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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I det dagliga arbetet i den prehospitala akutsjukvården ska 

ambulanssjuksköterskor tillämpa god vård genom att bemöta alla människor med ett 

professionellt och ödmjukt förhållningssätt. Enligt statistik har förekomsten av hot och våld 

på senare år ökat i sjukvården. Där av är det av betydelse att undersöka hur 

ambulanssjuksköterskor upplever och hanterar hot och våldsituationer.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser och hantering 

av hot och våld situationer inom prehospital vård.   

Metod: En kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design. Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med åtta ambulanssjuksköterskor. Intervjumaterialet analyserades genom en 

induktiv manifest innehållsanalys. 

 Resultat: Baseras på fyra kategorier med fyra tillhörande subkategorier. Kategorier var; 

Otrygg arbetsmiljö, Säkerhetstänkande, Omvårdnaden påverkas och Stöd via samtal. Det som 

framkom som mest påtalat i resultatet var att ambulanssjuksköterskorna upplevde utsatthet, 

rädsla och otrygghet vid hot och våldsituationer. Ovänliga miljöer hade en påverkan på hur de 

upplevde situationen, det nämndes att de blev mindre fokuserade på patienten om miljön 

runtom var stökig, oftast då med förekomst av alkohol och droger. Det gav som konsekvens 

att patientens vård blev drabbad då fokus blev riktat mot omgivningen istället för mot 

patienten. Om hot och våld uppstod från patientens sida drabbades denne då 

ambulanssjuksköterskorna fick lämna platsen eller att undersökningar uteblev då patienten 

inte var samarbetsvillig.  

Konklusion: Studien påvisade att ambulanssjuksköterskors upplevelser medförde otrygg 

arbetsmiljö vid utsattheten av hot och våldsituationer som sedan gav konsekvenser av rädsla 

och otrygghet i arbetet. Det medförde att patienterna inte fick den adekvata vården de skulle 

ha fått om miljön hade varit trygg.  Det påvisades brister i utbildning och hantering i 

förebyggande syfte då avvikelser sällan skrevs och synligheten av hot och våldssituationerna 

inte framkom mer än i samtal med kollegor. 

 

Nyckelord: Ambulanssjuksköterskor, hantering, hot, prehospital vård, upplevelser, våld. 

 

 

 

 



             

 

 

ABSTRACT 

Background: In the daily work of the pre hospital professionals emergency care ambulance 

nurses will apply the proper care by treating all people with a professional and humble 

attitude. According to statistics, the incidence of threats and violence has increased in recent 

years in healthcare. There are relevant to examine how the ambulance nurses experience and 

handle threats and violent situations.  

Purpose: The purpose of this study was to describe ambulance nurses' experiences and 

management of threats and violent situations in the pre hospital care.  

Method: A qualitative study with descriptive design. Semi-structured interviews were 

conducted with eight ambulance nurses. Interview material was analyzed by an inductive 

manifest content analysis  

Results: The results are based on four categories with four related subcategories. Categories 

were: Unsafe working environment, Safety thinking, nursing care and support affected by a 

call. What emerged as the most criticized in the result was that the ambulance nurses 

experienced deprivation, fear and insecurity in threats and violent situations. Unfriendly 

environments had an impact on how they experienced the situation, it was mentioned that they 

became less focused on the patient if the environment around was messy, usually when the 

presence of alcohol and drugs. It gave the consequence that patient care was affected when 

the focus was directed to the surroundings. If threats and violence arose from the patient's side 

hit him when the ambulance nurses had to leave the place or that the investigations did not 

occur when the patient did not cooperate.  

Conclusion: The study showed that the ambulance nurses' experiences resulted in unsafe 

working environment at the vulnerability of threats and violent situations, which then gave the 

consequences of fear and insecurity at work. It revealed deficiencies in the training and 

management proactively when anomalies are rarely written and visibility of threats and 

violence situations are not revealed more than in conversations with colleagues. 

 

Keywords: Ambulance Nurses, manipulation, intimidation, prehospital care, experiences of 

violence. 
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1. BAKGRUND  
 

1.1 Att arbeta som ambulanssjuksköterska  

 

Arbetet som ambulanssjuksköterska innebär att vårda patienter som är i behov av akut 

sjukvård vid skada eller sjukdom. Ett professionellt och ödmjukt förhållningssätt skall 

tillämpas. Hänsyn och respekt ska tillsammans med ett etiskt förhållningssätt visas för 

patientens och anhörigas hemmiljö. Arbetet ska bedrivas på ett patientsäkert sätt och anpassas 

till individens vårdbehov. Det är viktigt att patienten får bevara sin autonomi och integritet för 

att patienten ska känna sig trygg i den vård som ges (Wireklint, 2005).  

 

Det ställs krav på ambulanssjuksköterskor för att kunna bemöta och ge vård åt patienter i den 

prehospitala miljön (Suserud & Svensson, 2009). Det är därför av vikt att 

ambulanssjuksköterskor har en god kommunikation tillsammans med patienten för att 

minimera risken för att hot och våld uppstår. En fungerande kommunikation mellan 

ambulanssjuksköterskor och patienten kan medföra att ambulanssjuksköterskor lättare kan 

genomföra en rättvis och bra medicinsk bedömning (Wireklint, 2005).  

Innan ambulanspersonal går in i ett område är det viktigt att de ser till att platsen är säker 

(McSwain et al., 2011). Ambulansbesättningen skall också kunna identifiera om det föreligger 

riskfyllda miljöer och därefter kunna skapa en säker miljö runt omkring platsen och under 

transporten. Vid en eventuell hot och våldsituation ska ambulanssjuksköterskan tillsammans 

med kollegan alltid tänka på egen säkerhet och en säker utrymningsväg (Riksföreningen för 

ambulanssjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2012; Socialstyrelsens föreskrifter, 

2005).  

1.2 Definition av hot och våld 

 

Olika yrkesgrupper samt arbetsgivare kan ha varierande syn och tolkningar om vad som 

menas med verkliga hot och våldshändelser. I arbetsmiljöverkets föreskrifter ges en bred 

definition där hot och våld kan handla om allt från aggression, svordomar där bl.a. hot och 

skrik kan förekommer men även mord och trakasserier (Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 

våld & hot i arbetsmiljön, 1993:2).  
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Hot och våld är en personlig upplevelse, vilket medför att det är våldsoffers unika 

uppfattningsförmåga om vad hot och våld faktiskt innebär och avgör om det upplevs som hot 

och våld eller inte (Arnetz, 2001; Chappell & Di Martino, 2006). 

 

World Health Organization, WHO (2005) definierar våld: ”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 has a high likelihood of resulting in injury, death, 

psychological harm, maldevelopment, or deprivation” (s.5). 

1.3 Hot och våld inom hälso- och sjukvård  

 

Hot och våldssituationer har på senare år ökat inom hälso- och sjukvården. Mellan åren 2010- 

2014, ökade sjukskrivningar, relaterat till arbetsolyckor med 41 procent, från 847 fall till 1 

194 fall. Sammanlagt under perioden år 2010-2014 gjordes 5089 anmälningar som var 

orsakade av hot och våld inom hälso- och sjukvården. Av de sjuksköterskor som arbetar inom 

hälso- och sjukvård är det mer än hälften av de som har blivit utsatta för någon form av hot 

eller våldsupplevelse (AFS, 1993:2). Hälften av sjuksköterskor i en studie har upplevt minst 

en våldshändelse under sina arbetspass på ambulansen. Övervägande händelser var 

emotionella övergrepp, fysiska övergrepp och verbala sexuella trakasserier (Duncan et al., 

2001). Utlösande faktorer som också kan påverka att en hotfull eller våldsam situation uppstår 

kan vara att patienten känner smärta, oro/ frustration/ångest eller upplever vårdsituationen 

som påfrestande och blir stressad (Chapman & Styles, 2006). En annan faktor till att konflikt 

uppstår mellan patient och ambulanssjuksköterska, kav vara när patienten är påverkad av 

droger eller alkohol (Avander, Heikki, Bjerså & Engström, 2012). 

 

I International Council of Nurses, ICN (2006) framgår det att vårdpersonal utgör en riskgrupp 

när det gäller faran att utsättas för hot och våld på arbetsplatsen. En studie av O Connell, 

Young, Brooks, Hutching och Lofthouse (2000) visade att det är vanligt att sjuksköterskor 

utsätts för verbal vrede på jobbet. I studien uppgav 95 procent att de varit med om det någon 

gång och var fjärde sjuksköterska uppgav att det hände varje vecka. Fyra av fem av de som 

ingick i studien angav att de upprepade gånger under senaste året blivit drabbade av fysisk 

aggressivitet och var tionde upplevde fysisk aggressivitet varje månad. Våldshandlingen var 

oftast slag och rivmärken (ibid.).  
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1.4 Hot och våld inom ambulanssjukvård  
 

Ambulanssjukvård definieras som akuta medicinska åtgärder som utförs av hälso- och 

sjukvårdspersonal i prehospital miljö (SOSF 2013:9). Arbetssättet i en ambulans baseras på 

den egna säkerheten och analys av tänkbara risker för att därefter arbeta på ett strukturerat 

sätt. Tänkbara risker kan vara farliga giftutsläpp, hotfulla personer eller vassa föremål (Jande-

Waldau & Winarve, 2004; Wikström, 2012). År 2005 gjordes en ändring i föreskrifterna och 

allmänna råden (SOSFS, 2000:1) om läkemedelshantering som innebär att endast den 

legitimerade ambulanssjuksköterskan får administrera eller avstå läkemedelshantering 

(SOSFS 2005:24,4 kap, 3§). Ambulanssjuksköterskan har därmed ett stort ansvar när det 

gäller bedömning och vård för patienten. Ibland kan det hända att patienten eller anhörig inte 

håller med om den bedömning som ambulanssjuksköterskorna gör vilket kan leda till 

konsekvenser av att hot och våld uppstår (Suserud, 2009). I flera studier ansåg 75 procent av 

ambulanssjuksköterskorna att de har ett utsatt yrke med förekomst av hot och våld i 

larmuppdragen. Av dessa var det 67 procent som varit utsatta för en våldshandling och 17 

procent varit hotade med olika slags vapen (Suserud, Blomqvist & Johansson, 2002; Pozzi, 

1998). Annat våld som rapporterats av ambulanspersonal är att de blivit bitna och fasthållna 

av vårdtagaren (Menchel, Carter & Viitasara, 2000). 

