast om 
det var absolut nödvändigt. 
 
1.3.4. Orsaker och copingstrategier 
Frustration är enligt Sandström (2007) ett förstadium till aggression och kan vara en orsak till 
att våld förekommer. Vanliga orsaker till att frustration uppstår är lång väntetid, upplevelser 
av rädsla, otydlig kommunikation, svårigheter att förstå, kulturkrockar, bristande delaktighet, 
tvång eller negativa beslut.  
 
Carlsson (2003) skriver, i situationer där personal ställs inför hotfulla eller våldsamma 
patienter, är det viktigt att personalen behåller sitt lugn och är närvarande i situationen. Att 
kunna anpassa sig efter situationen och kunna ta snabba beslut är en viktig egenskap vid 
sådana tillfällen. Sandström (2007) menar vidare att det inte är bra att skjuta bort känslan av 
rädsla. Detta för att hotfulla eller farliga situationer ska kännas igen senare. Carlsson menar 
att förmågan att kunna kontrollera känslan av rädsla kan vara avgörande om mötet med 
patienten blir ett positivt eller negativt möte. En förutsättning för att ett möte med våldsamma 
patienter ska bli positivt är att de bemöts respektfullt och förutsättningslöst. Närvaro, ärlighet 
och att vara aktiv med patientens upplevelser är av stor vikt. Om det inte går att kontrollera 
rädslan, fungerar det inte att vara förutsättningslös.  
 
Carlsson (2003) skriver vidare att beröring är mycket viktigt. Beröring av en patient på ett sätt 
som bjuder in till förtroende och omtanke kan minska aggressionerna. Det krävs en äkthet 
eller avsikt med beröringen. Om inte, så kan det få en ökad känsla av frånvaro, som bidrar 
ytterligare till hot och våldshandlingar menar författaren. Sandström (2007) skriver att i ett 
möte mellan vårdgivare och patient som inte inger förtroende eller trygghet, kan ångesten hos 
patienten öka. Om ångesten blir mer än patienten klarar av, är risken för våldshandlingar 
större. Förutom direkta skador av våldshandlingen kan den som blir utsatt för våld drabbas av 
psykosomatiska problem.  
 
1.4. Omvårdnadsförankring 
Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee (1971, refererad i Kirkevold, 1994) skriver om den 
mellanmänskliga dimensionen av omvårdnad. Att förstå omvårdnaden är att förstå vad som 
händer mellan människor i en interaktion och vilka konsekvenser dessa får. Sjuksköterskan 
bör här använda sig själv som ett terapeutiskt instrument i mötet med patienten. Detta för att 
det leder till en ökad förståelse för varandra och upprättandet av en relation av två individer 
som är på samma nivå. Detta leder i sin tur till en ömsesidig påverkan på varandra menar 
Travelbee. Omvårdnaden syftar till att som sjuksköterska hjälpa och stödja patienten att finna 
mening och styrka att förstå eller ta sig igenom en situation av kris eller lidande. Mötet mellan 
patient och sjuksköterska ska vara mellan individerna och inte mellan rollerna de har som 
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patient och sjuksköterska. Mötet ska utvecklas allteftersom, först genom att identiteterna 
växer fram, sedan genom empati. Efter det kan förståelse och kontakt skapas. Travelbee 
menar vidare att lidande och smärta är en ofrånkomlig del av livet. Sjuksköterskans uppgift är 
att hjälpa den sjuka och lidande personen att finna mening i den upplevda situationen. Vanliga 
reaktioner på lidande är enligt Travelbee ”Varför just jag”, en upplevelse av orättvisa och 
oförstående. Travelbee tar avstånd från generaliserande begrepp som sjuksköterska och 
patient då hon anser att dessa tar bort individens unika och speciella särdrag.  
 
1.5. Problemformulering 
Det ses en upptrappning av hot och våld i arbetslivet (Brottsförebyggande Rådet, Nr. 1/ 
2006). Inom akutsjukvård möter personal dagligen individer med olika bakgrund och 
diagnoser som kan leda till att mötet blir hotfullt eller våldsamt. Exempel på patientkategorier 
som kan agera så är som beskrivits ovan personer med alkohol- och drogmissbruk, psykisk 
instabilitet samt demenssjukdom. Hot och våld i vården är inte bara ett problem för 
personalen som drabbas utan blir också ett problem för dem som ska vårdas. 
Ambulanspersonal är en särskilt utsatt yrkesgrupp och löper stor risk att utsättas för hot och 
våld av patienter, anhöriga och besökare. Efterföljden av hot- och våldshändelser kan vara 
väldigt traumatiskt för ambulanssjuksköterskan och kan därmed behöva stöd och hjälp med 
detta efter händelsen. Exempel på verktyg för detta kan vara avlastningssamtal, kamratstöd 
och debriefing. Enligt en studie av Suserud och Svensson (2010) minskar risken för psykiska 
besvär vid tidigt insatt hjälp som till exempel debriefing. Författarna är i studien intresserad 
av att ta reda på vilka konsekvenserna av hot och våld mot ambulanssjuksköterskan blir för 
denne, för omvårdnaden samt se om det finns tillräckligt med stöd för 
ambulanssjuksköterskan vid en hot- och våldssituation. 
 
2. Syfte 
Syftet är att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av hot och våld inom prehospital 
akutsjukvård, att se vilka konsekvenser detta leder till samt se om det finns tillräckligt med 
stöd för ambulanssjuksköterskan när en sådan situation inträffar. 
 
2.1. Frågeställningar 
1. Vad får hot och våld mot ambulanssjuksköterskor för konsekvenser för denne? 
2. Hur påverkar hot och våld omvårdnadssituationen? 
3. På vilket sätt finns det tillräckligt/otillräckligt med stöd för ambulanssjuksköterskor vid en 
hot- och våldssituation? 
 
3. Metod 
Metoden som används är innehållsanalys. Krippendorff (2004) skriver att innehållsanalys är 
den vanligaste metoden inom omvårdnadsforskning. I denna kvalitativa studie har en 
deskriptiv design använts. Detta är lämpligt när komplexa fenomen ska beskrivas och förstås. 
Carter och Porter (2000) skriver att en deskriptiv design beskriver flera egenskaper och 
erfarenheter hos de personer som ska studeras. Deskriptiv design används för att ge exakt 
beskrivning av personens upplevelser och känslor samt för att förstå varför personen väljer att 
agera som den gör (Olsson & Sörensen, 2011). En induktiv ansats kommer att användas, det 
vill säga att författarna utgår från innehållet i texten (Henricson, 2012). Data samlades in med 
enkäter. Genom att använda enkäter istället för intervjuer, framträder deltagarnas egna 
upplevelser och de blir inte påverkade av författarnas förförståelse från prehospital vård eller 
upplevelser av hot och/eller våld. På detta vis stärker författarna objektiviteten och höjer 
validiteten i studien (Polit & Beck, 2008). 
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3.1. Urval 
I studien var inklusionskriterierna att respondenterna skulle vara sjuksköterskor med 
specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård och arbeta på någon 
ambulansstation i Uppsala läns. Exklusionskriterier innefattar all övrigt arbetande personal på 
ambulansstationerna.  
 
Författarna definierar urvalet ytterligare genom att benämna det med ett så kallat 
bekvämlighetsurval. Trost (2012) beskriver bekvämlighetsurval som att det är den grupp som 
är mest lättillgänglig som väljs. Innan studien påbörjades erhölls godkännande hos 
verksamhetschefen inom ambulansen i Uppsala län för godkännande att utföra studien.  
 
Enkätstudien delades ut till länets samtliga 67 sjuksköterskor med 
specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård.  
 
3.2. Datainsamling 
Datainsamling skedde med hjälp av enkäter. Utifrån syftet och en testenkät, utarbetades ett 
kvalitativt enkätformulär där fokus var respondenternas resultat. Detta skedde genom öppna 
frågor i enkäten, för att få en djupare förståelse och därmed svara på syftet. Trost (2012) 
menar att för att kunna få ett större djup och en bredare förståelse för människor är en 
kvalitativ undersökning rimligare än en kvantitativ undersökning. 
 
