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Abstrakt Svenska 

Hot och våld inom den prehospitala vårdmiljön blir allt vanligare. För att patienten skall få 
god omvårdnad i alla lägen, inklusive hot- och våldssituationer, krävs att ambulanspersonalen 
har kunskap och utbildning för att hantera dessa. Syftet med studien var att beskriva 
sjuksköterskans erfarenhet av hot och våld samt hur det påverkar den prehospitala 
omvårdnaden. Data samlades in genom intervjuer med tio sjuksköterskor på två 
ambulansstationer i södra Sverige. Analys av intervjuerna genomfördes med tematisk 
innehållsanalys och resulterade i två teman; En oundviklig del av arbetet; Ökad medvetenhet 
minskar risk för hotfulla situationer, samt sex kategorier. Resultatet visade att hot och våld 
ansågs vara en del av yrket, skapade mycket tankar och känslor, något som sjuksköterskorna 
hanterade individuellt utifrån egen erfarenhet och något som orsakade att patientens 
omvårdnad blev lidande. Vissa faktorer tenderade att öka risken för hot- och våldssituationer 
varför det var viktigt att ha ett säkerhetstänk, men det saknades struktur och utbildning för att 
hantera dessa situationer. Slutsats av studien visar att vidare forskning inom området behövs 
för att ambulanspersonalen ska kunna hantera dessa situationer på ett bättre och säkrare sätt 
för både sig själva och patienten.    

Nyckelord: Hot och våld, prehospital omvårdnad, sjuksköterska, struktur och utbildning 
 
  



3 
 

Abstract English 
 
Threat and violence in the prehospital environment is becoming more common. To ensure 
good nursing for the patients at all times, including threat and violence situations, it´s required 
that the ambulance personnel has the knowledge and education to handle this. The aim of this 
study was to describe registered nurses experience of threat and violence and how it effects 
the prehospital nursing. Data was collected through interviews with ten registered nurses at 
two ambulance stations in the south of Sweden. Analysis of the interviews were conducted 
with a thematic content analysis and resulted in two themes; An inevitable part of the work 
with consequences for the patient; Increased awareness and risk assessment reduces the risk 
of violent situations, and six categories. Threat and violence were seen as part of the work, 
caused a lot of thoughts and emotions, were something the nurses handled individually from 
their own experiences and made patient care suffer. Some factors tended to increase the risk 
of threat and violence situations, hence the importance of thinking safety, but there were a 
lack of structure and education to handle these kind of situations. Conclusion of the study 
shows that more research in the area is needed to make it possible for the ambulance 
personnel to handle these situations in a better and more secure way both for themselves and 
the patient.   
 
Keywords: Threat and violence, prehospital nursing, nurse, structure and education 
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Introduktion 
Dagligen står det i tidningar och syns på nyheterna att våldet i samhället ökar. Det har även 

skett en kraftig ökning av våldssituationer inom vården sedan 1990-talet (Lundström & 

Isaksson, 2012). Tidiga studier har visat att det faktum att våldet i samhället ökar gör att de 

personer som arbetar ute bland människor kan få en ändrad inställning till sitt arbete (Fowlie 

Mock, Wrenn, Wright, Eustis & Slovis, 1998). Arbetsplatsrelaterat våld som sker inom hälso- 

och sjukvården har blivit både ett nationellt och internationellt problem och det är 

sjuksköterskorna som hamnar i framkanten av hot- och våldssituationerna. Hur det 

arbetsrelaterade våldet påverkar sjuksköterskorna har blivit uppmärksammat av forskarna och 

ett stort bekymmer för samhället (Chapman, Perry, Styles & Combs, 2009). Enligt Farrell, 

Bobrowski och Bobrowski (2006) påverkar arbetsplatsrelaterat våld sjuksköterskans 

prestation i arbetet negativt vilket ger en sämre omvårdnad av patienten. 

Arbetsmiljön 

Enligt Aasa och Wiitavaara (2009, s. 34) finns det flera olika förhållanden inom arbetsmiljön 

som kan påverka hälsan. Enligt arbetsmiljöverkets arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:4 om 

arbetsorsakade besvär 2014, är arbetsorsakade besvär till följd av andra orsaker än 

arbetsplatsolyckor vanligt i yrken inom hälso- och sjukvårdsspecialister såsom 

undersköterskor, sjukvårdsbiträden, akutsjuksköterskor och sjuksköterskor inom 

medicin/kirurgi med flera. En enkel förklaring till hur arbetsmiljön påverkar den som arbetar 

är att dela in den i fysiska och psykiska förhållanden. För det fysiska förhållandet är det 

arbetsställning, arbetsbelastning och kroppsrörelse som påverkar och i det psykiska 

förhållandet är det samspelet mellan individ och omgivande miljö. För att ett arbete ska vara 

bra psykiskt innebär att det ska vara ett bra samspel mellan stimulans och arbetsbelastning. En 

god arbetsmiljö ska även inge en känsla av kontroll och trygghet. Om arbetsmiljön skulle 

brista i att ge stimulans och trygghet kan det leda till en alltför hög mental belastning som kan 

leda till förstärkt effekt av den fysiska belastningen (Aasa & Wiitavaara, 2009, s.34). 

Enligt Sanders (2012, s. 36-37)  är det  en del av ambulanspersonalens jobb att ibland hamna i 

en hotfull eller våldsam situation som till exempel när de anländer till uppdrag som involverar 

misshandel, rån, våldtäkt med mera och att dessa situationer kan påverka personalens 

säkerhet. I flera studier om hot och våld inom hälso- och sjukvård framkommer det att 

personalen ansåg eller upplevde att hot och våld var en del som ingick i arbetet som 
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sjuksköterska (Boyle, Koritsas, Coles & Stanley, 2007; Chapman et al., 2009; Pozzi, 1998; 

Rahmani, Hassankhani, Mills & Dadashzadeh, 2012). Flera studier (Petzäll, Tällberg, Lundin 

& Suserud, 2010; Koritsas, Boyle & Coles, 2009; Rahmani et al., 2012) påtalar att det oftast 

är ambulanspersonal som är först på plats vid olyckor eller andra situationer med patienter 

som är i behov av akutsjukvård. Dessa situationer kan ske i många olika miljöer och patienten 

eller personer i omgivningen kan ibland vara påverkade av alkohol eller droger. Kända 

faktorer till en ökad risk för hot och våld på arbetsplatsen är kontakt med allmänheten, arbete 

inom en mobil verksamhet, möte med mentalt instabila personer, arbeta ensam eller i små 

grupper. Ytterligare faktorer är arbete sent på kvällar och tidigt på morgonen, arbete i svårt 

kriminella områden eller svårt socialt utsatta områden. Alla dessa situationer möter 

ambulanspersonal i sitt arbete. Förutom att de ofta är först på plats är de även ofta ensamma 

på platsen tillsammans med patienten, deras närstående och ibland även gärningsmannen i de 

fall där brott begåtts. Detta kan leda till en ökad risk för arbetsplatsrelaterat våld på grund av 

närkontakt med patienter som ofta befinner sig i krissituationer. Ambulanspersonalen är 

dessutom ofta utan stöd- och säkerhetssystem som finns på andra arbetsplatser. Detta gör att 

personal inom den prehospitala sjukvården frekvent utsätts för svåra omständigheter och 

våldsamma situationer som innebär hot och våld (Petzäll et al., 2010; Koritsas et al., 2009; 

Rahmani et al., 2012). Enligt Dankel (2009, s.57) är det nästintill oundvikligt för 

ambulanspersonal som vårdar personer med psykisk sjukdom och/eller drogpåverkan att 

utsättas för våld i arbetet. 