 

Utöver hot och våld från patient och anhörig kan ambulanssjuksköterskan utsättas för många 

andra farliga situationer i sin arbetsmiljö. Det kan vara stora folkmassor, och/eller personer 

som är påverkade av olika droger. För ambulanspersonal kan det vara ett risktagande att gå in 

utan att platsen är tryggad och säkrad. Ambulanssjuksköterskan skall ha en god förståelse för 

vilka risker de kan utsättas för samt att kunna påkalla in extra resurserna för att kunna skydda 

sig själv och sina kollegor (Sanders, 2007). 

Viktigt är att tänka på att det kan finnas fler personer än patienten som kan vara hotfulla. Det 

kan handla om rädsla, uppgörelser av olika slag samt andra anledningar som 

ambulanspersonalen inte vet om. Ambulanspersonalen skall alltid se till att inte låta hotfulla 

människor vara bakom ryggen på personalen. Vidare ska de skapa en god översikt på hur 

många individer det finns på platsen, kunna se tecken på hur folk beter sig, hur de hanterar 

olika situationer och stress (McSwain et al. 2011). Det kan också vara anhöriga som uppfattas 

som hot- eller våldsamma (Arnetz 2001; Menckel et al., 2000, Menckel & Viitasara, 2002; 

Arnetz, Nolan, Dallender, Soares, Thomsen, 1999; O`Connell et al., 2000; Petzäll, Tällberg, 

Lundin & Suserud, 2011; Pozzi 1998; Suserud et al., 2002). 
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1.5 Konsekvenser av hot och våld 

  

Hot och våld ökar och beskrivs ha en ogynnsam påverkan när det handlar om 

ambulanspersonalens hälsa. Oxford Avancerad Learner Dictionary (2010) förklarar begreppet 

hot som att någon skall bli skadad eller få straff p.g.a. att patienten inte får den behandling 

som de önskat. I en studie av Pozzi (1998) där den tillfrågade ambulanspersonalen uppgav att 

de blivit utsatt för hot och våld var en konsekvens att de blev mer lättirriterade över småsaker.  

 

Problemet med att ambulanspersonalen blir utsatt för hot och våld gör att det skapar en 

osäkerhet och det ger konsekvenser av att behandlingen inte blir utförd på ett adekvat sätt 

(Pozzi, 1998). Eftersom ambulanssjuksköterskor sällan vet vilken eller vilka personer som är i 

behov av vård leder det till oförutsägbara situationer och att en hotfull vårdmiljö kan uppstå. 

När hot och våld förekommer kan det leda till att ambulanssjuksköterskan undviker 

undersökningar och/eller behandlingar för att den egna säkerheten är hotad (Petzäll et al., 

2011). Undvikandet kan ge konsekvenser för patientens behov av akut sjukvård. 

Omvårdnadsdelen i den vård som bedrivs påverkas negativt vid hot och våldshändelser 

(Chapman, Perry, Styles & Combs, 2009; O Brien-Pallas, Hayes, Wang & Laporte, 2009). 

Vid förekomst av hot och-/ eller våld i arbetet ökade sjukfrånvaron, sjukskrivningar blev 

längre och minskad trivsel på arbetet uppstod (ibid). 

 

Forskning har visat att det inte finns något samband mellan olika typer av våld och hot och 

olika emotionell följdsjukdomar (Halpern, Gurevich, Schwartz & Brazeau, 2009). I studien 

framkom att nästan hälften av de deltagande ambulanssjuksköterskor upplevt symtom efter en 

hotfull eller våldsam händelse i minst två veckor i form av ökade sjukskrivningar, 

nedstämdhet och rädsla. Ungefär en tredjedel av deltagarna uppgav att symtom varat minst ett 

år och några deltagare upplevde symtom i flera år efter händelser som påverkat (ibid).  

 

I en studie av Bigham et al. (2014) framkom att deltagande ambulanssjuksköterskor upplevt 

att situationer med hot och våld påverkat deras känslor, såsom lättirriterade, blygsel och 

generella personlighetsförändringar på arbetet. Författarna skriver vidare att 

ambulanssjuksköterskors sociala interaktioner, också utanför arbetet, blivit påverkade. Det 

kunde visa sig i situationer tillsammans med familj och vänner där ambulanssjuksköterskor 

upplevts tillbakadragen (ibid).  
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Ambulanssjuksköterskor med längre erfarenhet och en högre ålder hade större chans att 

drabbas av post traumatisk stress syndrom (PTSD). I studien delades deltagarna upp i två 

kategorier där den ena gruppen hade en medelålder på 42,3 år och deras medelvärde på åren 

de arbetat som ambulanssjuksköterskor var 14,5 år. I den andra gruppen var medelsåldern 

37,7 år och medeltiden det arbetat 11,7 år. Av de som drabbats av PTSD var de flesta 

tillhörande den första gruppen (Jonsson & Segersten, 2004). 

1.6 Omvårdnadsteoretisk ram  

 

Aaron Antonovsky skapade begreppet KASAM som står för känsla av sammanhang. 

KASAM omfattar de tre komponenterna; Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Alla 

begreppen har sin betydelse men det övergripande begreppet är meningsfullhet. Personens 

grad av begriplighet menas med vad personen har för insikt i händelser som kan drabba 

personen själv eller andra personer. Vidare kan hanterbarhet beskrivas som hur personer 

upplever händelser och vilka hjälpmedel som finns att tillgå. Begreppet meningsfullhet är den 

viktiga centrala komponenten i KASAM. Det ligger till grund för vad personen ställs inför vid 

olika händelser i livet så som positiva och negativa händelser. KASAM är grundläggande till 

hur en person kan hantera påfrestningar i livet men det innebär inte att tillståndet är fri från 

olika sjukdomar men en person med hög KASAM har förutsättningar till att klara av och 

hantera olika situationer och på så sätt kunna påverka sin egen situation och hälsa (Nilsson, 

2002). 

 

Det finns tre typer av stressorer; Kronisk stress, Livshändelsestress och dagliga förtretligheter. 

Den kroniska stressen är ett konstant tillstånd. Personer med stark KASAM lyckas hålla 

distans och tar sig vidare stegvis genom att använda sina tidigare erfarenheter men personer 

med svag KASAM fastnar i samma mönster. Livshändelsestressen kan utlösas av 

livsförändringar som ex familjetragedi eller att bli arbetslös. Hos alla väcks starka känslor 

men de med en stark KASAM förblir motiverade och kan hitta olika lösningar för att ta sig 

vidare. En person med svag KASAM reagerar istället med försvarsmekanismer och ångest. 

Den sista stressen, dagliga förtretligheter är tillfälliga frustrationer och påverkar inte 

individens hälsa eller KASAM (Antonovsky, 2005). 
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2. PROBLEMFORMULERING 

 

Enligt statistik från arbetsmiljöverkets framgår det att hot och våld inom hälso- och sjukvård 

ökar (AFS 1993:2). I den prehospitala vårdmiljön är ambulanssjuksköterskor utlämnade i 

patientens hem eller på allmän plats. Vårdmiljön medför ofta risker och 

ambulanssjuksköterskan måste agera utifrån varje specifik situation. Förutsättningarna för den 

akuta vården kan se olika ut och ibland kan hot och eller våld uppstå som är riktat mot 

ambulanspersonalen (Suserud et al., 2002). Att bli utsatt för hot och våld i arbetet kan leda till 

osäkerhet hos personalen vilket kan medföra att omvårdnaden av patienten inte blir utförd på 

ett optimalt sätt. För personalens del kan det leda till sjukfrånvaro med sjukskrivningar och 

minskad trivsel på arbetet (Chapman et al., 2009; O Brien-Pallas et al., 2009; Pozzi, 1998). 

För att kunna ge patienter ett optimalt omhändertagande i en akut situation utan att själv 

behöva oroa sig för sin egen säkerhet är det viktigt att uppmärksamma 

ambulanssjuksköterskors upplevelse och hantering av hot och vålds situationer. 

3. SYFTE 
 

Syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser och hantering av hot 

och vålds situationer inom prehospital vård.  
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4. METOD  
 

4.1 Design  

 

Studien har en kvalitativ metod med deskriptiv design, baserad på semistrukturerade 

intervjuer.  

4.2 Förförståelse 

 

Det finns en förförståelse då båda författarna arbetar inom ambulanssjukvården och själva 

varit utsatta för hot och våldsituationer i arbetet. Författarna var medvetna om sin 

förförståelse och har beaktat den under studiens gång genom att sträva efter objektivitet 

(Ejvegård, 2009).   

4.3 Urval 

 

Ett strategiskt urval genomfördes av både ambulansstationer och ambulanssjuksköterskor. 

Urvalet av ambulanssjuksköterskor genomfördes från början på två ambulansstationer i ett län 

i Mellansverige. Urvalet av ambulansstationerna genomfördes utifrån deras geografiska läge. 

Då svårigheter fanns att få informanter från en av ambulansstationerna valdes ytterligare en 

ambulansstation. Inklusionskriterier var sjuksköterskor med specialistutbildning inom 

ambulans, med minst två års arbetslivserfarenhet som ambulanssjuksköterska och att ha 

erfarenhet av hot och våldsituationer.  

 

Ett informationsbrev om studiens syfte och tillvägagångssätt skickades till verksamhetschefen 

för ambulanssjukvården i det utvalda länet (se Bilaga 1). Brevet innehöll även ett 

samtyckesformulär för godkännande. Därefter togs telefonkontakt med verksamhetschefen för 

att ge muntlig information om studien. Efter att skriftligt samtycke erhållits från 

verksamhetschefen, skickades ett informationsbrev via mail om studiens syfte till valda 

ambulansstationers lokala chefer (se Bilaga 2). I brevet tillfrågades stationschefen att föreslå 

deltagare som uppfyllde inklusionskriterierna. Målet var att inkludera fyra deltagare från varje 

station. Det fanns svårigheter att inkludera fyra deltagare från en utav stationerna. En 

ambulanssjuksköterska erbjöd sig att delta men avböjde senare sin medverkan. Det bestämdes 

därför att exkludera den stationen och en annan station som var likvärdig skulle tillfrågas och 

från den inkluderades fyra deltagare.  
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Kontakt togs med de föreslagna ambulanssjuksköterskorna via mail med en förfrågan om 

deltagande i studien och bokning av intervjun. De erhöll samtidigt skriftlig information om 

studien och dess syfte (se Bilaga 3).  

 

Åtta ambulanssjuksköterskor lämnade sitt samtycke till att delta i studien, fyra från en större 

ambulansstation och fyra från en mindre station. Av de deltagande ambulanssjuksköterskorna 

inkluderades fyra män och fyra kvinnor i varierande ålder, yrkeserfarenhet och erfarenhet av 

hot och våldsituationer (se Tabell 1).  