Enkäter är ett verktyg för att samla in data och kan användas både i en kvantitativ och i en 
kvalitativ studie (Greenhalgh, 2012). Enligt Draper (2004) är testade enkäter konstruerade för 
att minimera missuppfattningar och mäta det som var syftet med studien. Författarna kan 
heller inte påverka deltagarna i studien, på detta sätt ökar tillförlitligheten i studien (Polit & 
Beck, 2008). 
 
Innan ett enkätformulär utformades genomfördes en testenkät på fyra 
ambulanssjuksköterskor. Utifrån testenkäten kunde författarna se om frågorna gav svar på 
studiens syfte. Vid konstruktion av ett frågeformulär är det självklart viktigt att kontrollera 
den logiska validiteten i formuläret, det vill säga att mätinstrumentet mäter det som är avsett 
att mätas (Carter & Porter, 2000). 
 
Författarna lämnade enkäterna till avdelningschefen på respektive ambulansstation, som även 
erhöll information om studien muntligt på telefon och skriftligt genom ett missivbrev (bilaga 
1) där även medföljande enkät (bilaga 2) lämnades ut. Respektive avdelningschef 
distribuerade ut enkäterna till personalen. Enkäterna fanns på respektive station i tre veckor 
innan respektive avdelningschef skickade enkäterna till biträdande avdelningschef på Uppsala 
ambulansstation. Författarna hämtade personligen materialet på Uppsala ambulansstation.  
 
Av de 67 utdelade enkäterna lämnades 34 stycken ifyllda åter. Detta betyder att cirka 51 % av 
enkäterna besvarades. Det externa bortfallet blir således cirka 49 % och är inom det intervall 
som Trost (2012) menar är normalt bortfall för enkätstudier. Det interna bortfallet uppgår till 
cirka 3 % då det var en ambulanssjuksköterska av trettiofyra som valt att inte svara på en 
fråga i enkätformuläret. 
 
Av de 34 ifyllda enkäterna var 12 besvarade av kvinnor och 22 av män.  
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3.3. Databearbetning och analys 
Enligt Graneheim och Lundman (2004) finns det i varje text ett manifest innehåll och ett 
latent budskap. Det manifesta innehållet handlar om det textnära, det uppenbara innehållet.  
Innehållsanalys används när avsikten är att få en djupare förståelse av texten. Baxter (1994) 
menar att den latenta eller tolkande analysen som han väljer att beskriva den som, är mer 
komplex. Med latent ansats kan den underliggande innebörden i texten hittas det vill säga den 
subjektiva tolkningen.  
 
För att innehållsanalysen ska ha en hög tillförlitlighet krävs det av författaren att denne 
redovisar stegen i analysen tydligt enligt Baxter (1994). Författarna valde Graneheim och 
Lundmans (2004) modell där författarna använde sig av rubrikerna; meningsbärande enhet, 
kondenserad enhet och kod. Resultatet som författarna fick i enkäterna lästes igenom ett 
flertal gånger för att författarna skulle erhålla en stark bild av helheten i texten. Sedan tog 
författarna ut den text som ansågs betydelsefull för studiens syfte och frågeställningar, detta 
kallas meningsbärande enheter. Nästa steg av analysen blev att kondensera texterna, det vill 
säga att göra om texterna till kortare texter, men med samma innebörd av innehållet. 
Författarna kodade och grupperade sedan de nerkortade texterna i underkategori och kategori 
för att visa vad som är huvudbudskapet i enkätresultatet. I sista steget i analysen utformade 
författarna subtema och tema, det latenta innehållet kom då fram i texterna och författarna såg 
djupare bakom det skrivna, samt kunde tolka det som har skrivits. Författarna avser med 
andra ord att använda både manifest innehåll och latent budskap enligt Graneheim och 
Lundmans (2004) modell. 
 
För att författarna inte skulle känna sig osäkra på hur innehållet skulle tolkas och att 
kodningen stämde med meningsenhetens innehåll och texten som helhet, kodades de första tio 
enkäterna tillsammans för att få ett samförstånd, resterande kodades var för sig. Materialet 
som erhölls från enkäterna placerades in i tabell under meningsbärande enhet, som i nästa steg 
bildade en kondenserad meningsenhet, där texten görs kortare medan det centrala innehållet 
bevaras och inget betydelsefullt försvinner. Nästa steg i analysprocessen blev att abstrahera 
texten det vill säga texten förses med koder för att belysa huvudbudskapet i texten. Sista delen 
i analysprocessen sammanfördes genom att fyra kategorier skapades och var 
sammankopplade med frågeställningarna och studien syfte.  
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Tabell 1. Beskriver exempel på kvalitativ innehållsanalys innehållandes meningsbärande 
enhet, kondenserad meningsenhet, kod, underkategori och kategori. 
Enkätfråga Meningsbärande 

enhet 
Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Har du blivit 
utsatt för 
verbala hot 
under något 
arbetspass? 

Situationen med 
verbala hot var 
obehagligt 
eftersom man inte 
vet vad personen i 
frågan ska ta sig 
till. Om personen 
i fråga kan övergå 
till fysiskt våld.  

Verbala hot var 
obehagligt 
eftersom man inte 
vet vad personen i 
fråga ska ta sig 
till, det kan övergå 
till fysiskt våld.  

Obehag inför 
situationen. 

Obehagskänsla 
vid hotfulla 
situationer. 
Osäkerhet. 

Omvårdnadssitua
tioner med 
verbala hot och 
fysiskt våld. 

Har du blivit 
utsatt för 
verbala hot 
under något 
arbetspass? 

Situationer med 
verbala hot 
känner man sig 
utsatt för att vi 
inte har något att 
skydda oss med. 
Förut så gick vi i 
ambulanssjukvård
en fri, vi är här 
för att hjälpa men 
så är det inte 
riktigt längre. 
Man kan känna 
sig hotad både 
kroppsligt och 
verbalt. 

Man känner sig 
utsatt för att vi är 
så dåligt 
skyddade.  Förut 
gick 
ambulanssjukvård
en fri, vi är här för 
att hjälpa, men så 
är det inte riktigt 
längre. Känna sig 
hotad både 
kroppsligt och 
verbalt. 
 

Känsla av 
utsatthet både 
kroppsligt och 
verbalt, samt 
att man inte 
kan hjälpa. 

Utsatthet. 
Hot om 
kroppsligt och 
verbalt våld. 
Hjälplöshet. 

Omvårdnadssitua
tioner med 
verbala hot och 
fysiskt våld. 

Ledde fysiskt 
våld till några 
konsekvenser 
för dig på 
arbetet eller 
privat? 

Det tog ett tag att 
hämta sig och i 
fortsättningen 
åker jag inte ut på 
var som helst utan 
backup från 
polisen. Extra 
noggrann. 
Fundera på att 
byta yrke. Jag vill 
kunna komma 
hem till mina 
barn. 
 

Det tog ett tag att 
hämta sig. Åker 
inte på vad som 
helst utan 
polisassistans. 
Extra noggrann. 
Fundera på 
yrkesval. Vill 
kunna komma 
hem till barnen. 
 

Försiktighetså
tgärder med 
återhämtnings
period. 

Vaksamhet. 
Höjt 
säkerhetstänk 
med behov av 
distans från 
patienten.  

Privata- och 
yrkesrelaterade 
konsekvenser av 
fysiskt våld vid 
omvårdnadssituat
ioner 

Fick du hjälp 
av 
arbetsgivare 
och/eller 
kollegor efter 
händelsen? 

Ja, samtal med 
kollegan. Inget av 
arbetsgivaren. En 
förfrågan om 
samtal underlättar 
mycket.  

Samtal med 
kollegan. Ej av 
arbetsgivaren. 
Förfrågan om 
samtal underlättar 
mycket 

Behov av 
debriefing. 

Samtalsstöd 
med kollegor. 

Stöd för 
ambulanssjuksköt
erskor vid 
inträffade hot- 
och 
våldshändelser. 
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Tabell 2. Beskriver exempel på kvalitativ innehållsanalys där underkategori omvandlas till 
subtema och tema. 
Underkategorier Subtema Tema 

Obehagskänsla vid hotfulla 
situationer. 
Osäkerhet. 

Försiktighetsåtgärder Höjt säkerhetstänk med behov av 
distans från patienten.  

Stöd från handlingsplan. 
Stöd från arbetsgivare och/eller 
kollegor. 

Rutiner. 
Hjälp efter händelser. 
Behov av debriefing. 

Tydligare handlingsplan och stöd från 
kollegor. 