Erfarenhet av hot och våld på sjukhus 

I flera olika studier (Petzäll et al., 2010; Koritsas et al., 2009; Rahmani et al., 2012) har det 

undersökts hur ofta och i vilken form av hot och våld sjuksköterskor utsätts för på sin 

arbetsplats. Enligt Rahmani et al. (2012) har ungefär tre av fyra någon gång utsatts för hot 

eller våld i arbetet under det senaste året och den vanligaste formen av hot och våld var 

verbalt våld. I en studie av Cameron (1998) om verbalt våld med 151 deltagare uppgav mer än 

80 % av sjuksköterskorna att de någon gång under sitt arbete utsatts för denna typ av våld, till 

exempel arg ton på rösten, att någon skriker eller skäller på en, hot mot arbetsplatsen eller 

förolämpningar. Den höga siffran av antal utsatta pekar på att en sjuksköterska har 50 % risk 

att utsättas för någon form av verbalt våld under en normal arbetsvecka. Enligt Grange och 

Corbett (2002) förekom verbalt våld mot ambulanspersonalen i två former, dels hot om fysisk 

skada där en tredjedel svarade att det förekommit och den andra formen som var 
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förolämpning eller opassande uttryck riktade mot personalen var det två tredjedelar som 

utsatts för.  

I en thailändsk studie där 545 sjuksköterskor och undersköterskor deltog svarade två av fem 

att de upplevt verbalt våld under de senaste 12 månaderna (Kamchchat, Chongsuvivatwong, 

Oncheunjlt, Yip & Sangthongs, 2008). Enligt en studie gjord i Australien framkom det att det 

var vanligare att yngre personal upp till 40 år upplevde våld än äldre personal och det var 

även vanligare att kvinnor utsattes för verbalt våld än män. Männen utsattes i större 

utsträckning för fysiskt våld (Farrell, Bobrowski & Bobrowski, 2006).   

Erfarenhet av hot och våld prehospitalt  

Fysiskt våld riktat mot hälso- och sjukvårdspersonal kan öka kostnaderna på arbetsplatsen 

genom att personal behöver sjukskrivas och ibland även gå i terapi för att kunna återgå till sitt 

arbete efter en tid (Chapman et al., 2009). Enligt Petzäll et al. (2010) upplevdes de fall där 

ambulanspersonal utsatts för hot som inneburit fysiskt våld eller dödshot som extra jobbiga. 

Nästan en tredjedel uppgav att de någon gång hade utsatts för hot med någon form av föremål 

och två av fem hade vid något tillfälle utsatts för fysiskt våld såsom knuffar och/eller sparkar 

som var vanligast i denna våldsform. Fasthållning, stryptag och ibland i princip brottning inne 

i ambulansen förekom också. Även i en svensk studie svarade två av tre att de utsatts för 

fysiskt våld, som dragning i håret eller starka nypningar. Hur våldet upplevdes avgjordes av 

vem som utförde det, det upplevdes olika beroende på om det var en äldre demenssjuk jämfört 

med om det var en ung alkohol- eller narkotikapåverkad patient (Suserud, Blomquist & 

Johanssons, 2002).  

Bemöta hot och våld 

För att minska risken att ambulanspersonalen ska behöva ta till våld i sitt arbete eller ta emot 

våld är grunden att personalen är trygg i sig själv, att de inte låter sig bli provocerade och att 

de har ett medvetet säkerhetstänk. För att kunna förbereda sig på vad som ska göras om 

situationen blir våldsam är det viktigt att kunna kommunicera med sin kollega innan ankomst 

till uppdraget för att komma överens hur de ska agera och bör göra om situationen blir 

våldsam, när de ska avvakta att påbörja arbetet och när de ska avbryta arbetet om risken för 

hot och våld blir för stor. Att komma fram till en samsyn ökar tryggheten hos individerna i 

arbetsgruppen. För att kunna förbereda sig mentalt på situationen personalen ska möta är det 

av stor vikt att få fram så mycket information som möjligt om hur det är på plats (Dankel, 

2009, s.58). 
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För att få till ett gott möte med den våldsamma patienten är det viktigt att vårdaren är 

närvarande och lyckas kommunicera både icke-verbalt och verbalt i den situation de befinner 

sig i. När patienten upplever en kränkning på grund av olycka eller närmande av vårdpersonal 

har han/hon inte något större val utan kanske reagerar känslokallt och likgiltigt som en 

reaktion på vad som sker och detta kan vara ett steg i utvecklingen till ett våldsamt möte 

mellan vårdare och patient. Det våldsamma mötet mellan vårdare och patient tycks hota den 

viktiga relation som behövs i vården mellan patienten och den som vårdar (Carlsson, 2009, 

s.53). 

Problembeskrivning 

Det har gjorts en del studier internationellt om hot och våld mot hälso- och sjukvårdspersonal 

på sjukhus (Kamchchat et al., 2008), dock har inte så många studier om hur våldet påverkar 

omvårdnadsarbetet/omvårdnadssituationen inne på sjukhus gjorts, framförallt så finns det lite 

forskning om hur det är ute i den prehospitala miljön (Fowlie-Mock et al., 1998; Grange & 

Corbett, 2002). Även Suserud et al. (2002) menar att ambulanspersonalen måste handskas 

med hot och våld från patienter, familjemedlemmar och bystanders. Trots det ökande hot och 

våld som förekommer inom ambulanssjukvården har få relevanta studier gjorts i Sverige. I 

några studier framkommer det att hotfulla eller våldssituationer påverkar sjuksköterskan så att 

hon/han kände att prestationen på arbetet blev sämre, att arbetsmoralen minskade och att 

belastningen på arbetskollegorna ökade då sjuksköterskan blev fast hos en och samma patient 

under en längre tid. Det verbala våldet gjorde även att sjuksköterskans självkänsla påverkades 

negativt. Dessa aspekter gjorde att sjuksköterskan kunde vara återhållsam när hon/han skulle 

vårda aggressiva och hotfulla patienter. Sjuksköterskornas ovilja att ta hand om patienter som 

är hotfulla eller aggressiva leder till sämre omhändertagande men även sämre relation mellan 

vårdare och patient (Cameron et al., 1998; Chapman et al., 2009).  