Tabell 1. Demografiska data deltagare  

 

4.4 Datainsamling  

 

Datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer utifrån en för studien skapad 

intervjuguide bestående av åtta frågor. Intervjuguiden innehöll också som Polit och Beck 

(2012) rekommenderar förslag på uppföljningsfrågor för att locka fram mer detaljerad 

information av deltagarna när så behövdes. Två pilotintervjuer som inte ingår i studien 

genomfördes med två ambulanssjuksköterskor, med många års erfarenhet inom yrket. Efter 

pilotintervjuerna korrigerades intervjuguiden och några frågor lades till (se Bilaga 4). Vid 

intervjuerna gavs muntlig information till deltagarna om studies syfte och att deltagandet var 

frivilligt. Deltagarna gav skriftigt samtycke (se Bilaga 5). Intervjuerna ägde rum på 

deltagarnas arbetsplats och ljudinspelades.  

Ålder Kön Arbetslivserfarenhet- 

Allmän 

sjuksköterska 

Arbetslivserfarenhet- 

Ambulanssjuksköterska 

Hot och- 

eller vålds 

situationer  

34 Man 7 år  5 år 12 st 

34 Man 5 år 2 år  3 st 

39 Man 12 år 2 år 10 st 

50 Kvinna 14 år 6 år 12 st 

51 Kvinna 13 år  3 år 5 st 

52 Man 19 år 7 år 5 st 

52 Kvinna 15 år 7 år 2 st 

55 Kvinna 16 år 12 år 1 st 
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I samtliga intervjuer användes följande inledningsfråga "Kan du beskriva vad hot och vålds 

situationer innebär för dig?" Följdfrågor som användes var exempelvis ”Kan du berätta mer 

om.”, Hur kände du då” och ”Har jag förstått dig rätt när du säger ”för att utveckla svaren. 

Vid de fyra första intervjuerna deltog båda författarna, intervjuerna tog ca 20-45 min/ intervju. 

Vid dessa intervjuer växlade författarna att vara den som intervjuade respektive observerade. 

De sista fyra intervjuerna delades upp mellan författarna på grund av att intervjuer var vid 

samma tillfälle.  

4.5 Databearbetning och analys  

 

De inspelade intervjuerna lyssnades igenom upprepade gånger och transkriberades ordagrant 

och varje intervju förseddes med en sifferkod för att säkerställa konfidentialiteten. Författarna 

transkriberade ordagrant fyra intervjuer var. Författarna bytte utskrift med varandra för att vid 

avlyssning kontrollera att transkriberingen skett ordagrant. De utskrivna intervjuerna 

analyserades med hjälp av manifest innehållsanalys beskriven av Graneheim och Lundman 

(2004). Analysen genomfördes sedan i fem steg. De åtta utskrivna intervjuerna analyserades 

var för sig men tillsammans av båda författarna. I steg ett lästes de utskrivna intervjuerna 

igenom flera gånger för att få en förståelse av helheten. Meningsenheter som hade betydelse 

för studiens syfte markerades och valdes ut tillsammans med omgivande text för att förstå 

sammanhanget i steg två. Därefter i steg tre, kondenserades meningsenheterna utan att kärnan 

i innehållet förlorades. I steg fyra abstraherades den kondenserade texten med en kod som 

beskrev dess innebörd. I det sista steget, steg fem jämfördes koderna med varandra och de 

med likande innehåll sorterades in i subkategorier och kategorier. Till sist genomförde 

handledaren en bedömning av analysen för att stärka dess giltighet. I tabell 2 ges ett exempel 

på analysen. 
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Tabell 2. Exempel på meningsbärande enheter, kondenserad meningsenhet, kod, 

subkategorier och kategorier.  

 

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategorier Kategori 

”Ett utfall helt 

plötsligt och 

sparkade, spottade 

mot mitt ansikte”. 

 

Plötsligt utfall. 

Spottade emot 

ansiktet. 

Utfall och 

spottade.  

Ovänlig miljö 

och 

missbruksproble

matik. 

Osäker arbetsmiljö. 

"Tänker mer och 

mer på det här med 

att håller ryggen 

fri och tänker på 

att försöka placera 

sig något sånt där 

strategiskt". 

Att hålla 

ryggen fri och 

tänka på att 

placera mig 

strategiskt. 

Erfarenheter. 

Placeringstrategi.  

Ha kontroll av 

situationen. 

Säkerhetstänkande.  

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

 

Det finns fyra forskningskrav enligt Vetenskapsrådet (2002) att ta hänsyn till. Dessa har till 

syfte att vägleda förhållandet mellan forskare och informanter under forskningstiden. De fyra 

forskningskraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

 

Informationskravet har tillgodosetts i studien genom att verksamhetschefen inom 

ambulanssjukvården, stationscheferna och de deltagande ambulanssjuksköterskorna erhöll 

både skriftligt och muntlig information om studien, dess syfte och genomförande. Uppgifter 

till författarna fanns att tillgå på informationsbrevet om eventuella frågor skulle tillkomma 

(Bilaga 1, 2 3). Samtyckeskravet uppfylldes genom att författarna inhämtade informanternas 

skriftliga samtycke till deltagandet i studien samt från  verksamhetschefen för att försäkra sig 

om att informationen som lämnats om forskningen uppfattades korrekt (Bilaga 1,5). Insamlad 

data avidentifierades med en sifferkod för att skydda deltagarnas identitet och enbart 

författarna hade tillgång till materialet under studien, och på så sätt  uppfylldes 

konfidentialitetskravet. Slutligen beaktas nyttjandekravet, genom att alla uppgifter som blivit 

insamlade enbart kommer att användas för denna studie och att allt material kommer att 

förstöras när uppsatsen är godkänd. Informanterna fick muntlig information om att resultatet 

av studien kommer finnas tillgänglig i en forskningsdatabas (Polit & Beck, 2012 

;Vetenskapsrådet, 2002).  



             

11 

 

5. RESULTAT  
 

Resultatet redovisas i fyra kategorier med fyra subkategorier (Tabell 3). För att stärka 

resultatets giltighet har utvalda citat från intervjuerna använts. För att värna om deltagarnas 

konfidentialitet har intervjuerna kodats med ett nummer.  

Tabell 3. Presentation över kategorier och subkategorier 

 

Kategorier Subkategorier 

Otrygg arbetsmiljö Emotionella reaktioner 

Ovänlig miljö- missbruksproblematik 

Säkerhetstänkande Ha kontroll över situationen 

Behov av utbildning och utrustning 

Omvårdnaden påverkas  

Stöd via samtal  

 

5.1 Otrygg arbetsmiljö 

 

Ambulanssjuksköterskors samlade definition av hot och våldsituationer kunde beskrivas som 

när de utsattes för något som gjorde att besättningen inte kände sig säker och trygg i 

yrkesrollen. Det kunde förekomma när någon uttalade hot eller insinuerade att skada. Det 

kunde vara uppenbara hot och våldsituationer men det förekom även i underförstådda 

situationer lika väl. De påtalade att det verbala hotet förekom i fler situationer än det fysiska 

våldet. Denna kategori innefattar subkategorierna emotionella reaktioner samt ovänlig miljö- 

missbruksproblematik. 

5.1.1Emotionella reaktioner 

 

Ambulanssjuksköterskor upplevde att hot och våld situationer resulterade i en otrygg 

stämning i arbetet och medförde att de upplevde sig vara trängda i vårdsituationer. Vidare 

beskrev ambulanssjuksköterskor att arbetsmiljöerna var varierande såsom i hemmet, 

offentliga platser och lokaler. De beskrev känslan av utsatthet och vilka risker som fanns i det 

dagliga arbetet. Ambulanssjuksköterskor påtalade att det förekom risker i det dagliga arbetet 

och de upplevde påtaglig rädsla för att hot och våldsituationer skulle uppstå.   
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Värderingar och övervägningar om det var värt att utsättas för dessa risker fanns. De menade 

att dessa risker inte går att undgå alla gånger då det förekommer oförberedda händelser i 

möten med hjälpsökande patienter, anhöriga eller andra i omgivningen. 

Ambulanssjuksköterskor beskrev att verbalt hot och aggressivitet kunde uppstå i en 

vårdsituation där patient, anhörig eller omgivning ansåg att vården är otillräcklig eller ansåg 

bedömningen fel. I sådana situationer upplevde de rädsla. 

 

Att komma hem till en annan människas hemmiljö och inte veta vad som väntade innanför 

dörren kunde ibland ge känsla av obehag. Ambulanssjuksköterskor beskrev att i hemmiljön 

kan det finnas olika redskap som kunde användas emot dem om hot och våldsituationer 

uppstod exempel knivar, tunga saker och ibland husdjur som vill skydda sin ägare. De 

beskrev att de upplevde trygghet och mindre utsatthet om de satt kvar i ambulansen om hot 

och våld uppstod på allmän plats. Vid en sådan situation kunde de låsa in sig och larma efter 

fler resurser. 

 

Det fanns situationer som krävde att båda ambulanssjuksköterskorna var i vårdarhytt innan 

avtransport och hot och våldsituationer uppstod utanför genom skrik, aggressivitet och försök 

till att komma in i ambulansen. De uttryckte att det skapades en känsla av otrevlighet, rädsla 

och osäkerhet i sådana situationer. När de försökte nödlarma på radio enheten gavs ingen 

respons. Känslan av utsatthet blev definitiv och de kunde inte köra iväg eftersom båda i 

besättningen befann sig i vårdarhytten. 

 

“Här står vi inne i bilen och vi kommer inte åt någonting… Vi är inlåsta i sjukhytten och vi 

visste inte vad som skulle hända, det var en otrevlig känsla… Vi tryckte på Rakel knappen 

men det gick aldrig fram. Sedan låstes dörren…” (#03) 

 

Om hotet och våldet förekom vid ambulansen och hinder fanns för att söka skydd i 

ambulansen beskrev de att de fick springa ifrån ambulansen för att ta skydd.  

 

“Vi blev jagade med kniv så vi fick lämna ambulansen… Springa därifrån och ta skydd…” 

(#03) 
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Att vårda en patient som upplevts som hotfull under transport i en trång miljö beskrev 

ambulanssjuksköterskor som obehagligt eftersom det fanns en rädsla att våld kunde uppstå. 