 
 
3.4. Etiska överväganden 
Att delta i studien var frivilligt och varje studiedeltagare hade rätt att avbryta studien när som 
helst, vilket är viktigt att informera om enligt Helsingforsdeklarationen (1964). För att 
ambulanssjuksköterskorna skulle kunna behålla sin anonymitet i studien var svarsformulären 
kodade så författarna inte visste vem som svarade på frågorna i enkäten. Varje 
ambulanssjuksköterska erhöll en siffra i form av ett kodnummer. Denna siffra kunde återföras 
till den enkät som just den personen fyllt i, vilket innebar att personen kunde dra sig ur 
studien även då enkäten börjat bearbetas. Författarna visste inte vilken ambulanssjuksköterska 
som svarat på vilken enkät. Konfidentialiteten är av stor vikt, så att all data som kan härledas 
till deltagarna, ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). 
All data kommer att förstöras efter studiens avslutande. Informationen om 
ambulanssjuksköterskorna kommer därför inte kunna spåras. Detta uppmärksammades 
ambulanssjuksköterskorna om i det informationsbrev som medföljde enkäten. 
Verksamhetscheferna för ambulansen i Uppsala län hade givit sitt godkännande för 
genomförandet av studien.  
 
4. Resultat 
 
Varannan ambulanssjuksköterska har blivit utsatt för någon slags våldshändelse och 33 av 34 
ambulanssjuksköterskor har blivit utsatta för verbala hot under ett eller flera arbetspass. De 
flesta av ambulanssjuksköterskorna som hade blivit utsatta upplevde att det blev obehagligt 
under vårdtillfället. Ambulanssjuksköterskorna kände sig även hotade av stämningen som 
uppstod på plats. En känsla av osäkerhet uppstod huruvida hoten skulle övergå till fysiskt 
våld. Ambulanssjuksköterskorna beskrev att konsekvenserna blev stora vid fysiskt våld, men 
ännu större vid verbala hot. Exempel på konsekvenser var ett höjt säkerhetstänk gentemot 
patienten och att de slutade vårda patienten för egen säkerhets skull. 
Ambulanssjuksköterskorna beskriver att det därför måste finnas en fungerande handlingsplan 
med någon form av samtalsstöd för verksamheten. De ambulanssjuksköterskor som har svarat 
på enkäten benämns som kvinna (K) eller man (M) 1-67 i resultatet. Resultatet presenteras 
under fyra kategorier och nio underkategorier som identifierats i analysprocessen. 
Kategorierna är; Omvårdnadssituationer med hot och våld, Privata- och yrkesrelaterade 
konsekvenser av fysiskt våld vid omvårdnadssituationer, Yrkesrelaterade konsekvenser av 
verbala hot vid omvårdnadssituationer samt Stöd för ambulanssjuksköterskor vid inträffade 
hot och våldshändelser (tabell 2). 
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Tabell 2 Kategorier och underkategorier 
Kategorier Underkategorier 
Omvårdnadssituationer med 
verbala hot och fysiskt våld. 

Obehagskänsla vid hotfulla situationer. 
Osäkerhet. 
Varför jag? 

Privata- och yrkesrelaterade 
konsekvenser av fysiskt våld vid 
omvårdnadssituationer. 

Vaksamhet. 
Höjt säkerhetstänk med behov av distans från 
patienten. 
Bristande omvårdnad. 

Yrkesrelaterade konsekvenser av 
verbala hot vid 
omvårdnadssituationer. 

Omvårdnadskonsekvensen blir att man slutar 
vårda patienten. 

Stöd för ambulanssjuksköterskor 
vid inträffade hot och 
våldshändelser. 

Stöd från handlingsplan. 
Samtalsstöd med kollegor/arbetsgivaren. 

 
 
4.1. Omvårdnadssituationer med verbala hot & fysiskt våld 
Ambulanssjuksköterskor upplevde att det blev obehagligt när de blivit utsatta för en hotfull 
situation. De var osäkra på om de skulle ta hoten på allvar på grund av att personen var 
påverkad.  
 
4.1.1. Obehagskänsla vid hotfulla situationer 
Trettiotre av de trettiofyra (97 %) ambulanssjuksköterskorna har blivit utsatta för något slags 
av verbalt hot under något arbetspass. De flesta ambulanssjuksköterskor som blivit utsatta för 
verbala hot upplevde en rädsla och obehag inför patienten. De kände även att det blev 
obehagligt under vårdtillfället för att de inte visste vad personen kunde ta sig till. 
Ambulanssjuksköterskorna kände sig hotade av stämningen som uppstod på plats när hot 
förekom och blev rädda att de verbala hoten skulle bli fysiska.  
 
”obehagligt eftersom man inte vet vad personen i fråga ska ta sig till. Om personen i fråga kan 

övergå till fysiskt våld” (K 20). 
 
Två av de trettiotre ambulanssjuksköterskor som blivit utsatt för verbala hot kände sig relativt 
trygga i den uppkomna hot- och våldssituationen på grund av att polisen larmades samtidigt 
och även följde med i ambulansen. 
 
”En drogad patient som spottade och fräste. Polisen var redan på plats och hade handbojor på 

patienten. Lite obehagligt men situationen kändes under kontroll då polisen åkte med i 
ambulansen” (K 35). 

 
4.1.2. Osäkerhet 
Elva av de trettiotre ambulanssjuksköterskor som blivit utsatta för verbala hot upplevde inte 
något särskilt och tog inte åt sig av situationen. Detta kunde bero på en osäkerhet menar 
ambulanssjuksköterskorna, som beskriver att de provocerande verbala hoten inte togs på 
allvar, på grund av att personen i fråga var drogpåverkad. 
 
”Inte upplevt uttalande hot, mer hotfull stämning, aggiterade [sic]. Oftast på grund av alkohol 
och droger. Rör du mig så… Eller då jävlar... Du ska passa dig. Upplevt mest en osäkerhet om 

vad som kan hända och backat” (M 61). 
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4.1.3. Varför jag? 
Lite mer än varannan ambulanssjuksköterska har vid något arbetspass blivit utsatt för fysiskt 
våld i samband med en omvårdnadssituation. Av dessa var det en tredjedel som blivit utsatt av 
äldre personer med demenssjukdom och av den anledningen tyckte majoriteten av 
ambulanssjuksköterskorna inte att våldet var i sådan grad att det kunde betraktas som 
allvarligt. Det känns inte hotfullt då men ska ju inte tolereras menar en ambulanssjuksköterska 
(K 45). 
 
Två tredjedelar av de våldsutsatta ambulanssjuksköterskorna upplevde våldet som betydligt 
mer allvarligt. Flertalet nämner att de blivit förvånade, rädda och haft svårt att förstå varför 
det händer dem. Exempel på situationer som flertalet ambulanssjuksköterskor beskriver är 
nypningar, fäktande armar, fasthållning, fått arbetskläderna sönderslitna och spottade på. En 
ambulanssjuksköterska skriver att han behövt springa ifrån patienter vid ett par tillfällen och 
även behövt öppna luckan bak i ambulansen för att fly i säkerhet (M 39). En 
ambulanssjuksköterska skriver:  
 

”Fått slag mot mig, blivit siktad på med ett automatvapen av en blandmissbrukare. Mycket 
otäckt! En av gångerna jag funderat på att byta yrke! Vi backade, kallade på polis och blev 

rejält skakis” (K 13). 
 
Ett flertal ambulanssjuksköterskor uttrycker att de känt sig ensamma, utlämnade och 
oskyddade i situationer som blir våldsamma. Flera uttrycker att det inom ambulanssjukvården 
finns stora brister vad gäller självskyddsutbildning och skyddsutrustning och detta är något 
som bör förbättras. 
 
4.2. Privata- och yrkesrelaterade konsekvenser av fysiskt våld vid 
omvårdnadssituationer 
Ambulanssjuksköterskorna beskrev att de med ökad erfarenhet fick ett förhöjt säkerhetstänk, 
med olika försiktighetsåtgärder. De ägnade mindre tid åt eller slutade helt med att vårda 
patienten för att inte göra situationen värre. Ambulanssjuksköterskorna beskrev att familjen 
värdesattes högt och att de därmed var extra försiktiga. 
 