Arbetsrelaterat våld på arbetsplatsen har studerats väl inom sjukhusets 

akutsjukvårdsavdelningar och detta har lett fram till en ökad förståelse och olika 

rekommendationer om professionellt sätt att handskas med situationen. Även inom den 

prehospitala vården är det framtaget rekommendationer hur dessa situationer ska skötas trots 

att samma forskning inte har utförts inom området (Grange & Corbett, 2002).  

Hot och våld inom vård och omsorg gör att de drabbade kan besväras av mentala, kroppsliga 

och finansiella konsekvenser. Alla människor som utsätts för en våldssituation reagerar olika, 

om de reagerar med en stressreaktion eller hamnar i ett chocktillstånd, även när de reagerar är 
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olika, en del reagerar direkt och en del flera dagar efteråt. Av de som varit med om en 

våldssituation upplever många rädslor och obehag, andra reagerar inte alls eller är relativt 

oberörda. Hur personen upplever situationen avgörs av om han/hon varit med om det tidigare 

och om de är ensamma eller inte. Även förberedelsen om vad som väntar kan vara avgörande 

för upplevelsen. Med andra ord är det ett viktigt område att belysa då det påverkar både 

vården och arbetsmiljön (Lundström & Isaksson, 2012; AFS 1993:2).  

Rational 
För att fördjupa kunskapen om hot och våld inom den prehospitala miljön och hur det 

påverkar omvårdnaden är denna studie viktig. Utifrån resultatet kan sedan riktlinjer och 

direktiv utformas för hur sjuksköterskan ska arbeta i dessa situationer, detta för att förbättra 

arbetsmiljön samt omvårdnaden av patienter i samband med hot och våld. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av hot och våld samt hur 

det påverkar den prehospitala omvårdnaden. 

Metodbeskrivning 

Den metod som valdes för att besvara syftet var tematisk innehållsanalys med kvalitativ 

ansats och datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkman, 

2014, s.148; Polit & Beck, 2012, s.563).   

Urval 

Ett så kallat bekvämlighetsurval där intervjupersonerna fanns tillgängliga för forskarna 

tillämpades för att besvara syftet. Sjuksköterskorna som deltog i studien var intervjupersoner 

som både kunde berätta utifrån egen erfarenhet samt som hade kunskap om en specifik miljö 

eller område och ansågs vara experter inom detta (Kvale & Brinkman, 2014, s.129). 

Undersökningsgruppen bestod av sjuksköterskor med eller utan specialistkompetens som 

arbetade inom ambulanssjukvården i södra Sverige. Informationsbrev skickades först ut till 

respektive verksamhetschef för godkännande att genomföra studien, se bilaga 2. Därefter 

skickades ett annat informationsbrev till arbetsplatsen för att nå frivilliga att delta i studien, 

cirka 50 sjuksköterskor fick detta brev, se bilaga 3. Inklusionskriterier var att deltagaren 

skulle vara legitimerad sjuksköterska, arbeta på ambulansen, ha arbetat minst ett år inom 
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ambulanssjukvården samt vid minst ett tillfälle varit med om en hotfull eller våldsam situation 

i arbetet. Bakgrundsinformation som inhämtades från deltagarna var antal år inom 

ambulansverksamheten, kön och ålder. 

Deltagarna 

Tio personer valde att delta, deltagarna var jämnt fördelade mellan män och kvinnor, fem män 

och fem kvinnor. Medelåldern var 38 år och antalet år inom verksamheten hade ett 

medelvärde av sju år.  

Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer som säkerställer att forskaren får 

svar på sina frågor samt att den som intervjuas får möjlighet att förklara på sitt vis och med 

sina egna exempel. Vid intervjuerna användes sedan en intervjuguide som Polit och Beck 

(2012, s. 537) beskriver är en lämplig metod för att besvara syftet med. Intervjuguiden 

innehöll en lista över de områden och frågor som skulle täckas in och intervjupersonen fick 

sedan tala fritt utifrån dessa frågor, se bilaga 1. Som Polit och Beck (2012, s. 537) 

rekommenderar organiserades intervjuguiden i kronologisk ordning men författarna var 

uppmärksamma på om intervjupersonen kom in på någon fråga i förhand vilket ibland skedde 

automatiskt. Frågorna formulerades så att ja- och nej-svar skulle undvikas i möjligaste mån 

och följdfrågor för att utveckla svaren förbereddes också.  Intervjuerna spelades in och skrevs 

sedan ut ordagrant, intervjuerna var mellan 30-40 minuter långa. Efter intervjun laddades 

ljudfilerna över till en lösenordsskyddad dator där även transkriberingen förvarades.  

Analys 

Som analysmetod valdes tematisk innehållsanalys som går ut på att finna enheter av 

information med liknande innehåll, symboler eller mening (Polit & Beck, 2012, s. 563). Den 

tematiska innehållsanalysen utfördes enligt Graneheim & Lundman (2004) vilket innebar att 

författarna såg till den stora helheten samt de mindre delarna av texten. Genom att det 

identifierades teman och kategorier från de transkriberade intervjuerna fick författarna fram 

underliggande innehåll från texterna. Den tematiska innehållsanalysen skedde steg för steg 

som Graneheim och Lundman (2004) beskriver där författarna läste igenom datan från 

intervjuerna ett flertal gånger för att få en övergripande helhet av innehållet. När förståelse för 

helheten i texten sågs plockades meningsbärande enheter ut ur texten som stämde med 

studiens syfte och kodades med en siffra för att lätt hitta tillbaka till ursprung i texten. För att 

lättare kunna hantera de meningsbärande textenheterna kondenserades de utan att relevant 
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innehåll togs bort. Sedan delades de in i flera olika kategorier för att se skillnader och likheter 

däremellan. Kategorierna var en djupare tolkning av textenheterna där gemensamma nämnare 

sammanfördes. Därefter slogs kategorierna ihop till bredare kategorier för att slutligen tolkas 

och knytas ihop till övergripande teman. Tema var en ytterligare fördjupad tolkning av 

kategorierna som framkommit med avsikt att få en helhetsbild av innehållet. Vid forskning 

inom omvårdnad används tematisk innehållsanalys för att granska och tolka texter och det 

som skrivits till exempel vid utskrifter av bandade intervjuer (Graneheim & Lundman, 2004; 

Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008, s. 159). Exempel på analysen ses i bilaga 4, tabell 2 

analysmall. 

Etiskt övervägande 

Då total anonymitet inte var genomförbart vid intervjuerna kodades varje intervju med en 

siffra för att möjliggöra så stor anonymitet som möjligt. Det är endast författarna som vet 

vilken intervjuperson som avgivit vilken intervju. Efter att studien blivit godkänd av Luleå 

tekniska universitet kommer intervjumaterialet att förstöras. Polit och Beck (2012, s. 162) 

skriver att deltagare i en studie ska kunna förvänta sig att data de delger ska behandlas i 

förtroende samt att deras identitet inte avslöjas. När fullkomlig anonymitet inte är möjlig, som 

vid intervjuer där forskare och deltagare möts, skall all data hållas konfidentiell, det vill säga 

inte spridas till obehöriga samt inte publiceras på sådant vis att identiteten på deltagarna 

avslöjas (Polit & beck, 2012, s. 162). 