De upplevde att det inte finns någonstans att ta vägen om det skulle hända eftersom de sitter 

”bältade” och nära patienten. Ur detta perspektiv upplevdes känslor som ensamhet, osäkerhet 

och obehag. Att ha blivit utsatt för fysiskt våld av en patient beskrev de att den empatiska 

delen blev nedsatt och ur ett empatiskt perspektiv väcktes många tankar och funderingar.  

 

“Där sitter jag och vårdar, håller fri luftväg på någon som slagit mig…" (#04) 

 

Ambulanssjuksköterskor beskrev att de åkte ensamma på uppdrag när det inte fanns någon 

misstanke om av hot eller våld.  De förklarade att det också fanns situationer under 

omhändertagandet som situationen kunde förändras och de menade att känslan av ensamhet 

snabbt infann sig. De beskrev vidare att ibland uppstod det fysiskt handhavande på grund av 

rädsla och som reflexmässigt beteende för att skydda sig själv, ofta i form av fasthållning av 

patientens händer. 

 

5.1.2 Ovänlig miljö- missbruksproblematik 

  

I sin dagliga arbetsmiljö utsätts ambulanssjuksköterskor dagligen för oförberedda händelser. 

Av de oförberedda händelserna av hot och våld påtalade de att det fanns ökade risker med 

olika patientgrupper. De uttryckte att det främst förekom hos alkohol och narkotikapåverkade 

personer. De upplevde patientgruppen som oberäknelig och som hade tendens till att uppträda 

hot och våldsamt. Personerna ansågs vara oberäkneliga eftersom klimatet i situationen snabbt 

kunde förändras från en god kommunikation mellan personal och patient, anhöriga eller andra 

i omgivningen till ett våldsamt agerande. 

 

Ambulanssjuksköterskor beskrev att om patienten var lugn och samarbetsvillig kunde det 

finnas andra personer i omgivningen som kunde uppleva situationen på ett annat sätt och 

utgöra ett hot. De uppgav att bedömningsförmågan kunde vara nedsatt, relaterat till alkohol 

och narkotika och som konsekvens kunde situationen feltolkas och patienterna kunde gå till 

attack verbalt och fysiskt. Enligt ambulanssjuksköterskor fanns ökad risk med att vistas med 

denna patientgrupp i trånga utrymmen. Om det fanns flera påverkade personer på platsen 

upplevdes i många fall dessa som stökiga och de hindrade ofta framkomligheten till patienten. 
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Det kunde förekomma hotfulla verbala påhopp från personer som fanns runt om dem. 

Ambulanssjuksköterskor beskrev vidare att de i situationer som uppenbart handlade om denna 

patientgrupp, där hot och våld inte är ovanligt förekommande, valde de att först värdera 

platsen och diskutera vad som behövdes från ambulansen till patienten. Sedan fick en av 

ambulanssjuksköterskorna gå och hämta det nödvändiga materialet. När de vårdade denna 

patientgrupp i ambulansen beskrev de att situationen snabbt kunde förändras, från att 

patienten varit medgörlig på platsen till att bli hot och våldsam i ambulansen.  Händelser som 

kunde förekomma var att patienten började sparka, slåss, spotta, hota och hålla fast dem. 

 

“Precis när vi kör upp på motorvägen så, bara tvärvände han i sitt sätt att vara och hur han 

kom ur bältet… Så vet jag inte för allt gick så fort… Så sparkar han mig rakt i ansiktet och 

jag får upp mina händer och skyddar mig…" (#03) 

 

5.2 Säkerhetstänkande  

 

Ambulanssjuksköterskor var eniga om att säkerhetstänkandet har ökat efter hot och 

våldsupplevelser som de har varit med om. De var eniga om att ett öppet bemötande och ett 

lugnt agerande för att undvika provocering med risk för att hot och våld skulle uppstå. När 

larmuppdraget kom från larmcentralen beskrev de att en reflektion om larmet sker, om det var 

känd adress, person eller ett eventuellt riskområde. Informationen som larmcentralen sände ut 

kunde ge en känsla för vad som skulle kunna förväntas. Denna kategori innefattar 

subkategorierna Ha kontroll över situationen samt Behov av utbildning och utrustning. 

 

5.2.1 Ha kontroll över situationen  

 

Ambulanssjuksköterskor beskrev att en säkerhetsåtgärd vid utlarmning var att tillkalla 

resurser, det kunde vara polisresurs innan framkörning till platsen skedde. Om inte polisen var 

tillgänglig kunde larmcentralen skicka ut ytterligare en ambulans eller räddningstjänst. 

Ambulanssjuksköterskor upplevde att det många gånger inte fanns tillgång till polisresurs.  

 

“Om jag vet att jag får den informationen (information om den plats utryckningen gäller och 

dess säkerhet) innan då kan jag processa den och se till att får med polis vilket gör att jag 

känner mig betydligt lugnare… (#01) 
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Ambulanssjuksköterskor upplevde att bemötandet av patienten hade betydelse för utgången 

av situationen. Ett trevligt och respektfullt bemötande kunde minska risken för att 

våldsituationer kunde uppstå. Flertalet av ambulanssjuksköterskor upplevde att de blev 

tillbakadragna och ville förklara vilka de var när de kom fram till platser där flera människor 

fanns samtidigt. De menade att det var viktigt att personerna runt omkring förstod vilka de var 

och att de var där för att hjälpa till. Ambulanssjuksköterskor upplevde att yrkesmässig 

erfarenhet lärde dem hur bemötandet påverkade situationens utgång.  

 

“Jag tänker nog på min egen säkerhet idag, jag tonar ner om han eller hon försöker tagga 

upp. Jag försöker vara mer tillbakadragen och berätta varför jag är där. Det är väll det man 

har lärt sig genom åren. Händer det mig något kan han eller hon ändå inte få någon hjälp om 

jag sätts ur spel…” (#06) 

 

Ambulanssjuksköterskor beskrev att de hade en förmåga att kunna kommunicera på ett lugnt 

och varsamt tillvägagångssätt med en patient som var uppriven. De poängterade att höja 

rösten inte var någon framkomlig väg eftersom det kunde ge motsatt effekt. I 

kommunikationen med en patient eller personer i omgivningen uttryckte de att de ibland var 

tvungna att väga orden innan de uttryckte sig. Det var framförallt vanligt i situationer där 

patienten var alkohol eller drogpåverkad för att undvika ett utåtagerande beteende. De beskrev 

vidare att de ibland fick stryka dem medhårs för att behålla dem lugna. De belyste att de 

försökte hålla sig neutrala, inte låta hotfulla på rösten eller gå in i diskussioner för att inte 

förstärka aggressiviteten hos personerna. 

  

De beskrev att med erfarenhet från en och samma arbetsplats erhölls också kännedom över 

området de arbetade i med återkommande patienter och adresser som kunde vara en risk i 

arbetet. Ambulanssjuksköterskor framförde en önskan om att larmcentralen skulle kunna ha 

möjligheten till att “flagga” vissa personer och adresser som en säkerhetsåtgärd om det 

tidigare förekommit riskfulla uppdrag hos den personen eller adressen. De beskrev vikten av 

att underrätta kollegor om en patient eller adress som tidigare upplevts hotfull eller våldsam.  

Informationsöverföring gjordes för att minimera risken för att andra skulle hamna i en hotfull 

situation vid nytt larm till samma person eller plats.  
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Ambulanssjuksköterskor upplevde att de utifrån erfarenhet men också egna magkänslor blivit 

snabbare på att tillkalla extra resurser vid utlarmning. Vid olika händelser prioriterades den 

egna säkerheten.  

 

“Dels har vi ju kända adresser, kända personer och sedan kan man höra på larmet om det 

föreligger droger, fest eller om det är mycket folk på platsen…” (#02) 

 

"Vissa adresser som gör att man tänker till lite. Att man varit där förut. Mycket droger, 

missbruk. Man tänker innan man går in. Då har man ju den möjligheten att ringa upp SOS 

och invänta polis för att få assistans…”(#07) 

 

Ambulanssjuksköterskor beskrev att de såg till att ha ett säkerhetstänkande redan vid 

utlarmning. De beskrev att om det framkom information om alkohol, drogpåverkade personer 

och stökig situation, förberedde de sig inför händelsen extra mycket och en åtgärd var kontroll 

om polisresurs fanns medlarmad.  

 

När ambulanssjuksköterskor kom till en osäker plats var det viktigt att de tänkte på att vägen 

in till platsen och att strategiskt planera en fri väg ut igen för att de snabbt skulle kunna 

komma därifrån om risker fanns eller skapades. De diskuterade vilken utrustning som var 

nödvändig att ta med in till patienten direkt och vilken utrustning som eventuellt kunde 

hämtas senare av en av ambulanssjuksköterskorna. De påtalade att utrustningen som valdes att 

tas med in till patienten skulle hållas under uppsikt av en av ambulanssjuksköterskorna för att 

minimera risken att utrustning glömdes kvar eller försvann.  

 

“Försöker att ha ett säkerhetstänk redan från det att man är i dem situationerna där man 

känner att det kan vara så att en patient som man vet är alkoholpåverkad eller drogpåverkad 

eller att SOS ger uppgifter som tyder på att det kan vara stökigt. Då förbereder man sig så 

klart lite extra…” (#01) 

 

För att värna om den egna säkerheten och inte komma till skada uttryckte 

ambulanssjuksköterskor betydelsen av att ta kontroll över situationen och inte låta patienten ta 

kontrollen. För att känna sig säker vid omhändertagandet av patient gjordes en bedömning av 

patientens känsloläge och den omgivande miljön. Att ha kontroll över situationen innebar 

också att omhändertagandet genomfördes på en säker plats.  
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Ambulanssjuksköterskor uttryckte att de föredrog att undersöka patienten i neutralt utrymme 

så som soffan istället för exempelvis i ett kök där tillgång till vassa föremål fanns som kunde 

användas emot dem vid en förändrad situation.  

 

"Att bedöma där och då hur instabil en patient är kan vara svårt. Jag skulle inte vilja göra en 

undersökning i köket då jag vet att det finns knivar där. Jag vill att patienten skall ligga på 

soffan eller sängen så att jag har bra kontroll…" (#01) 

Ambulanssjuksköterskor upplevde när de anlänt till platsen att patienten själv eller anhöriga 

ibland påtalade att patienten var sjukare än vad de själva bedömde. Som åtgärd för att 

minimera risker för påföljder upplevde de att de ibland fick ta emot och lyssna in olika 

förklaringar och historier runt patientens symtom. I samband med sådana diskussioner kunde 

det bli delade meningar om vad som var akut och inte akut. Många av dessa patienter skulle 

egentligen inte behövt åka ambulans till sjukhus eller vårdcentral men beroende på om 

situationen redan var hetsig var det en diskussion som undveks beskrev 

ambulanssjuksköterskor. 