4.2.1. Vaksamhet 
Flera ambulanssjuksköterskor tog upp att familjen var en värdefull aspekt. Eftersom de hade 
en familj som väntade på dem efter arbetspasset tänkte de sig för en extra gång innan de gick 
in i en hotfull eller våldsam situation. 
 

”Ja! Har barn hemma och då tänker jag ett par extra gånger om personen i fråga skulle 
utveckla sitt verbala hot till fysiskt angrepp” (K 13). 

 
En annan ambulanssjuksköterska (M 59) upplevde hur han blev mer vaksam på fritiden efter 
att han blivit utsatt för verbalt hot. 
 
4.2.2. Höjt säkerhetstänk med behov av distans från patienten vid fysiskt våld 
Tio av ambulanssjuksköterskorna tycker att erfarenheten av de hotfulla och/eller våldsamma 
händelserna har en stor inverkan. Dessa upplevde att de lärt sig något utav händelsen och i 
fortsättningen kan arbeta utifrån att minska risken för våldsamma händelser i liknande 
situationer. Ett flertal av ambulanssjuksköterskorna nämner att de sedan våldshändelsen är 
mer noggranna med säkerheten. Att de tänker på hur de närmar sig patienten och hur 
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omgivningen ser ut. Till exempel beskriver en ambulanssjuksköterska att han är mer försiktig 
på platser med många berusade människor (M 33). Ett flertal ambulanssjuksköterskor 
beskriver hur de alltid tänker sig för hur de placerar sig i rummet för att ha flyktväg ut vid 
behov. En ambulanssjuksköterska skriver att: 
 

”Det tog ett tag att återhämta sig och i fortsättningen åker jag inte ut på vad som helst utan 
backup från polisen. Extra noggrann! Jag vill kunna komma hem till mina barn!!!” (K 13).  

 
Ambulanssjuksköterskorna tänker igenom situationen en extra gång och är mer medveten om 
säkerheten, de tillkallar även polis om de upplever att det behövs. En av de 
försiktighetsåtgärder som flera ambulanssjuksköterskor tar upp var att inte ha bilbälte på sig i 
vårdarhytten. Det kom även upp att följden av en våldssituation blev mindre tid för 
omvårdnad. Ambulanssjuksköterskorna beskriver också att omvårdnaden inte kunnat utföras 
fullt ut på grund av att personen i fråga var våldsam. 
 

”Man gjorde bara det mest nödvändiga, inga speciella saker för att trigga igång situationen 
igen” (M 5). 

 
4.2.3. Bristande omvårdnad 
Av de 18 ambulanssjuksköterskorna som hade blivit utsatta för fysiskt våld var det åtta som 
tyckte att det inte lett till några negativa konsekvenser för omvårdnaden. Bland de tio 
ambulanssjuksköterskor som ansåg att omvårdnaden fick negativa konsekvenser, 
poängterades det att patienten fick sämre vård på grund av att ambulanssjuksköterskan ägnade 
mindre tid åt omvårdnad av patienten. Nio svarade att man endast gjorde det mest nödvändiga 
och inget mer för att inte riskera att trigga igång den hotfulla situationen. Det togs även upp 
att omvårdnaden blev sämre på grund av att ambulanssjuksköterskorna var rädda för att själva 
bli skadade. Livsviktiga parametrar togs endast i absolut nödfall. 
 
Ambulanssjuksköterskorna slutade att behandla patienten eller var mindre villiga att hjälpa 
till. För att kunna fortsätta behandlingen av patienten beskriver två av 
ambulanssjuksköterskorna att de var tvungna att hålla fast patienten. Tre 
ambulanssjuksköterskor beskriver att de var tvungna att tillkalla polis, som sedan följde med i 
vårdarhytten, för att de skulle kunna fortsätta behandla patienten på ett säkert sätt. 
 
Tre ambulanssjuksköterskor anser att det behövs någon slags av självskyddsutbildning som 
komplement till nuvarande utbildningar för att öka kunskapen kring hur man ska reagera och 
kan försvara sig om det uppstår en hot- och våldssituation.  
 
4.3. Yrkesrelaterade konsekvenser av verbala hot vid omvårdnadssituationer 
Majoriteten av ambulanssjuksköterskorna upplevde att omvårdnaden fick stora negativa 
konsekvenser när de blev utsatta för verbala hot av patienter eller anhöriga. Ett flertal tyckte 
att det blev svårt att behålla omvårdnadsperspektivet och att empatin för patienten 
påverkades negativt. 
 
4.3.1. Omvårdnadskonsekvensen blir att man slutar vårda patienten 
Ett fåtal ambulanssjuksköterskor anser att omvårdnaden inte alls påverkas när det 
förekommer hot, möjligtvis fick patienten möta en något otrevligare vårdare. En stor andel 
ambulanssjuksköterskor (cirka 85 %) anser dock att omvårdnaden faktiskt blir negativt 
påverkad av situationer där patienten eller anhöriga är hotfulla. Några få uppger att de 
försöker få patienten medgörlig genom att resonera med dem. Om detta inte går så får de 
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endera tvångsvårda patienten under polisassistans eller så struntar de helt i vården och 
”skjutsar” in patienten. Ett flertal ambulanssjuksköterskor uppger att vården blir lidande under 
och efter hoten samt att empatin försvinner. En ambulanssjuksköterska beskrev att den 
hotfulla situationen inverkade mycket negativt på omvårdnaden och att han helt förlorade 
empatin för patienten samt att det var svårt att behålla omvårdnadsperspektivet (M 21). En 
annan beskrev att inställningen till patienten ändrades och att han fick svårare att vara 
empatisk. Tekniskt blev det svårare att samarbeta och göra de undersökningar som han ansåg 
lämpliga (M 3).  
 
Andra ambulanssjuksköterskor upplevde fara för egen skull och beskrev att de blev mer 
försiktiga, mer på sin vakt och inte gjorde alla undersökningar som egentligen behövdes. En 
ambulanssköterska upplevde följande: 
 

”Man kan inte släppa personen med blicken, de vill oftast inte att man tar i dem, typ 
saturation och blodtryck blir inte gjort. Törs inte sitta fast i bilbältet utan är på ”språng” ifall 

det blir fysiskt hot.” (K 44).  
 
En stor andel av de ambulanssjuksköterskor som blivit hotade (cirka 60 %) upplever att de på 
ett eller annat sätt tvingas att sluta vårda patienten. Vanligt förekommande känslouttryck 
bland dem är distanstagande, försiktighet, passivitet och avvaktande attityd. En 
ambulanssjuksköterska beskrev hur hon fick en avvaktande hållning gentemot patienten och 
endast gjorde det som var nödvändigt för att undvika att reta upp patienten igen (K 38). En 
annan beskrev att han gör så lite som möjligt i ambulansen, inleder inga diskussioner, gör 
inga undersökningar/kontroller mer än det han noterar med ögonen (M 61). Ett flertal 
ambulanssjuksköterskor uppger att de vårdar patienten betydligt mindre än de skulle behöva 
på grund av att patienten upplevs allt för hotfull. Omvårdnaden läggs ned eftersom egen 
säkerhet går i förstahand.  
 
4.4. Stöd för ambulanssjuksköterskor vid inträffade hot- och våldshändelser 
Ambulanssjuksköterskorna poängterar att det måste finnas en uppdaterad handlingsplan för 
hot- och våldshändelser. Det är arbetsgivarens skyldighet att introducera handlingsplanen 
för nyanställda. Ambulanssjuksköterskorna upplever även att en viktig del är samtalsstöd från 
kollegor eller arbetsgivaren. 
 
4.4.1. Stöd från handlingsplan 
Nitton av trettiofyra ambulanssjuksköterskorna beskriver att det finns en uppdaterad och 
fungerande handlingsplan som stöd för personalen efter att de har varit med om situationer 
där hot och våld har förekommit. En ambulanssjuksköterska tycker handlingsplanen kan bli 
ännu tydligare och att man bör ta upp den uppkomna hot- och våldssituationen direkt efter 
inträffad händelse. Under genomgången bör inblandad personal gå igenom händelsen 
grundligt, från mottaget till avslutat larm, för att se om det finns några brister i rutiner och om 
det går att göra några förbättringar (K 67). Ett antal ambulanssjuksköterskor upplever att det 
finns brister under första tiden efter anställningen inom ambulanssjukvården, framförallt att 
de av arbetsgivaren inte blivit ordentligt introducerade i befintlig handlingsplan för hantering 
av hot- och våldssituationer. De tycker även att den är svår att hitta. 
 