Deltagarna informerades om att deltagandet var helt frivilligt och att de när som helst kunde 

välja att avbryta utan att ge någon förklaring. Sjuksköterskorna informerades även om att om 

det kändes väldigt jobbigt någon gång under intervjun var det helt okej att ta paus eller 

avbryta. Polit och Beck (2009, s. 121-123) beskriver detta vidare, respekt för den mänskliga 

värdigheten skall visas vilket involverar självbestämmande, där personen själv har 

bestämmanderätt om han/hon vill delta i studien, personerna har rätt att ställa frågor och dra 

sig ur och undvika att delge information. Deltagarna skall skyddas från psykisk skada dock 

kan de vara indirekt svårt när det ställs frågor utifrån deras sätt att se på saken, svagheter eller 

rädslor, sådana frågor kan leda till att deltagarna uppger känslig personlig information om sig 

själva (Polit & Beck, 2009, s. 121-123).  

Information om hur sjuksköterskor upplever hot och våld och hur detta påverkar 

omvårdnaden kan leda till djupare förståelse i varför vissa situationer blir på ett speciellt sätt. 
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Författarna var medvetna om att gamla minnen kunde väckas till liv och leda till stress och 

känslomässig påverkan för deltagarna. Därför var författarna uppmärksamma på deltagarnas 

reaktioner och hade även en åtgärdsplan för uppföljning om någon av deltagarna skulle uppge 

att de påverkades negativt psykiskt. Denna plan bestod av uppföljande samtal och möjlighet 

till kontakt med kamratstödjare inom verksamheten. Detta stämmer överens med det Polit och 

Beck (2009, s. 121) skriver att de personer som utför studier har ett ansvar att undvika eller 

minska skada i studier där människor deltar. De som väljer att delta i studien ska inte utsättas 

för onödiga risker så att de tar skada eller känner obehag. Forskarna måste ibland vidta 

åtgärder för att minska risken för skada och obehag även om det bara är temporärt för 

deltagaren (Polit & Beck, 2009, s. 121). 

Som det framgått i introduktionen har få studier gjorts inom den prehospitala miljön, trots det 

har riktlinjer tagits fram utifrån vad forskning gjord inne på sjukhusen visat. Resultatet som 

framkom i studien kan vara användbart för att skapa nya riktlinjer anpassade efter det 

prehospitala området. Deltagande i studien kan alltså innebära en framtida förbättring i 

arbetsmiljön. Författarna har vägt riskerna med att delta i studien mot fördelarna som 

resultatet kan ge och anser att fördelarna väger över.  

Resultat 
Sammanlagt genomfördes 10 stycken intervjuer som var mellan 30-40 minuter långa. 

Analysen resulterade i två teman: En oundviklig del av arbetet och Ökad medvetenhet 

minskar risk för hotfulla situationer, samt tre underliggande kategorier i varje tema.  

Teman och kategorier som beskriver sjuksköterskans erfarenhet av hot och våld samt hur det 

påverkar den prehospitala omvårdnaden presenteras i tabell 1. Dessa teman och kategorier 

beskrivs nedan och illustreras med citat från intervjuerna.  

Tabell 1. Översikt över tema (n=2) och kategorier (n=6) 

Tema Kategori 
 

En oundviklig del av arbetet  

Ingår i yrket och det är mycket känslor kring detta 
 
Att hantera hotfulla/våldsamma situationer och patienter 
 
Att omvårdnaden påverkas negativt av hotfulla 
situationer, patienter eller anhöriga 
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Ökad medvetenhet minskar risk 
för hotfulla situationer 

Att det finns faktorer som kan öka risken för hot och våld 
 
Att det är viktigt att ha ett säkerhetstänk 
 
Att det saknas struktur och utbildning inom ambulansen 
för att hantera hot- och våldssituationer 

 

En oundviklig del av arbetet  

Resultatet visar att hot och våld ingår i ambulansyrket och även att detta skapar mycket 

känslor och tankar hos sjuksköterskorna då de blev rädda för sin egen eller kollegans 

säkerhets skull, upprörda över att bli hotade eller oroade över att de gjort för hårt motstånd 

tillbaka. Att hot och våld är en del av arbetet innebär att sjuksköterskorna ständigt 

konfronteras med hotfulla/våldsamma situationer och patienter och tvingas hantera dessa efter 

bästa förmåga. Hanteringen av dessa hot- och våldssituationer påverkar i sin tur patientens 

omvårdnad på ett negativt sätt då den antingen fördröjdes eller uteblev helt och hållet då 

personalen satte sin egen eller kollegans säkerhet först.  

Ingår i yrket och det är mycket känslor kring detta 

Sjuksköterskorna beskrev att förekomsten av hot och våld var vanligt inom den prehospitala 

vården och att det fanns vissa risker med att arbeta inom ambulanssjukvården. 

Sjuksköterskorna var dock väl medvetna om dessa risker. De berättade om olika slags risker, 

dels att bli utsatt för hot och våld, men även att bli utsatt för smitta av olika slag. Verbala hot 

ansågs vara mycket vanligt, men inte så allvarligt utan det var något personalen räknade med 

och som blivit en del av arbetet. De beskrev även att hot och våld blivit allt vanligare inom 

ambulanssjukvården och att det därför är mycket viktigt att arbeta vidare med denna fråga för 

att anpassa arbetssättet. Så här säger en sjuksköterska om detta: 

”Verbala hot stöter man på med jämna mellanrum men det tar man allt som ofta med en nypa 

salt det är tyvärr en del av jobbet…Vi har ju rätt så pissig arbetsmiljö i ort x överhuvudtaget, 

alla är rätt så inkörda i det, det tar inte många dagar förrän man råkar ut för någonting 

här.” 

Sjuksköterskorna berättade att det var blandade känslor som dök upp i hot och 

våldssituationer. Rädsla, frustration, ilska, obehag och även en känsla av att vara liten och 

obetydlig var mest framträdande. De beskrev att det var väldigt tråkigt att bli bemött med hot 

och våld när de bara vill hjälpa men att det fanns förståelse för ilska och aggression om hot- 
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och våldssituationen var sjukdomsorsakad som till exempel vid skada på hjärnan eller psykisk 

sjukdom. En sa så här: 

”Jag var förbannad, riktigt arg, här kommer jag och ska hjälpa denna man som har trillat 

och slagit bakhuvudet och så gör han så och kallar mig på detta viset.” 