 

“Ibland är det så att man kanske får svälja saker och inte ge sig in i en diskussion, det är ju 

väldigt svårt med dem som står runt omkring och tycker att patienten är mycket sämre än vad 

jag tycker. Då får man väl spela med lite ibland…” (#02) 

 

Ambulanssjuksköterskor upplevde att de var tvungna att backa när det oförberedda hände i en 

tydlig hotsituation. De uttryckte att det inte var värt att ta en risk om de inte vet att platsen är 

säker, deras egen säkerhet går i första hand. Ambulanssjuksköterskor hade upplevt att de fått 

springa undan och fly in i ambulansen för att få skydd i mötet med hotfulla patienter. 

 

Ambulanssjuksköterskor beskrev att vid en osäker plats som exempelvis mycket personer i 

omgivningen eller vid förekomst av hotfullhet och våldsamhet från andra personer var det 

viktigt att få en snabb överblick av patienten. De utförde på plats enbart de undersökningar 

som var primära akuta för att sedan fortsätta undersökningarna inne i ambulansen istället. Om 

patienten har uppträtt hotfullt eller våldsamt innan denne klev in i ambulansen kontrollerades 

om patienten bar vassa föremål på sig exempelvis kniv. Ambulanssjuksköterskor påtalade att 

de inte tog med en patient som ansågs riskfylld.  
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Vid sådana situationer fördes en dialog mellan ambulanssjuksköterskorna och larmcentralen 

om det skulle vara en polis med i ambulansen under transporten eller om patienten skulle 

eskorteras med polisbil.  

 

Ambulanssjuksköterskor hade olika meningar om att ha stort eller ett litet utrymme i 

vårdarhytten. En del av dem ansåg att stora utrymmen i ambulansen var farligare med tanke 

på att de får ett kraftigare slag om fysiskt våld skulle uppstå. Andra upplevde att de fick bättre 

kontroll om de satt nära patienten. Som säkerhetsåtgärd vid tendens till hot och våldsamhet i 

vårdutrymmet kunde bårsläden sänkas ner mot vårdarstolen med en höjd huvudända så att 

patientens huvuddel hamnade mot deras axel. En filt kunde läggas på patientens händer för att 

det skulle finnas något emellan för att tidigt se om situationen skulle förändras. De beskrev att 

de upplevt att de många gånger fått flytta sig från vårdarstolen i ambulansen till sätet snett 

bakom patientens vid osäker arbetsmiljö och som säkerhetsåtgärd begärt polis med under 

transport. 

 

“Det är klart det gäller att tänka till i dem lägen när det blir en hotfull stämning att man t.ex. 

sänker bristen lite så att dem inte når en så lätt…” (#01) 

 

“Det har ju hänt att man flyttat på sig och satt sig uppe på LP15 så de inte ska kunna få tag i 

en så snabbt, men det är en olustkänsla att det är trångt…” (#08) 

 

Ambulanssjuksköterskor upplevde sig själva som mycket godtrogna, speciellt i början av sin 

yrkeskarriär. De kunde inte förstå att någon skulle vilja dem illa. De visste att de förekom hot 

och våld mot ambulanspersonal men tanken på att de själva skulle råka illa ut fanns inte.  

 

“I början kunde jag aldrig tänka mig att någon ville mig något illa. Jag var godtrogen mot 

allt och alla. Men man har ju läst och sett en hel del från storstäder att det förekommer hot 

och våld som man inte tror att man kan bli utsatt för…” (#06) 
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I samband med erfarenheter av att ha blivit utsatt för hot och våldshändelser i yrkesrollen 

erhölls ett ökat säkerhetstänkande kring hanteringen när nya riskfyllda situationer uppstod. 

 

”Efteråt när jag började jobba igen, när jag hamnade i en sådan situation med patienter som 

var påverkade så spände jag inte fast mig och jag tänkte alltid vem det än är så spänner jag 

inte fast mig. Jag satte mig på spetsen på stolen så jag var beredd om något skulle hända. Så 

fort det blev något sådan här situation så där någon höjde rösten så blev det ju riktigt 

adrenalinpåslag…” (#03) 

 

5.2.2 Behov av utbildning och utrustning 

 

Ambulanssjuksköterskor uttryckte önskemål att arbetsgivaren införskaffade skyddsutrustning 

eftersom de många gånger fick plocka knivar av folk. De påtalade att det fanns ett behov av 

skyddsvästar eftersom de ibland hamnar i osäkra utsatta situationer. Den 

säkerhetsutrustningen som finns idag enligt ambulanssjuksköterskor är ett överfallslarm via 

Rakelenheten som är knutet till larmcentralen.  

 

 ”Jag tror att det är bra om vi kan ha kontinuerlig utbildning i hot och våld, finns ju alltid 

något att lära ut. Sen kan man ju önska att det finns säkerhetsvästar att bära när man möter 

vissa personer…” (#08)  

 

De beskrev också betydelsen och behovet av att få träna självskydd kontinuerligt med olika 

försvarsgrepp men också metoder om hur de kan ta sig ur olika grepp. Många 

ambulanssjuksköterskor uttryckte att det går för lång tid emellan övningstillfällena. Det kunde 

ta upp till två år mellan tillfällena. 

 

“Det är väl bra att lära sig självförsvar men jag tror inte på att vi lär oss det en gång och de 

visar några grepp och sen går det flera år… De här är överraskningsmoment då tror jag mer 

på hur vi ska prata med dem eller ska vi inte åka fram…” (#03) 
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5.3 Omvårdnaden påverkas 

 

Ambulanssjuksköterskor beskrev att de ville försäkra sig om att platsen var säker innan de 

åkte fram. Den säkerhetsåtgärden kunde påverka patientens kommande behandling eftersom 

tiden fram till patienten kunde vara avgörande i vissa situationer. De beskrev att om de 

inträffade oförutsägbara händelser av hot och fysiskt våld lämnade de platsen och åkte 

därifrån.  

 

“Alla möjligheter att ge sig på oss. De var inte tillräckligt beräkneliga, de var drogpåverkade 

och berusade allihop. Vi hade ingen aning om vad de kunde ta sig för, samtidigt som jag hade 

en dålig patient som jag naturligtvis ville hjälpa…” (#02) 

 

 

En annan situation som beskrevs försvåra omhändertagandet av patienten var när de undvek 

att ta in någon i ambulansen som upplevdes hotfull utan att polis fanns med under transport. 

Det hände att polisen fick hålla i patientens händer och ibland sätta handfängsel vid fysiska 

våldsföreteelser. Konsekvenser av ett sådant förfarande blev att patientens omvårdnad blev 

hindrad. Ambulanssjuksköterskor beskrev att de ibland fick avstå vissa undersökningar och 

frågeställningar för att undvika att patienten blev aggressiv om det fanns den stämningen från 

början.  

 

“Många gånger tycker jag att det är ganska ofta man får undvika att göra alla 

undersökningar man vill och ställa alla frågor man skulle vilja. För man märker att det 

börjar bli en aggressiv stämning…” (#08) 

 

Om inte polis fanns att tillgå eller om situationen under transport förändrades till att bli hotfull 

och våldsam, beskrev ambulanssjuksköterskor att de fick byta plats för att inte själva komma 

till skada. Undersökningarna uteblev och de kunde ibland anse att de fick vara nöjda med att 

patienten enbart transporterades till sjukhuset för vidare vård. 

 

“Ibland kan det vara saker som man verkligen behöver göra men som man känner att jag 

ändå inte kan göra för då kan situationen urarta. Då får man vara nöjd med att bara få in 

patienten till sjukhus…” (#08) 
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5.4 Stöd via samtal 

 

Ambulanssjuksköterskor beskrev stöd via samtal både i form av behov och i brister. De 

beskrev att vid obehagliga händelser eller efter att de blivit utsatta för hot och våld förekom 

ibland ett behov av samtal direkt med kollegan i ambulansen. I samtalen med kollegan 

beskrev de att en dialog fördes om vad som inträffat, varför det uppstod och tänkbara åtgärder 

som kunde ha varit aktuella för att påverka utgången av händelsen. Vidare i samtalet beskrev 

de hur situationen upplevdes och vilka känslor och tankar som förekommit. De beskrev att 

samtalen om händelser som påverkat dem kunde tas upp igen till samtal om behov fanns efter 

en längre tid efter händelsen. Ambulanssjuksköterskor beskrev vidare att samtalsstöd med 

övriga kollegor förekom för att behandla och bearbeta situationer. Återkoppling med 

larmcentralen förekom men inte lika ofta som samtal med kollegor.  

 

“Jag har alltid upplevt att det bästa är att prata med den kollegan som varit med om samma 

situation. Sen brukar det ofta vara ganska skönt att prata med andra kollegor och förklara 

och berätta hur det var. För det är ett sätt att behandla det hela, att få diskutera det…” (#08) 

 

Ambulanssjuksköterskor beskrev att händelser som präglat dem och som påverkade arbetet 

hanterades föredömligt från chefer i form av samtal men att det främst förekom vid större 

händelser som medfört sjukskrivningar. Det var också chefer som varit stöttande vid 

händelser som resulterat i anmälan och rättegång.  

 

“Vid de två situationer som jag berättat, har ju chefen varit med och stöttat, samtal efteråt, 

avlastningssamtal typ. Togs ur tjänst en kort tid. Avvikelse skrevs. Vid rättegång har cheferna 

varit med som åhörare så man känt stöd…” (#04) 

 

Vid avvikelsehantering var det sällan uppföljning på åtgärder enligt ambulanssjuksköterskor. 

De beskrev samtidigt att de var medvetna om att det fanns brister i att skriva 

avvikelserapporter i jämförelse med antal hot och vålds situationer som egentligen förekom. 

 

“I de fallen som det har skett, tror jag att vi är dåliga på att skriva avvikelser. Det syns inte 

hur mycket hot och våld som vi är ute för. Vi är jätte dåliga på de här, jätte dåliga. Det ska 

skrivas en avvikelse…” (#02) 
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Ambulanssjuksköterskor uttryckte en önskan om ett strategiskt utarbetat avlastningssamtal 

eftersom det i nuläge inte förekommer på ett strukturerat sätt. De påtalade att det ska finnas 

som en möjlighet och kunna begäras om önskan finns, oavsett händelse.  