”Har ej blivit introducerad i befintlig handlingsplan. Osäker på var den finns. Osäker på om 
jag sett den i TILDA” (M 24). 
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Femton av de trettiofyra ambulanssjuksköterskorna tycker inte att det finns tillräckligt med 
stöd i den befintliga handlingsplanen för att hantera hot- och våldssituationer. Det som tas upp 
är att det brister i larmkedjan, det vill säga att polis inte blir tillkallade eller att rutiner missas 
på larmcentralen, även att ambulanspersonalen är väldigt ensamma och utsatta när det händer. 
Tre ambulanssjuksköterskor föreslår någon slags av självskyddsutbildning som ska ingå i 
handlingsplanen som komplement för hur man ska reagera och kunna försvara sig om det 
uppstår en hot- och våldssituation.  
 

”Hela kedjan….. 112, Polis, Amb funkar inte 100% stora risker” (M 63). 
 
4.4.2. Stöd från arbetsgivare och/eller kollegor 
Ungefär en femtedel av ambulanssjuksköterskorna upplevde att de inte fick hjälp av 
arbetsgivare eller kollega efter inträffad händelse med verbalt hot eller fysiskt våld. En 
ambulanssjuksköterska upplevde att han inte fick något stöd av arbetsgivaren och att ett 
erbjudande om samtal hade underlättat mycket (M 21). En annan fick stöd först efter samtal 
på eget initiativ (K 23). Ett fåtal tyckte inte att de hade behov av något stöd efter inträffad 
händelse men säkert hade fått stöd om de efterfrågat det. 
 
Ungefär 65 % av ambulanssjuksköterskorna upplevde att de fick det stöd de behövde av 
endera arbetsgivaren eller kollegorna. Majoriteten av dessa anger en kollega som den som 
man anförtror sig till i första hand. En ambulanssjuksköterska upplevde att man pratar med 
kollegor om händelsen och vad man kan göra i liknande situationer för att på så sätt utbyta 
erfarenheter (M 61). En annan upplever att man nästan alltid kan prata/diskutera med någon 
kollega ifall man upplevt något som varit jobbigt (K 20). 
 
Även ett flertal ambulanssjuksköterskor skriver att de fått det stöd de behövde av 
arbetsgivaren efter händelsen. En skriver att det är viktigt med samtal och stöttning efter en 
händelse för att analysera om att man har gjort rätt val i den aktuella situationen (M 31). En 
ambulanssjuksköterska upplevde att hon hade fått viss hjälp men att det samtidigt fanns 
brister:  
 
”Kunde prata ut om händelsen men vi skulle ha behövt ställas ett tag istället för att åka ut på 

nästa körning direkt. ”Vi blev hotade till livet och hade behövt ta igen oss LITE” (K 13).  
 
En ambulanssjuksköterska önskade bättre rutiner då befintlig handlingsplan innehåller brister. 
Hon pratade med kollega, gruppledare, personal på akuten och kurator efter händelsen. 
Ambulanssjuksköterskan menade att det som saknas är att det redan finns ett flöde om hur 
man ska gå tillväga och att det måste vara personal som har erfarenhet från området (K 67). 
 
5. Diskussion 
 
5.1. Metoddiskussion 
Studien omfattade 34 besvarade enkäter med öppna frågor som beskrev 
ambulanssjuksköterskors upplevelser av hot och våld, vilka konsekvenser detta ledde till samt 
vilket stöd de hade när situationen uppkom. Alla frågor var väl besvarade och mot bakgrund 
av det anser författarna att den valda metoden, som var en kvalitativ innehållsanalys lämpade 
sig bra för syftet. Trost (2012) menar att en kvalitativ metod är bra för att kunna få ett större 
djup och en bredare förståelse för människor. Vidare valdes en induktiv ansats. Detta för att 
författarna tyckte det var viktigt att vara neutral till texten och bara utgå från innehållet i 
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texten (Henricson, 2012). Författarnas kvalitativa studie har en deskriptiv design, vilket 
lämpar sig väl då syftet är att fånga ambulanssjuksköterskornas beskrivna upplevelser av 
konsekvenser som uppkommit vid en hot- och våldshändelse. Carter och Porter (2000) skriver 
att en deskriptiv design beskriver flera egenskaper och erfarenheter hos de personer som ska 
studeras. Andra fördelar författarna såg med enkäter var att inte träffa de 
ambulanssjuksköterskor som medverkade i studien. Detta för att inte riskera att inte påverka 
ambulanssjuksköterskornas svar. Polit & Beck (2008) skriver att genom att använda sig av 
enkäter blir författarna objektiva till deltagarna och höjer validiteten av studien. Anledningen 
till att författarna inte använde intervjuer som datainsamling var att intervjuer kan bli 
personliga och författarna då kan påverka deltagarna som är med i studien. Ofta när 
intervjustudier genomförs rör det sig endast om ett fåtal studiedeltagare. Författarna anser att 
styrkan i enkäter med öppna frågor är att det ger möjlighet att nå ut till fler respondenter än 
vid intervjuer. Antalet respondenter medför då en bredd på insamlat material som hade varit 
svår att nå vid ett fåtal intervjuer. Fördelen med denna typ av studie är att den beskriver 
upplevelser samtidigt som den ger den bredd som anses behövas för att kunna jämföra, se 
mönster och skillnader med en större grupp som grund. 
 
Polit och Beck (2008) menar att miljön där studien genomförs, spelar stor roll då den påverkar 
människors känslor och beteende. Därför är det av vikt att ambulanssjuksköterskorna i 
enkätstudien svarar på enkäten på sin respektive ambulansstation samt enskilt. 
 
Svarsfrekvensen i studien var 51 %. Normalt ligger svarsfrekvensen i en enkätstudie mellan 
50 och 70 procent (Trost, 2012). Trost menar vidare att med en enkätstudie får man räkna 
med ett bortfall på mellan 25-50 %. Bortfallet kan bero på olika saker, internt bortfall, då 
enstaka frågor i enkäten inte besvaras samt externt bortfall, då deltagarna av olika anledningar 
väljer att inte delta. Om bortfallet överstiger 75 % bör en bortfallsanalys genomföras. 
Nackdelen med enkäter är att både ett för stort eller ett för litet material kan försvåra 
bearbetningen av data. En annan nackdel är att författarna vid enkäter inte har möjlighet till 
att ställa följdfrågor, som kan ge studien ett större djup. Enligt Polit och Beck (2008) bör 
svarsfrekvensen ligga över 65 procent för att anses vara representativt för populationen. Då 
författarnas syfte inte är att resultatet ska vara generaliserbart på en större population utan 
fokuserar på upplevelser hos urvalsgruppen anser sig författarna vara nöjda med en lägre 
svarsfrekvens än 65 procent. För att förbättra svarsfrekvensen fördes fortlöpande en dialog 
med avdelningschefen på respektive ambulansstation, så att denne kunde påminna 
urvalsgruppen om slutdatum för enkäten. Ett sätt att förbättra svarsfrekvensen vore att 
förlänga tiden mellan utlämning och slutdatum för enkäten (Polit & Beck, 2008). Detta håller 
författarna med om samt att det även kan ha betydelse att flera studier löpte parallellt med 
denna studie på ambulansstationerna.  
 
Författarna valde att använda sig av ett så kallat bekvämlighetsurval där man tar den grupp 
som är mest tillgänglig. De flesta sjuksköterskor på ambulansstationerna hade 
vidareutbildning med inriktning ambulanssjukvård. Därför tycker författarna att ett 
bekvämlighetsurval var mest naturligt. En annan fördel med valet var att det inte hade gjorts 
någon studie på denna yrkeskategori tidigare. Inga mer inklusionskriterier än ovan nämnda 
sattes på de ambulanssjuksköterskor som deltog i studien, då detta inte hade någon betydelse 
för studiens utgång. Författarna menar att en nyanställd ambulanssjuksköterska kan exponeras 
för en hot- och våldshändelse på sitt första arbetspass, likaväl som en som har arbetat i tio år.   
 