Sjuksköterskorna hade olika uppfattningar om vilken typ av våld som de ansåg vara mest 

påfrestande att bli utsatt för. En del ansåg att det psykiska våldet varit värst, medan andra 

upplevt fysiskt våld, exempelvis slag och sparkar, som det värsta. Sjuksköterskorna beskrev 

vidare att de upplevt situationer som obehagliga trots att inget hot och våld egentligen 

förekommit. Enbart tanken på vad personen skulle kunnat ha utsatt dem för var obehaglig, 

eller att det varit stor osäkerhet kring vad som egentligen skett. Flera uttryckte även att det var 

först efter händelsen som tankar på vad som kunnat hända dykt upp i deras medvetande. 

”Utan det var ju mest efteråt när man tänkte att shit de här hade ju kunnat gå riktigt illa, för 

han var ju ganska stor, mycket större än mig och lång och bred, rätt stark…Varför tryckte jag 

inte på överfallslarmet, men han kunde ju lika gärna göra det en gång till när man kom ut till 

bilen, det visste man ju inte. Naej, de slog inte förrän långt senare att man skulle ju kanske 

haft dit polisen också faktiskt.” 

De berättade att det uppstått rädsla och oro för kollegans säkerhet i en hotfull eller våldsam 

situation och flera uppgav ett behov av att skydda kollegan om någonting hänt. Det var olika 

och individuellt hur deras kollegor hanterat hot och våld. En del ansåg att kollegorna själva 

överreagerat och blivit aggressiva, medan andra ansåg att de hanterat det väldigt bra och haft 

ett lugnt bemötande. Någon påpekade att de som själva blivit arga troligtvis blivit väldigt 

rädda. En annan upplevde att vissa kollegor tagit åt sig mer, upplevt det jobbigare och mått 

sämre i efterhand jämfört med personen själv. 

Att hantera hotfulla/våldsamma situationer och patienter 

Sjuksköterskorna beskrev att det gick snabbt när något hotfullt/våldsamt utspelat sig. Mycket 

hann hända på kort tid och situationer kunde vända hastigt. Detta föranledde ibland till att 

personalen hamnade i en utsatt situation och inte hann bruka överfallslarmet eller meddela 

kollegan. De uppgav att det var avgörande att kunna ta sekundsnabba beslut när dessa häftiga 

vändningar uppstod. En sjuksköterska sa så här: 
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”Man hann liksom inte, jag hann nog inte ens tänka på att jag kanske skulle trycka på 

överfallslarmet för det gick så fort och sen var det ju det att det gick att prata, han hade varit 

hur trevlig som helst på vägen ner så att det kändes ju inte som det skulle vara nått.” 

De uppgav att de efter en hotfull eller våldsam situation ändrat sitt tänk och beteende i arbetet. 

De hade blivit mer vaksamma och bättre på att läsa av situationer samt förutse potentiellt 

hotfulla/våldsamma situationer. Sjuksköterskorna berättade att om det inte hänt något på ett 

tag så hade de blivit mindre vaksamma. Men de berättade även att de som hade erfarenhet av 

hot och våld kunnat vara tuffare och väntat längre med att tillkalla hjälp då de tidigare varit 

med om en liknande situation som de lyckats lösa själva. De uppgav även att de lärt sig att 

försöka gå patientens vilja till mötes eller försöka lugna ner patienten för att lösa situationen. 

De beskrev även erfarenheter av att polis på plats ibland kunde göra situationen bättre och 

patienten eller anhöriga blev mer samarbetsvilliga. Så här sa en sjuksköterska: 

”Ja absolut, just med de här intoxerna så är man ju, och likadant psykiatri patienterna och 

det är ju dels i detta arbete och dels 8 år på akuten som gör att man är mer vaksam absolut.” 

Sjuksköterskorna berättade att hot och våld kunde ta olika form och upplevdes mer och 

mindre hotfullt. Regelrätta hot och skällsord upplevdes som väldigt vanligt, men mindre 

allvarligt. Men det kunde även kännas hotfullt om det var många personer på plats eller om 

anhöriga var aggressiva. Någon uppgav även att hotet inte nödvändigtvis var riktat mot dig 

som ambulanspersonal, men om du råkade stå i vägen gjorde det detsamma vem du var. Det 

upplevdes även mindre hotfullt om det var en äldre dement patient som var våldsam jämfört 

med en yngre starkare patient. En sjuksköterska uttryckte det så här: 

 

”Men personer med demens känner jag ändå inte är så jobbiga eller hotfulla på det viset, för 

det är ju oftast gamla tanter och gubbar som inte är så, de kan man ändå hålla på ett avstånd 

på ett annat sätt på något vis. Men just drogpåverkade och psykiatriska patienter som kanske 

är yngre, starkare, de kan man inte hålla samma avstånd på alltid.”  

Sjuksköterskorna berättade att det fanns ett bra fungerande efterstöd i form av kamratstöd och 

stöttande chefer, för att kunna hantera särskilt jobbiga händelser. Händelserna bearbetades 

även efteråt i form av handledning i grupp där sjuksköterskorna strävade efter att hitta 

lösningar och förändringar för att hantera liknande situationer på ett bättre sätt nästa gång det 

inträffar. 
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Att omvårdnaden påverkas negativt av hotfulla situationer, patienter eller anhöriga 

Hotfulla situationer har många gånger lett till att sjuksköterskorna varit tvungna att retirera 

vilket gjort att de inte haft möjlighet att ge en god omvårdnad. De beskrev att situationen runt 

omkring och då framförallt personer runt patienten påverkat omvårdnaden negativt i hög grad. 

Om anhöriga eller andra personer i patientens närhet varit aggressiva kunde omvårdnaden bli 

fördröjd, dels för att personalen inte vågat gå fram till patienten med en gång men också för 

att själva omvårdnadsarbetet inte kunnat påbörjas förrän patienten var i ambulansen. Det 

kunde även vara så att aggressiva eller hotfulla personer hindrade personalen från att komma 

fram till patienten. De uppgav att om det var mycket folk på plats och människor som 

uppträdde hotfullt skyndade sig personalen ut med patienten i ambulansen för att sedan kunna 

ta kontroller och vårda patienten. En sjuksköterska beskriver fördröjningen som sker när det 

är många människor som befinner sig runt patienten: 

”Jag vet inte om det dröjer sekunder eller minuter men innan man verkligen ser vart är alla 

runtom… Det har kanske blivit att man tar, om man tänker på till exempel drogpåverkade om 

de ligger på marken och det står någon hotfull så tar det kanske lite längre tid innan man 

verkligen går fram.” 

Sjuksköterskorna uppgav också att när patienten var aggressiv eller hotfull var det svårt att 

göra en bra omvårdnadsinsats. Kontroller togs kanske inte så ofta som var önskvärt eller så 

väntade de med vissa åtgärder till ankomst till akutmottagningen där det fanns mer personal 

som kunde hjälpa till.  På vissa patienter gick det bra att kontrollera vitalparametrar till en 

början, men då de blivit mer och mer agiterade fick sjuksköterskan mest sitta som sällskap då 

patienten vägrat samarbeta. Stökiga patienter som sparkade och slogs var svåra att ta hand om 

och personalen fick då försöka göra sitt bästa för att hjälpa dem på något sätt. De beskrev att 

de undvikit att utföra omvårdnadsåtgärder för att behålla ett lugn. De ville inte trigga igång en 

patient som tidigare varit aggressiv, eller uppröra en arg patient ytterligare. De uppgav att de 

legat lågt och inte tagit vitalparametrar, ställt frågor eller utfört ytterligare undersökningar. 