6. SYNTES  
  

Resultatet påvisade att hot och våldssituationer leder till konsekvenser och åtgärder i form av 

otrygg arbetsmiljö, säkerhetstänkande och påverkad omvårdnad. De övervägande centrala 

kategorierna var otrygg arbetsmiljö och säkerhetstänkande. I dem lyftes yrkesrollens utsatthet 

fram och hur det påverkar delar som patientens omvårdnad och hur situationer hanterades i 

efterförloppet.  Det uppgavs att den främsta bearbetningsprocessen inhämtades ifrån kollegor. 

Ur säkerhetsperspektivet lyftes det fram förbyggande åtgärder i form av strategisk placering i 

form av att ha ryggen fri och fri väg bort ifrån platsen. Exempel på det var speciellt vid 

uttalade hot och våldsituationer. Det framkom även att det polisiära stödet ibland uteblev på 

grund av otillräckliga resurser.  
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7. DISKUSSION 

7.1 Metoddiskussion  

 

Inom kvalitativ forskning används ofta begrepp som giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

för att bedöma studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). För att stärka den 

genomförda studiens trovärdighet kommer de tre begreppen fortsättningsvis att användas. 

 

Metoden som valdes var kvalitativ metod med deskriptiv design, baserad på 

semistrukturerade intervjuer. Utifrån Polit och Beck (2012) syftar vald metod till att beskriva 

upplevelser och informanternas livsvärld. Den syftar även till förståelse av helheten från 

informanternas upplevelser.  

 

Eftersom syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser och 

hantering av hot och våldsamma situationer anses den valda metoden var det mest lämpliga 

vilket stärker studiens giltighet (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Som tidigare nämnts arbetar författarna inom ambulanssjukvåden och har erfarenhet av hot 

och våldsituationer. Författarna har varit medvetna om sin förförståelse och har beaktat den 

under hela studiens gång. Författarna har behandlat studiens alla delar objektivt och det kan 

stärka studiens resultat.  

 

Val av deltagare har betydelse för studiens giltighet (Granheim & Lundman, 2004). Ett 

strategiskt urval användes för att få deltagare i varierande ålder, kön och yrkeserfarenhet 

vilket stärker resultatets giltighet. För att få ytterligare variation valdes två ambulansstationer 

ut för att få deltagare både från en större och en mindre station, vilket också stärker resultatets 

giltighet. Författarna var eniga från början att inklusionkriterier för att delta i studien var 

ambulanssjuksköterskor med specialistutbildning. Det kan ses som en svaghet då övrig 

ambulanspersonal såsom allmänsjuksköterskor med lång erfarenhet även kan ha varit utsatta 

för hot och våldssituationer.    En svaghet som kan ha påverkat resultatet giltighet var att de 

stationära cheferna på ambulansstationerna var delaktiga i urvalsprocessen eftersom de fick 

möjlighet att välja ut och efterfråga intresse av deltagande utifrån de uppsatta kriterierna. Polit 

och Beck (2012) menar att stationschefer kan välja ut personer som de själva anser vara bäst 

för den egna verksamheten, de agerar som ”gatekeepers”. Ett annat förfarande av urvalet 

kunde varit att skicka en förfrågan till alla aktuella ambulansstationer och på så sätt nå alla 
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ambulanssjuksköterskor, och sedan utifrån inklusionskriterier välja ut åtta deltagare. Att göra 

ett urval utifrån ett sådant förfarande bedömdes mer tidskrävande där av anledningen till att 

stationscheferna fick göra urvalet.  

 

Polit och Beck (2012) menar att miljön där intervjun ska genomföras har betydelse för hur 

intervjun utformas då den påverkar människors känslor och beteenden. Platsen ska spegla 

trygghet och inge lugn. De inkluderade deltagarna fick därför bestämma tid och plats för när 

intervjun skulle äga rum. Samtliga ambulanssjuksköterskor valde att genomföra intervjun på 

den ambulansstation som de arbetade på. 

 

Semistrukturerade intervjuer valdes som datainsamlingsmetod vilket enligt Polit och Beck 

(2012) kan användas när författarna vill försäkra sig om att speciella ämnen berörs i de 

kvalitativa intervjuerna. Fördelen var att författarna var förberedda på vilka frågor som skulle 

ställas utan att kunna förutse svaren. En styrka i studien är att två provintervjuer genomfördes 

för att testa intervjuguiden. Provintervjuerna gav möjlighet till att intervjuguiden kunde 

förbättras vilket stärker studiens giltighet. Eftersom författarna inte har någon tidigare vana i 

intervjuteknik gav provintervjuerna även möjlighet till träning vilket också stärker studiens 

giltighet. En svaghet och något som kan ha påverkat studiens tillförlitlighet var att författarna 

genomförde fyra intervjuer var eftersom intervjutekniken kan ha varierat mellan intervjuerna 

(Polit & Beck, 2012). Tillförlitlighet i en studie handlar om stabilitet i datamaterialet över tid 

(Graneheim & Lundman, 2004). I föreliggande studie genomfördes intervjuerna inom en 

relativ kort tid. Vidare fick alla ambulanssjuksköterskor samma frågor vilket också stärker 

tillförlitligheten.  

 

Kvalitativa studier baseras inte på hur stort urvalet är, det viktigaste är informationsbehovet- 

när materialet är mättat framkommer ingen ny information (Polit & Beck, 2012). I studien 

ansåg författarna att det fanns svårigheter att avgöra om materialet var mättat eller inte. Ett 

alternativ som författarna i efterhand reflekterat över är att ytterligare några intervjuer kunde 

ha genomförts för att testa att ingen ny information framkom vilket enligt Polit och Beck 

(2012) stärker studiens giltighet.   

 

Analysprocessen genomfördes med hjälp av manifest innehållsanalys beskriven av Graneheim 

och Lundman (2004) som rekommenderar metoden när kunskap om analys av text saknas.  

Det innebär att manifest innehållsanalys används när intervjutexten inte tolkas utan enbart 
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beskriver det synliga, vad texten ”säger” medan en latent innehållsanalys innefattar en 

tolkning av det underliggande budskapet i texten. Latent innehållsanalys kräver erfarenheter 

av analysmetoden, något som författarna saknar. Giltighet och tillförlitlighet i studien stärktes 

genom att alla intervjuer lästes noggrant av båda författarna, att analysen genomfördes 

tillsammans och att analysens olika steg noggrant beskrivits. Resultatets giltighet stärks 

ytterligare genom att lämpliga citat har använts i redovisningen (Graneheim & Lundman, 

2004).  

 

Överförbarhet syftar till att ge en tydlig bild av syfte, urval, urvalskriterier, datainsamling och 

analysprocess för att kunna överföra resultatet till andra miljöer och grupper. Ett ytterligare 

sätt att öka överförbarheten är att använda lämpliga citat tillsammans med en rik och kärnfull 

presentation av resultatet (Granheim & Lundman, 2004). Enligt författarna finns en tydlig 

beskrivning av deltagare, syfte, datainsamling och analys. I den genomförda studien deltog 

lika många män som kvinnor och de var alla specialiserade ambulanssjuksköterskor. Hälften 

av deltagarna arbetade på en större ambulansstation och andra hälften på en mindre station, 

vilket gör att resultatet kan överföras till liknande miljöer. Att avgöra om resultatet är 

överförbart är dock upp till läsaren att avgöra (Polit & Beck, 2012). 

 

7.2 Resultatdiskussion  

 

Resultatet visar att ambulanssjuksköterskor upplever en otrygg stämning i form av hot och 

våldsamma situationer under arbetet. Resultatet påvisar att ambulanssjuksköterskorna 

upplever emotionella reaktioner så som utsatthet, otrygghet, rädsla och reflektion av risker 

som finns i arbetet i samband med hot och vålds upplevelser. Liknande resultat har påvisats i 

en studie av Arnetz (2001)  att ambulanssjuksköterskor upplever emotionella reaktioner som 

rädsla, irritation samt sömnsvårigheter relaterat till hot och våldsituationer.  

 

Under de senaste åren har hot och våld mot ambulanssjuksköterskor ökat (AFS, 1993:2; 

Chapman &  Styles, 2006). I resultatet i föreliggande studie framkommer  att de verbala hoten 

förekommer i större utsträckning än det fysiska våldet. Liknade resultat om förekomst av 

verbala hot framkommer i en studie av Boyle, Koritsas, Coles och Stanley (2007) där 82 

procent av ambulanssjuksköterskorna blivit utsatta för verbala hot under ett år. 

Ambulanssjuksköterskorna i studiens resultat beskriver att det fysiska våldet förekommer i 

form av knuffar, sparkar och salivspott. Liknande resultat framkommer i studien av Petzäll al. 
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(2010) där det fysiska våldet står för sparkar och slag och att vapen används mer sällan som 

tillhygge. Av resultatet i den genomförda studien framkommer inte att vapen använts som 

tillhygge däremot var knivar vanligt förekommande. Petzäll et al. (2010) påvisar att 

ambulanssjuksköterskor utsätts i hög grad av fysiskt våld. Ett eget antagande är att förekomst 

av fysiskt våld kan bero på var ambulanssjuksköterskorna arbetar, om det är i en storstad eller 

i ett litet samhälle.  

 

Resultatet visar att orsaker till att hot och våld uppstår är i många fall när patienten eller 

personer i omgivningen är alkohol eller drogpåverkade. Liknande resultat har också 

framkommit i tidigare studier (Josefsson & Rydhammar 2010; Petzäll et al., 2010). I resultatet 

i den genomförda studien framkommer ingen specifik tidpunkt för ökade risker att bli utsatt 

för hot och våld.  I jämförelse med en annan studie av Gillespie, Gates, Miller och Howard 

(2010) är tidpunkten för ökade hot och våldsituationer på kvällar pågrund av ökade mängder 

alkohol och att berusade personer inte reagerar på samma sätt som de skulle ha gjort i nyktert 

tillstånd.  

 

I resultatet beskrivs vidare att ambulanssjuksköterskorna tillämpade ett säkerhetstänkande 

inför en uppenbar hot och vålds situation genom att tillkalla fler resurser i form av polis och 

ambulans. Resultatet styrks med en studie av Gates, Gillespie och Succop (2011) där det 

framkommer att förekomsten av hot och våld minskar när polisresurser är närvarande från 

början. Gates, Ross och Mcqueen (2006) påtalar att tryggheten ökar för 

ambulanssjuksköterskor om de samarbetar med polisresurser vid sådana tillfällen. Enligt 

studiens resultat påtalar att säkerhetstänkandet ökar i samband med erfarenhet inom yrket. 