En brist som ses med enkäter är att möjligheten till följdfrågor uteblir. Författarna 
konstaterade dock att enkätfrågorna var väldigt noggrant besvarade och uppfyllde därmed 
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studiens syfte. Vid konstruktion av ett frågeformulär är det självklart viktigt att kontrollera 
den logiska validiteten i formuläret, det vill säga att mätinstrumentet mäter det som är avsett 
att mätas (Carter & Porter, 2000). Trost (2012) menar att det är viktigt att genomföra en 
testenkät för att undersöka om frågorna är begripliga, ger de svar som förväntas och inte 
innehåller syftningsfel. Därför gjorde författarna en pilotstudie för att kontrollera att frågorna 
inte behövde omformuleras. Pilotstudien genomfördes på fyra ambulanssjuksköterskor och 
bedömdes svara väl på syftet. Pilotstudien diskuterades igenom med handledarna som sedan 
godkände den färdigställda enkäten. 
 
För att innehållsanalysen ska ha en hög tillförlitlighet krävs det av författaren att denne 
redovisar stegen i analysen tydligt (Baxter, 1994). Författarna granskade de första tio 
enkäterna tillsammans. Detta för att se om de hade uppfattat bearbetningen av resultatet på 
samma sett. Resterande enkäter delades upp och bearbetades var för sig. För att lättare kunna 
överblicka enkätresultatet klipptes varje fråga med svar ut var för sig och sorterades fråga för 
fråga. Författarna hade sedan kontinuerlig kontakt med varandra under bearbetningen av 
resultatet. När bearbetningen var klar satte sig författarna ner och diskuterade resultatet. Efter 
det bildades koder, underkategorier och huvudkategorier av det manifesta innehållet. Av 
dessa bildades subtema och tema ur det latenta budskapet i texten, vilket gav svar på studiens 
syfte. 
 
5.2. Resultatdiskussion 
Resultatet i denna studie visar att 97 % av ambulanssjuksköterskorna har blivit utsatta för 
något slags verbalt hot under något arbetspass och mer än varannan ambulanssjuksköterska 
har blivit utsatt för fysiskt våld under något arbetspass. I studien av Suserud, Blomqvist och 
Johansson (2002) framkommer det att 67 % respondenterna har blivit utsatta för fysiskt våld 
på arbetsplatsen. Den höga frekvensen av verbala hot stämmer överens med författarnas bild 
av verkligheten. När det kommer till fysiskt våld anser författarna att detta måste ses i 
förhållande till var varje enskild ambulanssjuksköterska drar sin gräns i relation till patienten 
eller de anhörigas tillstånd. Författarna anser dock att 53 - 67 % är en alldeles för hög 
frekvens för att det ska vara acceptabelt.  
 
I denna studie framkom det även att ambulanssjuksköterskor känner en osäkerhet men inte tar 
hoten på allvar om patienten är alkohol- eller drogpåverkad. Suserud, Blomqvist och 
Johansson konstaterade samma sak när de år 2002 undersökte hot och våld mot anställda på 
tre ambulansstationer i Sverige. I den studien ansåg sig 33 % av ambulanssjuksköterskorna 
inte bli påverkade av eller ta åt sig av de verbala hoten. Ett antal respondenter i denna studie 
tror att detta beror på att patienten i fråga var drogpåverkad och att hoten därför inte togs på 
allvar. Suserud et al. (2002) menar vidare att vem som hotade eller var våldsam spelade roll 
för hur personalen upplevde situationen. Resultatet i denna studie visar att det gjorde 
åtskillnad om det var en dement, psykiskt sjuk, drog- eller alkoholpåverkad eller en helt 
opåverkad person som utförde hotet eller våldshandlingen.  
 
Vidare visar resultatet att majoriteten av ambulanssjuksköterskorna som hade blivit utsatta för 
fysiskt våld kände en rädsla och hade svårt att förstå varför de hade blivit utsatta, varför det 
hände just dem. Suserud, Blomquist och Johansson (2002) beskriver i sitt resultat att 
situationer med hot och/eller våld varit så starka att respondenterna blivit chockade och kunde 
ha svårt att beskriva det inträffade samt hade svårt att utrycka sig och sätta ord på känslorna. 
Travelbee (1971, refererad i Kirkevold, 1994) säger i sin teori att reaktionen av lidande kan ge 
uttryck av förvirring, ilska, nedstämdhet och uppgivelse. Den reaktionen inleds ofta av en 
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känsla av att den som utsatts för otrevliga händelser inte förstår varför och inte kan se 
meningen med det inträffade. Den utsatta känner en orättvisa och oförståelse till det som ägt 
rum. Travelbee kallar det känslan av ”varför jag”.  Det är då svårt att acceptera och hitta en 
mening i situationen menar Travelbee (Kirkevold, 1994). Hansson (2004) beskriver denna 
känsla för ”låg begriplighet” och att inte veta eller förstå leder till osäkerhet. När ens tidigare 
erfarenheter inte räcker till för att hantera det man ställs inför nu. Han skriver vidare att 
möjligheten att fatta kloka beslut och göra rätt saker minskar när man inte har kunskap.  
 
Resultatet av denna studie visar även att det uppstod både privata konsekvenser och 
yrkesrelaterade konsekvenser för omvårdnaden vid verbala hot och fysiskt våld mot 
ambulanssjuksköterskor. Den privata konsekvens som uppkom var att 
ambulanssjuksköterskan var extra försiktig vid dessa händelser. Detta berodde på att de flesta 
hade en familj som väntade där hemma. Det visade sig att erfarenhet hade en stor inverkan 
hur man hanterade en hot- och våldshändelse. Författarna tror att detta beror på att de som 
tidigare blivit utsatta för hot och våld har kunskap om vad som kan hända och då minimerar 
risken för att försätta sig i liknande situationer. Den tidigare utsatta ambulanssjuksköterskan 
kan även förbereda sig mentalt på väg ut till larmet. Hansson (2004) skriver att den person 
som har förmågan och möjligheten att påverka sin situation och sin omgivning har en hög 
grad av hanterbarhet. Författarna anser att en hög grad av hanterbarhet mycket väl kan finnas 
hos ambulanssjuksköterskor med tidigare erfarenhet av hot och våld.  
 
Studien visar även att ett högt säkerhetstänk och distanstagande från patienten var behövligt. 
Cirka 85 % av ambulanssjuksköterskorna som blev verbalt hotade tyckte omvårdnaden 
påverkades negativt, där empatin försvann för patienten. Enligt en studie av Cutcliffe (1999) 
var det svårare att känna medlidande och empati för patienter som var våldsamma mot 
personalen. Det författarna reagerar på, är att cirka 60 % av ambulanssjuksköterskorna som 
har blivit utsatta för verbala hot känner sig så pass otrygga att de slutar vårdar patienten helt. 
Suserud, Blomquist och Johansson (2002) redovisar i sin studie att 98.1 % av respondenterna 
var av uppfattningen att relationen mellan vårdare och patient blev negativt påverkad när hot 
eller våld var en del av situationen. De menade att om patient eller anhörig var hotfull eller 
våldsam, distanserade sig personalen och omvårdnaden utfördes då endast om det var absolut 
nödvändigt. Detta anser författarna stämmer väl överens med resultatet av denna studie. 
Rädslan blir då ett problem på arbetet och kan tolkas som ett problem för omvårdnaden av 
patienter, enligt författarna. Carlsson (2003) menar att förmågan att kunna kontrollera känslan 
av rädsla är avgörande om det hotfulla eller våldsamma mötet ska bli positivt eller negativt.  
 
Flera av ambulanssjuksköterskorna upplevde likartade känslor under patientmöten såsom 
obehag och rädsla till följd av hot- och våldssituationer. Många ambulanssjuksköterskor 
backade undan på grund av rädsla att hoten skulle övergå till fysiskt våld. Sandström (1996) 
menar att det är viktiga skillnader på ilska, aggression och våld. Ilska är en upplevd känsla 
som oftast är övergående. Denna känsla kan leda till aggressivitet som är ett beteende vilket är 
avsett att orsaka skada.  
 
En anledning till att situationer med hot och våld uppkommer kan, enligt författarna, vara 
bemötandet mellan vårdare och patient. Mötet kan ibland vara för kort för att full förståelse 
för patientens problem ska kunna uppnås. Travelbee (1971, refererad i Kirkevold, 1994) 
menar att möten som inte utvecklar förståelse mellan parterna genom framväxt av identitet 
och empati inte skapar någon förståelse. Bemötandet präglas då istället av frånvaro och 
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objektifiering av patienten. Att gå in i ett möte där vårdaren objektifierar patienten skadar 
relationen eftersom patienten blir fråntagen sina individuella erfarenheter och kvaliteter.  
 