Detta inträffade även i situationer då sjuksköterskorna visste att patienten var svårt skadad och 

egentligen behövde undersökas och omhändertas på ett bättre sätt.   

”Det är ju klart att det blev fördröjt och omvårdnaden blev sämre.” 

Ökad medvetenhet minskar risk för hotfulla situationer 

Genom ökad medvetenhet och bedömning av riskfaktorer som ökar förekomsten av hot och 

våld inom ambulanssjukvården och identifiering av dessa faktorer i tid kunde risken minskas 
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för att en hotfull situation uppstod eller urartade. Denna identifiering var en del av det 

säkerhetstänk som var viktigt att ha både för sin egen, kollegan och patientens skull. Men 

eftersom det saknades struktur och utbildning för att hantera hot- och våldssituationen inom 

ambulansen, och även fanns en brist på gemensamma riktlinjer, försökte var och en lösa 

situationen på sitt sätt efter bästa förmåga. 

Att det finns faktorer som kan öka risken för hot och våld 

Sjuksköterskorna berättade om olika faktorer som ökat risken för hot och våld. Hot och våld 

hade ofta förekommit bland patienter som varit alkohol- eller drogpåverkade samt de som lidit 

av psykisk sjukdom. De beskrev att påverkade patienter krävt mycket tålamod och varit svåra 

att hantera. De talade även om problematiken att vårda psykiskt sjuka patienter som varit 

hotfulla eller våldsamma då de många gånger inte haft kunskap om hur de skulle hantera och 

bemöta dem. De berättade om när patienten inte velat ha deras hjälp, patienter som försökt ta 

livet av sig eller på annat sätt medvetet skadat sig själva samt patienter som varit ute efter att 

stjäla utrustning, framförallt läkemedel och narkotika ur läkemedelsväskan. Sjuksköterskorna 

beskrev även att det inte varit så klokt att tillkalla polis varje gång det uppstått en hotfull 

situation. Vissa gånger hade polisens närvaro förvärrat situationen ytterligare. Även om det 

känts hemskt obehagligt hade det varit bättre att låta det vara och försökt få med sig patienten 

istället för att trissa igång något och gjort det ännu värre.  

Vidare berättade sjuksköterskorna om att kommunikationsproblem orsakat eller förvärrat 

hotfulla och våldsamma situationer. Dels de gånger när personal och patient talat olika språk 

och ingen förstått vad den andra förmedlade men även om tillfällen när patienten varit 

påverkad så att den inte kunnat kommunicera ordentligt. De berättade om frustrationen när de 

inte vetat om patienten varit arg för att den inte förstått och varit rädd eller om den varit arg 

för att den var sjuk, påverkad eller agiterad av någon annan orsak. En sjuksköterska sa så här 

om en situation då brist på kommunikation ökade risken för hot och våld. 

”Ja dels det faktum att jag visste inte vad han ville, jag visste inte vad hans tankar var 

eftersom vi inte kunde kommunicera, så kommunikation, så bristen på adekvat kommunikation 

var klart en hämmande faktor. Det blir svårare när jag inte heller kan förklara om han hade 

sagt att jag har klaustrofobi och jag vill ta mig ut ur ambulansen, ja men det går inte… och 

under hela tiden medan jag höll fast honom där för han lyckas komma ur så försöker man 

tydliggöra att jag om du inte kämpar emot så släpper jag.” 
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Att det är viktigt att ha ett säkerhetstänk 

Sjuksköterskorna beskrev vikten av att tänka på sin egen säkerhet och att vara beredd på att 

något skulle hända. Att förbereda sig mentalt på att patienten eller någon annan skulle fått ett 

utspel, men även att tänka på sin egen, båren eller läkemedelsväskans placering. De talade 

även om gånger de tillkallat polis och tagit hjälp av dem vid hotfulla och stökiga situationer. 

En sjuksköterska berättade om när de haft en bråkig patient i ambulansen men att det varit så 

nära till sjukhuset att de valt att låta polisen åka bakom och istället behållit kommunikationen 

med dem så att de snabbt kunnat ingripa om så behövts. Sjuksköterskorna berättade även om 

gånger de tillkallat polis och även de haft problem att hantera patienten eftersom den varit så 

stökig. Ibland fick polisen ta över patienten och skjutsat in den till akutmottagningen, men 

andra gånger hade det räckt att en polis följt med bak i ambulansen. De sjuksköterskor som 

använt överfallslarmet, ett tyst larm som går direkt till polisen, var odelat positiva om den 

upplevelsen. De upplevde att polisen snabbt var på plats och kunde hjälpa till. De beskrev 

även att säkerheten kunde sättas på spel beroende av vilken rapport de fått av SOS vid 

utlarmning. Knapphändiga rapporter kunde innebära risker för personalen, men samtidigt 

kunde det vara svårt för SOS-operatören att få fram uppgifter som indikerat fara i det initiala 

skedet. Ibland hade operatören uppfattat potentiell fara en bit in i samtalet, men då var det 

redan för sent eftersom ambulanspersonalen redan var framme hos patienten. Några 

sjuksköterskor berättade även att de i vissa fall fått rapport om att platsen skulle vara säkrad 

av polisen, det vill säga säker för ambulanspersonalen att vistas på, men när de kom fram 

hade den inte alls varit det. En berättade följande: 

”Sen kan man ju tillägga också att de är ju bra med ju längre intervju sos gör. Alltså de är 

kanske så snabba att skicka ut ett ärende, det behöver ju inte vara något hotfullt i den 

situationen. Utan de lägger ut ärendet så fort de får det emellanåt och då blir det väldigt 

diffusa uppgifter också… men det kan ju lika bra vara en hotfull situation som de bara lägger 

ut på ambulansen direkt utan att de reflekterar själva alltid. Och ganska snabba på att, de har 

ju sagt ett par gånger från sos också att platsen är säkrad och så och vi har rullat fram sen 

har det inte alls varit så.” 