Som oerfaren ambulanssjuksköterska är många godtrogna och kunde inte förstå att någon 

ville dem illa. Arntez (2001)och  Chappell och Di Martino (2006) menar att det är varje 

enskild individs uppfattning som avgör huruvida en situation upplevs som hotfull eller 

våldsam.  

 

I resultatet framkommer det att hot och våld förekommer främst i vårdarhytten under transport 

till sjukhus. Polisresurs fanns med under transport för att undvika våldssituationer. Samtidigt 

menar ambulanssjuksköterskor att det oförutsägbara hotet eller våldet är det vanligaste 

förekommande och att det uppstår under transport till sjukhus i samband med att 

ambulanssjuksköterskan är ensam och exponerad i det trånga vårdutrymmet. Detta stämmer 
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inte överens med resultatet från en tidigare studie  där den  vanligaste platsen för risken att bli 

utsatt av hot och våld är i patientens hem  (Petzäll et al. 2010). 

 Författarna anser att detta kan bero på en tillfällighet eller bero på tillämpat metodval, om det 

är utformat i enkät eller i intervjustudie.  

 

Som konsekvenser av förekomst av hot och våld påvisar resultatet att omvårdnaden av 

patienten påverkas. Ambulanssjuksköterskorna  menar att de vill försäkra sig om att platsen är 

säker om den upplevs som hotfull eller våldsam. Det kan innebära att de behöver invänta 

polisresurser vilket påverkar framkomsten till personen som är i behov av akut vård. Om 

stämningen under transport förändras och det uppstår hot eller våld, fick de byta plats som 

gav  konsekvenser för patienten i form av  uteblivna undersökningar. Enligt Chapman et al. 

(2009) och  O´Brien- Pallas et al. (2009) framkommer det att undvikande av undersökningar 

och behandling relaterat till förekomst av hot och våld ger konsekvenser för patientens behov 

av akut sjukvård.  

 

I resultatet framkommer att behov av samtalsstöd är av betydelse. Ambulanssjuksköterskorna 

anser att samtal om händelser de varit med om förekommer i första hand tillsammans med 

kollegor och övriga kollegor. Samtalen kunde återkomma efter en längre tid och de upplevde 

det som en del av bearbetningsprocessen.  Chapman et al. (2009); O´Brien- Pallas et al. 

(2009) och Halpern et al. (2009)  beskriver  att sjukfrånvaron ökar efter hot och vålds 

situationer och att trivseln på arbetet minskar. Det är därför enligt egen uppfattning  viktigt att 

belysa och ta hänsyn till behovet av samtalsstöd för att förebygga sjukfrånvaron och otrivsel 

på arbetet. 

 

Resultatet visar att hanteringen av verbalt hotfulla och fysiskt aggressiva situationer är viktigt 

i arbetet som ambulanssjuksköterska. Det visar att deras egna erfarenheter såväl som deras 

förkunskap inom arbetet som ambulanssjuksköterska är till hjälp i situationer där patienterna 

är antingen verbalt hotfulla eller fysiskt aggressiva. Studier visar att personers olika 

erfarenheter avgör hur olika situationer uppfattas (Arntez, 2001; Chappell & Di Martino, 

2006). Begreppet begriplighet beskrivs som att kunna förstå situationer som exempelvis vid 

traumatiska hädelser.  Att en person har hög begriplighet innebär att personen är medveten om 

vad som sker och att det är förutsägbart och logiskt. Hanterbarhet handlar om vilka verktyg en 

person kan använda sig av för att hantera en stressfull situation (Nilsson, 2002).  
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Meningsfullhet är det centrala begreppet som hjälper en person att se helheten i den situation 

den befinner sig i (Nilsson, 2002). I resultatet framkom att ambulanssjuksköterskorna 

upplever situationer som oförutsägbara vid hot och vålds situationer, vilket medför att 

begripligheten minimeras och medvetandet om risker för hot och våld påverkar 

ambulanssjuksköterskorna negativt. För att öka hanterbarheten lyfter 

ambulanssjuksköterskorna fram att genom samtalsstöd som verktyg kunna hantera situationer 

som inverkat på dem. Resultatet kan också diskuteras med anledning enligt Benners (2001) 

teori att nya sjuksköterskor guidas i sin professions utveckling från novis till expert. Teorin 

beskriver nya sjuksköterskors utveckling i yrkeslivet från att vara novis, vilket innebär att 

sjuksköterskor saknar bakgrundsförståelse och erfarenheter för situationer som de möter. 

Handlandet sker genom lagar och riktlinjer. I de fem stadier sjuksköterskor går igenom från 

ny sjuksköterska till expert utvecklas de med hjälp av kunskap och praktisk erfarenhet till att 

bli expert inom området. Benners teori (2001) kan styrka denna studie genom att resultatet 

baseras på erfarna ambulanssjuksköterskor som har yrkeserfarenhet och erfarenhet av hot och 

våldshändelser.  

 

Ur det etiska perspektivet kan det diskuteras huruvida studien genomförts. Metoden som 

tillämpades var intervjuer. Intervjuer genomförs tillsammans med intervjuaren och det kan bli 

personligt och väcka känslor. Enkäter kan vara bekvämare ur synvinkeln att det blir anonyma 

deltagare och de blir anonyma till och med för författarna. Samtidigt kan det vara av god 

betydelse att få tala i en intervju och berätta om sina upplevelser och intervjupersonen kan 

försäkra sig om i intervjuernas slut att de inte lämnade intervjun känslosamma. Det är av 

betydelse att det tydligt framgår kontaktuppgifter att vända sig till om känslomässiga tankar 

och funderingar uppstår efter de lämnat intervjutillfället (Polit & Beck, 2012).  
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8. KONKLUSION  
 

Resultatet visar att ambulanssjuksköterskor upplever en otrygg arbetsmiljö i form av hot och 

våld från patienter, anhöriga och omgivning som medför en utsatthet som skapar en känsla av 

osäkerhet, rädsla och otrygghet. Med hjälp av ett säkerhetstänkande ifråga om utökade 

resurser i form av flera ambulanser eller polisresurs upplever ambulanssjuksköterskorna att 

risken för att hamna i dessa hotfulla och våldsamma situationer förebyggs. Vid situationer där 

våld och hot kommer från patient eller personer i omgivningen kan patientens omvårdnad bli 

åsidosatt. Från ambulanssjuksköterskorna finns önskemål om tillgång till säkerhetsvästar och 

kontinuerlig utbildning i form av självskydd, men även utbildning i kommunikation för att 

kunna hantera och bemöta vissa grupper av patienter. Samtal med kollegan som varit med 

under händelsen, men också övriga kollegor, görs för att bearbeta en situation som upplevts 

vara hotfull eller våldsam. Det framkommer också önskemål om strategisk avlastande samtal, 

oavsett vilken sorts händelse som upplevts. Ambulanssjuksköterskor är själva medvetna om 

att det brister i avvikelsehantering i jämförelse med de antal hot och våldssituationer som 

förekommer. Anledningen till det är att det sällan följs upp av ledningen samt chefer. Stöd 

från chefer förekom vid större händelser där sjukskrivning, anmälan och rättegång varit en 

följd.  

9. KLINISKA IMPLIKATIONER  
 

Studiens resultat förväntas ge en djupare kunskap och ökat medvetande om risker för hot och 

vålds situationer i ambulansorganisationen. Att anmäla händelser i form av hot och våld 

synliggör hur förekommande det är i ambulanssjukvården för att genom åtgärder förebygga 

utsattheten och öka tryggheten hos ambulanssjuksköterskorna. Att tydliggöra och tillämpa 

säkerhetstänkande genom att inför osäkra arbetsuppgifter, kommunicera med larmcentralen 

och försäkra sig om att resurser finns att tillgå om behovet finns. Säkerhetstänkandet kan 

implementeras i att fler resurser finns med vid utlarmningen om ambulanssjuksköterskorna 

upplever att behovet finns och sedan får en ny värdering göras på platsen. Om detta tas i 

beaktande medför det en trygg, säker och optimal omvårdnad av patienter som upplevs hot 

och våldsamma. Omvårdnaden kan därmed ges på lika villkor till alla människor som är i 

behov av akut sjukvård.  
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10. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING  
 

I studien framkom det att ambulanssjuksköterskorna ansåg att det fanns brister i 

avvikelsehantering. De var medvetna om att de sällan skrev avvikelser i jämförelse med antal 

och hot vålds situationer som de varit med om. De ansåg att vid de tillfällen avvikelser skrevs 

fick de ingen uppföljning. Efter framtaget resultat kan författarna se behovet av att 

ambulanssjuksköterskor bör skriva avvikelser för att det ska finnas underlag för att skapa 

vidtagande åtgärder i förebyggande syfte mot att hot och våld ska uppstå. Om detta tas i 

beaktande skulle det vara intressant att vidare forska inom området och se hur kvaliteten på 

arbetsmiljön påverkats efter ökat antal avvikelsehanteringar. 
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                             Till verksamhetschef en i ambulanssjukvården.  

 
Vi är två Sjuksköterskor som studerar Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

Ambulanssjukvård vid Örebro Universitet, institutionen för hälsovetenskaper. Vi kommer 

under våren 2016, januari till juni skriva en magisteruppsats inom omvårdnadsvetenskap med 

syftet att få kunskap om hur ambulanssjuksköterskor upplever hot och våldssituationer. Ökad 

kunskap om tidigare erfarenheter inom området har betydelse för att kunna förebygga att 

dessa situationer uppstår och på så sätt förbättra vårdkvaliteten. 

 

Vi planerar att intervjua sammanlagt åtta specialistutbildade ambulanssjuksköterskor och vill 

därför ha ditt samtycke till att få genomföra studien inom din verksamhet. . Deltagarna 

kommer att erhålla både skriftlig och muntlig information om studiens syfte och 

tillvägagångssätt. Deltagandet är frivilligt och kan utan motivering avbrytas. Allt insamlat 

material kommer att behandlas konfidentiellt. Resultatet av studien kommer att sammanställas 

i en magisteruppsats vid Örebro universitet och redovisas på ett sådant sätt att inga enskilda 

personer eller verksamhet kommer att kännas igen. Allt datamaterial kommer att förstöras 

efter att uppsatsen är godkänd. Den slutliga godkända magisteruppsatsen kan skickas till er 

om så önskas.  

 

Om det är något Du undrar över är Du välkommen att ta kontakt med någon av oss.  