Även Carlsson (2003) skriver om bemötandet. Hon menar att det är viktigt att kunna hantera 
sin rädsla för att mötet med patienten ska blir positivt. Patienter ska bemötas respektfullt och 
förutsättningslöst med närvaro, ärlighet och med ett aktivt förhållningssätt till patientens 
upplevelser. Hon menar att detta inte går om vårdaren känner rädsla. Sandström (2007) menar 
att frånvaro av förtroende i mötet med vårdaren leder till att patientens ångest ökar. Brist på 
förtroende kan leda till att patientens rädsla späds på ytterligare. Även svårigheter att förstå 
eller inte veta vad som ska hända kan leda till känslor som patienten inte kan styra över. 
Carlsson skriver vidare om coping och att beröring av patienter är viktig i omvårdnaden. Att 
röra vid en patient som känner sig frustrerad och eventuellt våldsbenägen kan få patienten att 
lugna ner sig och känna sig bekväm. Det kan förhindra att våldsamheter utbryter. Den som 
berör måste dock ha en mening med beröringen. Om patienten känner att den som berör inte 
menar något med handlingen, så kan det istället späda på ilskan. Travelbee (1971, refererad i 
Kirkevold, 1994) menar för att kunna utföra mer än den praktiska omvårdnaden måste 
sjuksköterskan ha ett genuint intresse för människan. 
 
Något som författarna blir förvånade över är att nästan hälften av ambulanssjuksköterskorna 
som blivit utsatta för fysiskt våld, inte tycker att det leder till några konsekvenser för 
omvårdnaden av patienten. Nio ambulanssjuksköterskor tyckte ändå att det fysiska våldet var 
i den utsträckningen att det blev arbetsrelaterade konsekvenser. Konsekvenser som uppstod 
var att man blev mer vaksam mot patienten och försiktig under själva omvårdnaden och efter. 
Suserud, Blomquist & Johansson (2002) skriver att hot och/eller våld mot personal påverkar 
omvårdnaden i stor utsträckning. De diskuterar ett distanstagande från personalen gentemot 
patienterna under och efter sådana situationer. 
 
Något som författarna finner märkligt är att resultatet av studien visar att det uppstår större 
negativa konsekvenser om ambulanssjuksköterskan har blivit utsatt för verbalt hot än vid 
fysiskt våld. Detta är anmärkningsvärt på grund av att en fysisk våldshandling borde ha större 
inverkan än verbala hot och därmed få större konsekvenser. Att vara utsatt för våld och att 
vara rädd på arbetsplatsen bör ses som ett allvarligt problem. I en artikel av Petzäll, Tällberg, 
Lundin och Suserud (2011) menar de att hot om fysiskt våld eller dödshot upplevdes särskilt 
obehagligt av deltagarna. Över hälften av deltagarna i studien hade ändrat sitt beteende på 
olika sätt som till exempel en större försiktighet och misstänksamhet gentemot patienter efter 
en situation med hot och våld. 
 
Författarna anser att en fungerande handlingsplan för hot- och våldshändelser mot 
ambulanssjuksköterskan måste förekomma på alla arbetsplatser. Mer än hälften av 
ambulanssjuksköterskorna tyckte det fanns en fungerande handlingsplan. Författarna anser 
dock att denna säkerligen kan förbättras och göras tydligare med tanke på att femton av 
trettiofyra ambulanssjuksköterskor angav att de inte hade en fungerande handlingsplan. 
Författarna tycker att det borde vara arbetsgivarens skyldighet och den nyanställdas rättighet 
att informeras om handlingsplanen vid nyanställning. Enligt AFS (1993) är det arbetsgivarens 
skyldighet att ha riskförebyggande åtgärder vid hot- och våldshändelser mot personalen. I 
paragraf 3 står det att arbetsgivaren är skyldig att informera om särskilda säkerhetsrutiner som 
ska finns på arbetet vid risk för hot och våld, även att rutinerna ska vara kända för alla 
arbetstagare samt vara uppdaterade. De flesta ambulanssjuksköterskor tyckte att de fick det 
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stöd de ville efter en hot- och våldshändelse. Istället för att anförtro sig till sin arbetsgivare 
pratade man i första hand med sina kollegor.  
 
Författarna har inte kunnat se några nämnvärda skillnader i svaren mellan kvinnliga och 
manliga ambulanssjuksköterskor.   
 
6. Klinisk nytta och slutsats 
Ambulanssjuksköterskor har den idag högsta kompetensen inom ambulanssjukvården. 
Tidigare har ingen studie som belyser hot och våld genomförts på sjuksköterskor med 
specialistsjuksköterskeexamen inom ambulanssjukvård. Resultatet i denna studie kan därför 
visa på eventuella säkerhetsbrister i ambulanssjukvården i Uppsala län. Förhoppningsvis kan 
studien leda till att handlingsplaner upprättas i preventivt syfte för att bättre kunna hantera 
händelser av hot och våld samt ge ambulanssjuksköterskorna de verktyg de anser sig behöva.  
 
Studien visade att verbala hot och fysiskt våld mot ambulanssjuksköterskan var oacceptabelt 
högt förekommande. Detta resulterade i att de flesta ambulanssjuksköterskor upplevde att det 
blev obehagligt. Direkta konsekvenser var försiktighet, distanstagande från patienten samt att 
patientvården upphörde. Studien visade vidare att det uppstod större konsekvenser vid verbala 
hot än vid fysiskt våld. En fungerande handlingsplan fanns, men kunde bli bättre och 
tydligare. Detta tyder på att förbättringsåtgärder behöver göras när en hot- och/eller 
våldshändelse inträffar mot ambulanssjuksköterskan. Författarnas förhoppning är att studien 
ska kunna bli ett underlag för förbättringar i prehospitala verksamheter.  
 
6.1. Förslag till fortsatt forskning 
Författarna valde att enbart specialistutbildade ambulanssjuksköterskor skulle besvara 
enkäten, därför att det inte fanns några tidigare studier som var utförda på endast denna 
yrkeskategori. Således är möjligheterna för framtida forskning inom detta område stor. Inga 
tecken fanns i vår studie till att ambulanssjuksköterskor skulle hantera situationer med hot och 
våld bättre än i studier där man tittat på hela personalstyrkan, oavsett utbildning, men fler 
studier behövs för att dra några säkrare slutsatser. Detta för att utröna om individer har större 
möjlighet att hantera situationer med hot och våld vid en högre utbildningsgrad. Intressant 
vore även att jämföra om det blir olika svar beroende på om ambulanssjuksköterskan har 
några tidigare erfarenheter av hot och våld eller inte. Den forskning som redan finns är 
genomförd på ambulanssjukvården i hela Sverige och inte på någon specifik yrkeskategori. 
Resultatet från den forskningen är minst tio år gammal. Därför behövs det mer och nyare 
forskning om hot- och våldshändelser mot ambulanssjuksköterskor. Till exempel skulle man 
som vi, utföra en kvalitativ enkätundersökning, men även en intervjustudie skulle passa bra 
för att undersöka ambulanssjuksköterskornas upplevelser av hot och våld. En annan 
utgångspunkt för framtida forskning som vi tycker kan vara av intresse är att undersöka om 
det finns skillnader i hur kvinnliga ambulanssjuksköterskor upplever hot- och våldssituationer 
i jämförelse med manliga kollegor. 



 

20 

Referenser 
 
AFS 1993:2. (1993). Våld och hot i arbetsmiljön. Hämtad 11 mars, 2013, från 
Arbetsmiljöverket, http://www.av.se/dokument/afs/AFS1993_02.pdf 
 
AFS 1993:2. (1993). Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om åtgärder mot 
våld och hot i arbetsmiljön. Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling. 
 
Arbetsmiljöverket. (2006). Våld och hot inom sjukvården. Hämtad 11 mars, 2013, från 
Arbetsmiljöverket, http://www.av.se/dokument/statistik/sf/sf2006_08.pdf 
 
Baxter, L. A. (1994). Content analysis. In Montgomery B. N., & Duck S. (Ed.), Studying 
interpersonal interaction (pp. 239-327). London: The Guilford Press. 