Sjuksköterskorna talade om självförsvar och tillfällen då de själva tvingats använda våld för 

att skydda sig och sin kollega. De berättade om när de fått lov att hålla fast patienten i väntan 

på polis och när de fått hålla patienten på ett sådant sätt som känts väldigt obehagligt. De 

berättade att det varit svårt att dra en gräns för vad som var okej att göra och inte, de upplevde 

att om de hållit fast eller puttat tillbaka patienten för hårt hade de korsat en gräns som riskerat 
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att göra situationen ännu värre. De berättade även att det fanns olika hjälpmedel att försvara 

sig med, till exempel peppar-spray, men att det varit svårt att veta vad som skulle finnas till 

hands samt när och hur det skulle användas. Sjuksköterskorna berättade om diverse tricks de 

lärt sig då utlarmningen varit diffus och otydlig eller i situationer de känt att det fanns en risk 

för att någonting skulle urarta. Dessa knep handlade mycket om att använda 

läkemedelsväskan som ett verktyg för att försvara sig med eller retirera ut snabbt. En 

sjuksköterska berättade om enkla grepp som kan brukas för att komma loss om någon tagit 

strypgrepp eller håller fast en. De talade även om att använda båren och bältena på den för att 

hålla fast patienten. De flesta tricks de lärt sig handlade just om att snabbt kunna ta sig från 

platsen och att inte bli instängd någonstans utan att alltid ha en flyktväg. En sjuksköterska 

berättade om några knep: 

”Jag har lärt mig vissa grepp, jag har lärt mig, du kan ta i en arm eller en tumme och bara 

vrida och du kan göra det på rätt stora personer för de orkar liksom inte hålla på… Och 

likadant att man som vi spände fast, min kollega sa vi använder alla bältena och jag menar vi 

har många bälten nu. Dra dem riktigt hårt…” 

Sjuksköterskorna berättade även om situationer när de tvingats sätta sin egen och/eller 

kollegans säkerhet framför patientens och om tillfällen när de tvingats fly från platsen för att 

rädda sig själva. De berättade att de fått lov att tänka på sin egen säkerhet och att om de varit 

tvungna att välja på sin egen eller kollegans säkerhet framför patientens var valet lätt. De hade 

alltid valt sin egen säkerhet först. 

Att det saknas struktur och utbildning inom ambulansen för att hantera hot- och 

våldssituationer 

Sjuksköterskorna berättade att de saknar utbildning inom hot och våld och att de inte fått gå 

någon sådan inom yrket. Flertalet tog upp att de gått en endags-utbildning på sin 

vidareutbildning (VUB) till specialistsjuksköterska med inriktning ambulans, men detta var 

alltså en engångsföreteelse och inte en utbildning som alla på ambulansen gått. De berättade 

även att den utbildning de haft inom hot och våld antingen kommit från tidigare jobb, eller 

från fritiden. 

”Ja, någon regelrätt utbildning har vi ju inte haft här via jobbet… Jag saknar definitivt 

utbildning alltså jag tycker det här är något man borde satsa på från arbetsgivarens sida och 

utbilda oss…” 
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Samtliga deltagare önskade få utbildning i hot och våld och de hade olika förslag på vad 

utbildningen skulle innehålla. De hade förslag att utbildningen skulle vara återkommande med 

ett visst intervall och att de då skulle få lära sig knep och tips i självförsvar samt lära sig 

bemöta personer med psykisk sjukdom och personer som var påverkade av droger på ett bra 

sätt. Sjuksköterskorna önskade även att ha gemensamma utbildningar och mer övningar 

tillsammans med polisen för att öka samspel och samförstånd enheterna emellan. 

Sjuksköterskorna beskrev att de saknade struktur i sitt arbete för att hantera hot och 

våldssituationer. De berättade att det funnits oklarheter om vilka rättigheter de hade när det 

gällde självförsvar eller skydd av kollega samt vad de fick göra när vapen var inblandade. De 

berättade även att det brustit i samverkan med andra enheter på grund av dålig struktur i 

arbetet.  

 

”Det är ingen som förklarar hur man ska göra. Och frågar man ledningen så kan jag bara 

tänka mig att de säger: Bara stick därifrån och larma.” 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Studien genomfördes med syftet att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av hot och våld samt 

hur det påverkar omvårdnaden prehospitalt. Analysen av sjuksköterskornas erfarenhet 

resulterade i två övergripande teman med tre kategorier vardera. Tema 1: En oundviklig del 

av arbetet. Tema 2: Ökad medvetenhet minskar risk för hotfulla situationer. 

Resultatet av studien visar att hot och våld var en del av arbetet och att många känslor och 

tankar framkom i samband med detta samt att det hade en negativ inverkan på patientens 

omvårdnad. Flera av sjuksköterskorna berättade att känslor och tankar kom först efteråt när de 

satte sig i bilen eller patienten blivit avlämnad på akuten. Känslor kunde vara allt från ilska, 

obehag och rädsla för att kollegan skulle ta skada. I AFS 1993:2 står det att vi alla reagerar 

olika när vi utsätts för våldssituationer och att reaktionen kan komma plötsligt eller en tid 

efter. Att vi som individer reagerar individuellt är något arbetsgivaren ska ha i åtanke i strävan 

efter en så bra arbetsmiljö som möjligt. Inom ambulans sjukvården finns det en organisation 

med kamratstödjare som är ett viktigt stöd för att kunna hantera en traumatisk händelse som 

en våldssituation kan vara för individen. Ibland kan arbetskamraten vara det viktigaste stödet 

för att hantera situationen (Jonsson, 2009, s.43-44).  
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Som det framkommit tidigare är det flera studier runt om i världen där sjuksköterskorna 

upplevde att hot och våld var en del av arbetet inom vården (Boyle, Koritsas, Coles & 

Stanley, 2007; Chapman et al., 2009; Pozzi, 1998; Rahmani et al., 2012). Det var även 

sjuksköterskorna i denna nu utförda studie överens om. Även i en nyligen publicerad studie 

från USA beskriver forskarna att nästan hälften av de tillfrågade sjuksköterskorna som 

arbetade inne på ett sjukhus ansåg att hot- och våldssituationer i vården var en del av arbetet 

(Stene, Larson, Levy & Dohlman, 2015).  

I resultatet framkom det tydligt att utbildning för att hantera hot- och våldssituationer var en 

bristvara och deltagarna hade många förslag på vad som kunde förändras och göras bättre. I 

en studie från Kanada (Kollek, Welsford & Wanger, 2010) där ambulanspersonal tillfrågades 

om de hade fått någon form av utbildning i hur våldssituationer hanteras svarade nästan två 

tredjedelar av de tillfrågade att de inte hade fått någon utbildning, så det är inte något unikt i 

Sverige att utbildning i hantering av hot och våld är en bristvara i den prehospitala vården. I 

en norsk studie beskrev personal som både tog emot och triagerade patienter på en 

mottagning, men även gjorde hembesök, vilken erfarenhet de hade av utbildning i ämnet hot 

och våld. Deras erfarenhet var att utbildning och träning i bemötande av hotfulla och 

våldsamma patienter gjort dem mer förberedda för att sedan möta dessa patienter. De beskrev 

bland annat att de blivit mer medvetna om sitt kroppsspråk, lärt sig hur de skulle sköta en 

eskalerande situation på bästa sätt men även hur de snabbt skulle ta sig från platsen om det 

behövdes. De ansåg att kunskap och erfarenhet inom dessa områden var en viktig del i möten 

med patienter i en krissituation (Morken, Johansen & Alsaker, 2015). Flera av de 

sjuksköterskor i studien som berättade att utbildning var en bristvara gav förslag på vilken 

utbildning de skulle kunnat få för att göra hanteringen av hot- och våldssituationer bättre. 