 

Med Vänlig Hälsning  

 
Leg sjuksköterska                        Leg sjuksköterska                                    Handledare  

Student specialistutbildningen Student specialistutbildningen                 Universitetslektor 

inom ambulanssjukvård               inom ambulanssjukvård                          Institutionen för  

Institutionen för                           Institutionen för                                      Hälsovetenskaper 

Hälsovetenskaper                         Hälsovetenskaper                                   Örebro universitet 

Örebro universitet                        Örebro universitet 

 

ida.johnsson@oru.se                    mikaela.thelaus@oru.se                           anne-marie.wallin@oru.se 

 

Tfn:0730549961                          Tfn:0701601593                                     Tfn:019-3033327 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forts. BILAGA 1 Informationsbrev verksamhetschef  
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Blanket för informerat samtycke  

 

Härmed ger jag mitt samtycke till att Ida Johansson och Mikaela Thelaus får genomföra 

studien “Ambulanssjuksköterskors upplevelser av hot och våldssituationer” 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 2 Informationsbrev stationschefer 
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Till stationschefer för ambulanssjukvården. 

 
Vi är två Sjuksköterskor som studerar Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

Ambulanssjukvård vid Örebro Universitet, institutionen för hälsovetenskaper. Vi kommer 

under våren 2016, januari till juni skriva en magisteruppsats inom omvårdnadsvetenskap med 

syftet att få kunskap om hur ambulanssjuksköterskor upplevt hot och våldssituationer. Ökad 

kunskap om tidigare erfarenheter inom området har betydelse för att kunna förebygga att 

dessa situationer uppstår och på så sätt förbättra vårdkvaliteten. För detta behöver vi hjälp av 

ambulanssjuksköterskor som har erfarenheter av hot och våld som är arbetsrelaterat. Vi 

planerar att intervjua sammanlagt åtta specialistutbildade ambulanssjuksköterskor som arbetar 

på ambulansstationer i två olikstora svenska samhällen/städer. Vi har fått godkänt av 

verksamhetschefen att vi får genomföra studien. Inklusionskriterier är specialistutbildade 

sjuksköterskor som arbetat minst två år inom yrket och har erfarenheter av hot och 

våldssituationer.  

 

Vi önskar Din hjälp att erbjuda fyra ambulanssjuksköterskor som uppfyller ovanstående 

inklusionskriterier att delta i studien. Deltagarna kommer att erhålla både skriftlig och muntlig 

information om studiens syfte och tillvägagångssätt. Plats för intervju får deltagarna själva 

välja och beräknas ta ca 30-60 min och spelas in.  Deltagandet är frivilligt och kan utan 

motivering avbrytas. Allt insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt. Resultatet av 

studien kommer att sammanställas i en magisteruppsats vid Örebro universitet och redovisas 

på ett sådant sätt att inga enskilda personer eller verksamhet kommer att kännas igen. Allt 

datamaterial kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Den slutliga godkända 

magisteruppsaten kommer att skickas till er.  

 

Vi önskar snarast kontaktuppgifter på föreslagna ambulanssjuksköterskor.. Om det är något 

Du undrar över är Du välkommen att ta kontakt med någon av oss.  

 

Med Vänlig Hälsning  
 
Ida Johnsson                                Mikaela Thelaus                                     Ann-Marie Wallin 

 

Leg sjuksköterska                        Leg sjuksköterska                                    Handledare  

Student specialistutbildningen    Student specialistutbildningen                 Universitetslektor 

inom ambulanssjukvård               inom ambulanssjukvård                          Institutionen för  

Institutionen för                           Institutionen för                                      Hälsovetenskaper 

Hälsovetenskaper                         Hälsovetenskaper                                   Örebro universitet 

Örebro universitet                        Örebro universitet 

 

ida.johnsson@oru.se                    mikaela.thelaus@oru.se                           anne-marie.wallin@oru.se 

 

Tfn:0730549961                          Tfn:0701601593                                     Tfn:019-3033327 

 

mailto:ida.johnsson@oru.se
mailto:mikaela.thelaus@oru.se
mailto:anne-marie.wallin@oru.se
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Forts. BILAGA 2 Informationsbrev stationschefer  

 

Förslag på fyra namn  

 

Namn___________________________   Mail_______________________________ 

 

Namn___________________________   Mail_______________________________ 

 

Namn___________________________   Mail_______________________________ 

 

Namn___________________________   Mail_______________________________ 
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BILAGA 3 Informationsbrev deltagare  

  

 

 
 

Du tillfrågas härmed om deltagande i en intervjustudie 

om ambulanssjuksköterskors upplevelser av hot & våld. 

 
Syftet med studien är att få kunskap om ambulanssjuksköterskors upplevelser av hot & 

våldssituationer. Detta kan ge ökad kunskap om hot & våld inom ambulanssjukvården och 

kan ligga till grund för förbättringsarbete. För detta behöver vi hjälp av personer som själva 

har erfarenhet av denna situation. Därför vänder vi oss till Dig. Din stationschef har fått 

information om detta och har utifrån inklusionskriteriera för studien lämnat informationen till 

dig som uppfyller dessa kriterier. Inklusionkriterier är att du ska vara utbildad sjuksköterska 

med specialistutbildning – Ambulans, erfarenhet av ambulansyrket >2 två år och erfarenheter 

om hot och våldssituationer.  

 

Din medverkan innebär att delta i en enskild intervju som ljud inspelas och beräknas ta ca 30-

60 min. Intervjun kommer att äga rum på din arbetsplats och kommer genomföras V. 8-10. 

Allt material kommer att hanteras konfidentiellt. Studien är godkänt av verksamhetschefen för 

ambulanssjukvården i Värmland. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas utan motivering. 

Resultatet av studien kommer att sammanställas i en magisteruppsats vid Örebro universitet 

och redovisas på ett sådant sätt att ingen enskild person eller arbetsplats kommer kunna 

identifieras. Efter godkänd magisteruppsats kommer den att finnas tillgänglig på din station.  

 

Maila oss för förslag på dag och tid för intervju om du samtycker till medverkan i studien. 

Samtycke blankett är bifogad. Om det är något Du undrar över är Du välkommen att ta 

kontakt med någon av oss. 

 

Vänliga Hälsningar 

 

Ida Johnsson  

Leg. Sjuksköterska 

Student specialistutbildningen inom  

ambulanssjukvård 

Institutionen för Hälsovetenskaper 

Örebro universitet 

 

 

ida.johnsson@oru.se 

 

Tfn: 0730549961  

 

 

Mikaela Thelaus 

Leg. Sjuksköterska 

Student specialistutbildningen 

Inom ambulanssjukvård  

Institutionen för hälsovetenskaper 

Örebro universitet  

 

mikaela.thelaus@oru.se 

 

Tfn: 0701601593                                   

   

 

Ann-Marie Wallin  

Universitetslektor 

Institutionen för Hälsovetenskaper 

Örebro universitet   

 

 

 

 

ann-marie.wallin@oru.se 

 

Tfn:019-303327 

 

 

 

 

mailto:ida.johnsson@oru.se
mailto:mikaela.thelaus@oru.se
mailto:ann-marie.wallin@oru.se
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BILAGA 4 Intervjuguide  

 

Omvårdnadsvetenskap                                           Ida Johnsson 

Avancerad nivå,                                          Mikaela Thelaus  

Examensarbete Magister  

Vårterminen 2016 

 

Intervjuguide 

Magisteruppsats – Ambulanssjuksköterskans upplevelser av hot & vålds 

situationer 

Ålder:......................................................................................................................................... 

Kön:........................................................................................................................................... 

Antal år som sjuksköterska:........................................................................................................ 

Antal år som ambulanssjuksköterska:......................................................................................... 

Antal hot & vålds situationer som du varit med om senaste 24 månaderna:............................... 

 

1. Vad innebär hot & vålds situationer för dig?  

 

2. Berätta om en vårdsituation där hot har förekommit  

   - Berätta vilka tankar och känslor som väcktes hos dig i samband med hotet. 

   - Hur hanterades situationen? 

   - Kunde situationen ha hanterats  på något annat sätt? 

   - Vad tror du var orsaken till att hotet uppstod? 

 

3. Berätta om en vårdsituation där våld har förekommit. 

   - Berätta vilka tankar och känslor som väcktes hos dig i samband med våldet? 

   - Hur hanterades situationen? 

   - Kunde situationen ha hanterats  på något annat sätt? 

   - Vad tror du var orsaken till att våldet  uppstod? 

 

4. Beskriv hur hot och/eller våldssituationer påverkar dig i din profession i omvårdnaden av 

patienten? 

 

5. Kan du beskriva hur du bemöter patienter i hotfulla/ våldsamma situationer? 
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6. Kan du beskriva hur du upplever att bli utsatt för hot och våld i sjukhytten? 

 

7. Kan du beskriva hur du tänker i ambulansen på väg ut på ett larm med hotfulla situationer? 

 

8. Finns det någon situation/situationer där du redan vid utryckningen kan känna oro att den 

kan bli hotfull eller våldsam? Om ja, beskriv i vilka situation/er oron kan förekomma? 

 

9. Kan du beskriva hur du gör för att undvika hotfulla/våldsamma situationer vid larm eler 

patrullering på allmän plats?  

 

10. Berätta vilka strategier du själv använder dig av efter ett hot och/eller våldssituation du 

varit med om? 

11. Fick du hjälp av arbetsgivare/ eller kollegor efter händelsen? 

12. Har arbetsplatsen någon förebyggande utbildning i hot & våldssituationer?  

    - Om nej, tycker du att det skulle finnas en förebyggande utbildning? 

 

13. Beskriv den handlingsplan som finns på din arbetsplats och vad den innehåller  

- Saknar du något i den?  

14.  Är det något mer du vill tillägga? 

 

Exempel på följdfrågor: 

Kan du berätta mer om...? 

Hur kände du då? 

Hur tänkte du då? 

Kan du ge exempel? 

 Kan du precisera vad du menar? 

 Kan du utveckla? 

Har jag förstått dig rätt när du säger att…. 
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BILAGA 5 Skriftligt samtycke deltagare  

 

Blankett för informerat samtycke  

Härmed ger jag mitt skriftliga samtycke till att delta i intervjustudien om 

”Ambulanssjuksköterskors upplevelser av hot och våld” Intervjuerna kommer att genomföras 

av Ida Johnsson och Mikaela Thelaus. Jag är införstådd med att mina svar kommer att 

behandlas konfidentiellt och att jag när som helst kan avbryta min medverkan utan att behöva 

ange orsak.  

 

 

 

Ort och Datum 

 

 

Namnunderteckning deltagare  

 

 

Namnförtydligande deltagande/ telefon    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