 
Brottsförebyggande Rådet (2006). Apropå. Nr. 1/ 2006. Stockholm: Brottsförebyggande 
rådet. 
 
Carlsson, G. (2003). Det våldsamma mötets fenomenologi. Växsjö: Växsjö University Press. 
 
Carter, D. E., & Porter, S. (2000). Validity and reliability – what's it all about? In Cormack, 
D. (Ed.), The research process in nursing, 29-42. Oxford: Blackwell Science. 
 
Cutcliffe, J.R. (1999). Qualified nurse’s lived experience of violence perpetrated by 
individuals suffering from enduring mental health problems: a hermeneutic study. 
International Journal of Nursing Studies, 36, 105-116. 

 
Draper, J. (2004). The relationship between research question and research design. 
Edinburgh: Bailliere Tindal. 

 
Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 
concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24, 
105-112. 

 
Greenhalgh, T. (2012). Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter: grunden för en 
evidensbaserad vård. Lund: Studentlitteratur AB. 

 
Halldin, M., & Lindahl, S. (2000). Anestesi. Stockholm: Liber AB. 
 
Hansson, A. (2004). Hälsopromotion i arbetslivet. Lund: Studentlitteratur AB. 

 
Helsingforsdeklarationen (1964). Etiska principer för medicinsk forskning med människor 
inblandade. Hämtad 31 mars, 2014, från World medical association, 
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/ 

 
Henricson, M. (2012). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom 
omvårdnad. Lund: Studentlitteratur AB. 

 
Kirkevold, M. (1994). Omvårdnadsteorier – analys och utvärdering. Lund: Studentlitteratur 
AB. 

 



 

21 

Krippendorff, K. (2004). Content analysis. An introduction to its methodology. London: Sage 
Publications. 

 
Nordin, L., & Ahlzen, B. (2006). Hot och våld mot ambulanssjukvårdare. Hämtad 8 juni, 
2014, från Kommunal, 
https://www.kommunal.se/KommunalSEof/files/061130152757317/Hot%20och%20våld%20
ambulans%20(nov-06).pdf 

Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 
perspektiv.  Stockholm: Liber AB.  

Petzäll, K., Tällberg, J., Lundin, T. & Suserud, B.-O. (2011). Threats and violence in the 
Swedish pre-hospital emergency care. International Emergency Nursing, vol. 19, pp. 5-11. 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2008). Nursing research: generating and assessing evidence for 
nursing practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business. 

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och svensk sjuksköterskeförening (2012). 
Kompetensbeskrivning: Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med 
inriktning mot ambulanssjukvård. Hämtad 11 mars, 2013, från Swenurse, 
http://www.swenurse.se/Documents/Komptensbeskrivningar/KompbeskrAmbulanswebb.pdf 

 
Sanders, M. J. (2007). Mosby's paramedic textbook. Philadelphia: Elsevier Mosby. 

 
Sandström, S. (1996). Våld & hot i människovårdande yrken. Stockholm: Liber AB.  

 
Sandström, S. (2007). Hot och våld i vården, omsorgen och i socialtarbete. Stockholm: 
Gothia förlag AB. 

 
SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Hämtad 14 mars, 2013, från Riksdagen, 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-
sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/ 

 
SFS 2001:319. Förordning om ändring i förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på 
hälso- och sjukvårdens område. Hämtad 16 mars, 2013, från Notisum, 
http://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20010319.PDF   

 
SOSFS 2005:24. Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden 
(2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. Hämtad 17 mars, 2013, från 
Socialstyrelsen, http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2000-1/Sidor/2005-
24andringsforeskrift.aspx 

 
SOSFS 2009:10. Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård m.m. Hämtad 13 mars, 
2013, från Socialstyrelsen, http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2009-
10/Documents/2009_10.pdf 

 
Suserud, B-O., Blomqvist, M., & Johansson, I. (2002). Experiences of threats and violence in 
the Swedish ambulance service. Accident and emergency nursing, (10) 127-13. 

 
Suserud, B-O., & Svensson, L. (2010). Prehospital akutsjukvård. Stockholm: Liber. 
 



 

22 

Trost, J. (2012). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur AB.  
 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 
forskning. ISBN: 91-73707-008-4. Hämtad 31 mars, 2014, från Codex, www.codex.vr.se 

 
World Health Organization (2005, s. 5). World report on violence and health. Genève: WHO. 
Hämtad 16 mars, 2013, från WHO, 
http://www.who.int/entity/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/full_en.pdf



 

 

Bilaga 1 
Informationsbrev med förfrågan om att medverka i forskningsprojekt 
 
Hot och våld i vården är inte bara ett problem för personalen som drabbas utan blir också ett 
problem för dem som ska vårdas. Den vårdgivande ambulanssjuksköterskan inom prehospital 
akutsjukvård är en särskilt utsatt yrkesgrupp och löper stor risk att utsättas för hot och våld av 
patienter, anhöriga och besökare. Syftet med studien är att beskriva ambulanssjuksköterskors 
upplevelser av hot och våld inom prehospital akutsjukvård samt att se vilka konsekvenser 
detta leder till. Studien baseras på följande tre frågeställningar: Vad får hot och våld mot 
ambulanssjuksköterskor för konsekvenser för denne? Hur påverkar hot och våld 
omvårdnadssituationen? På vilket sätt finns det tillräckligt/otillräckligt med stöd för 
ambulanssjuksköterskor vid en hot- och våldssituation? 
Du som arbetar som sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot 
ambulanssjukvård tillfrågas att delta i studien då du arbetar på en av de 4 ambulansstationer 
där studien kommer att utföras. Studien består av en enkät, som innebär ett frågeformulär med 
både slutna och öppna frågor. Att besvara enkäten beräknas ta cirka 10 - 15 minuter. Din 
anonymitet försäkras. Endast forskarna kommer att ha tillgång till den ifyllda enkäten. Varje 
enkät kommer att kodas för full anonymitet. Enkäterna kommer att bevaras i låsta lokaler och 
förstöras när studien är avslutad. Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att avbryta din 
medverkan när du så önskar. Enkäten är försedd med ett kodnummer och du kan, i efterhand, 
om du anger siffran välja att avbryta ditt deltagande trots att din enkät redan är inlämnad. 
 
Kontakta författarna vid frågor. 
Henrik Magnusson   Michael Larsson 
Tel: 073-0919295   Tel: 070-534 01 88  
henrik.magnusson@akademiska.se  michael.larsson@akademiska.se
       
 
Handledare: Conny Lövbrand, universitetsadjunkt Catrin Borneskog, universitetslektor 
Tel: 019-303761   Tel: 019-301065 
conny.lovbrand@oru.se   catrin.borneskog@oru.se 
 



 

 

Kodnummer…………          Bilaga 2 
 
Enkät pilotstudie 
 
Följande frågor avser ditt yrkesutförande som specialistutbildad ambulanssjuksköterska inom 
prehospital akutsjukvård. Skriv gärna på baksidan om du behöver mer utrymme att skriva på. 
 
Kön (Ringa in)  Man  Kvinna 
 
1. Har du blivit utsatt för verbala hot under något arbetspass? (Ringa in)   JA   NEJ           
a) Om ja, hur upplevde du situationen? 
Beskriv:….....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
b) Ledde detta till några konsekvenser för dig på arbetet eller privat? Beskriv: 
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
2. Har du blivit utsatt för fysiskt våld under något arbetspass? (Ringa in)    JA       NEJ 
a) Om ja, hur upplevde du situationen? 
Beskriv:….....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
b) Ledde detta till några konsekvenser för dig på arbetet eller privat? 
Beskriv:….....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
3. Finner du tillräckligt med stöd i befintliga handlingsplaner för att hantera situationer där 
hot och/eller våld förekommer? (Ringa in)    JA      NEJ 
a) Om NEJ, vad skulle du vilja att det ingick i en sådan handlingsplan? 
Beskriv:.........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 



 

 

4. Fick du hjälp av arbetsgivare och/eller kollegor efter händelsen? (Ringa in)    JA     NEJ 
a) Om JA, på vilket vis fick du hjälp?  
b) Om NEJ, på vilket vis skulle du vilja haft hjälp? 
Beskriv:.........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
5. Hur påverkade situationer med verbala hot omvårdnaden av patienten? 
Beskriv:.........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
6. Hur påverkade situationer med fysiskt våld omvårdnaden av patienten? 
Beskriv:.........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 