Flera nämnde utbildning i självförsvar för att kunna skydda sig själv men även att lära sig mer 

om olika psykiska sjukdomar för att lättare hantera dessa patienter.  

Enligt arbetsmiljöverkets kunskapsöversikt om hot och våld inom vård och omsorg (Rapport 

2011:16) förklaras det att de vanligaste fallen när hot och våld uppstår inom vården är när 

vårdpersonal försöker lugna patienter som är påverkade av alkohol eller droger men även 

psykiskt sjuka. Detta stämmer även överens med resultatet från denna studie nämligen att de 

flesta hot- och våldssituationer utgjordes av denna grupp patient kategorier. Enligt 

kunskapsöversikten har andelen anmälningar om arbetsskador på grund av hot och våld ökat, 

dock finns det troligtvis ett stort mörkertal som aldrig anmäls. Det finns tecken på att dessa 

fall under rapporteras, framförallt inom den prehospitala vården vilket styrker detta 
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ytterligare. I Arbetsmiljölagen (AML, 1977:1160)  står det klart och tydligt att arbetsgivaren 

har det yttersta ansvaret  för god arbetsmiljö, dock ska arbetsgivare och arbetstagare 

samarbeta för detta ändamål. Stene et al. (2015) skriver att det finns en okunskap hos 

personalen att dessa hot- och våldssituationer ska anmälas och även detta är något 

arbetsgivare med sitt ansvar för arbetsmiljön borde informera och stötta sina anställda i. Det 

står även skrivet i arbetsmiljölagen (AML, 1977:1160)  att arbetsgivare ska utreda risker som 

finns med hot och våld samt vidta de åtgärder som fram kommer behövs, till exempel 

utbildning och förbättring av säkerhetsrutiner.  

Sjuksköterskorna som deltog i studien var överens om att omvårdnaden påverkades negativt 

av hot- och våldssituationer. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 1982:763) ska alla 

personer i behov få lika vård, de ska bemötas med respekt och patientens självbestämmande 

och integritet ska skyddas. Att patienter som är våldsamma mot vårdpersonalen inte får 

samma vård som alla andra syns tydligt i studiens resultat. Detta innebär att personalen bryter 

mot hälso- och sjukvårdslagen samtidigt som de följer arbetsmiljölagen då de skapar en bättre 

arbetsmiljö om de backar från hot- och våldssituationer eller undviker behandling av bråkiga 

patienter. I Chapman et al. (2009) studie uttryckte sjuksköterskorna att deras 

omvårdnadsarbete blev sämre när de vårdade patienter som var våldsamma. Även andra 

kollegors arbetsbörda blev högre då arbetet med den våldsamma patienten tog tid från andra 

patienter. Detta framkommer även i resultatet av denna studie där sjuksköterskorna beskrev 

att de ibland fick avvakta att ge vård för att de ville ha läget under kontroll innan 

omhändertagandet av patienten påbörjades. Enligt Lundström och Isaksson (2012) ska ingen 

inom vården behöva utsätts för hot och våld men att det är svårt att undvika. För att nå målet 

noll hot och våld inom vården är det av vikt att utbilda personalen, ha säkerhetsrutiner och 

arbeta med förebyggande åtgärder. Detta för att skapa så bra förutsättningar för god och 

likvärdig omvårdnad som möjligt.  

I hälso- och sjuksvårdslagen (HSL, 1982:763) står skrivet att kommuner och landsting bör ha 

ett samarbete för att vårda personer med psykiskt funktionshinder. Detta för att öka 

patientsäkerheten och vårdkvalitén. Studien visar på att detta samarbete är bristfälligt då 

denna patientkategori ofta fick åka med i ambulansen när de var bråkiga och stökiga trots att 

ambulanspersonalen inte kunde göra något för att hjälpa dem och att andra alternativ kunde 

varit bättre för patienten. Flera av sjuksköterskorna i studien menade att ett bättre samspel 

mellan polis, psykiatri och ambulanssjukvård skulle kunna hjälpa dessa patienter till ett bättre 

omhändertagande.   



23 
 

Sjuksköterskorna berättade att omvårdnaden blev fördröjd men även uteblev när patienten var 

våldsam eller hotfull och därför kunde inte kontroller eller behandling utföras i rätt tid eller 

inte alls. I en studie av Arnetz et al. (2014) undersöktes orsaker till varför patienter kunde vara 

aggressiva och våldsamma mot vårdpersonal. Bland annat framkom att patienter som utsattes 

för blodprovstagning, nålsättning eller läkemedelsbehandling kunde bli utåtagerande. Även 

patientens upplevelse av smärta var en bidragande faktor till hot- och våldssituationer. Detta 

kan vara en av förklaringarna till att ambulanspersonal faktiskt backar eller undviker 

omvårdnadsåtgärder för att på så sätt behålla ett lugn och undvika att patienten blir aggressiv.  

Att hot och våld är något ambulanspersonalen inte är utbildade att möta står klart i resultatet, 

detta är något även Suserud et al. (2002) beskriver i en av sina studier. Normalt är 

ambulanspersonalen där för att hjälpa och är inte beredda på att bemötas med hot och våld 

varpå konsekvenserna blir att personalen upplever en känsla av obehag. De intervjuade 

sjuksköterskorna beskrev att våldsamma situationer som orsakades av äldre demenssjuka inte 

kändes lika allvarligt/jobbigt som om det var unga människor som utförde det.  Enligt Suserud 

et al. (2002) påverkas upplevelsen av att bli utsatt för hotfullt eller våldsamt beteende på om 

patienten är yngre eller äldre. 

I resultatet betonade flera sjuksköterskor vikten av att ha en ökad medvetenhet och ett 

säkerhetstänk för att minska risken att hot- och våldssituationer uppstår eller urartar, det vill 

säga att vara beredd på att något ska hända och att förbereda sig mentalt. Detta är något 

Dankel (2009, s.58) beskriver som en del i ambulanspersonalens möjligheter till att minska 

våldet i mötet med stökiga och våldsamma patienter. Att vara säker i sig själv, inte låta sig 

provoceras av patienten, ha ett säkerhetstänk samt att prata ihop sig med kollegan innan gör 

att de kan få en samsyn på hur situationen ska hanteras. Resultatet visade att vissa inom 

personalen blev provocerade av patienterna och att vissa utlarmningar var väldigt snabba utan 

riktig information och möjlighet att förbereda sig. Det kan leda till att det egna 

säkerhetstänket minskar för att personalen inte har hunnit komma till en samsyn innan 

ankomst till platsen.   

En faktor som försvårar hanteringen av hot- och våldssituationer är bristande kommunikation 

på grund av språkförbistringar eller sjukdom. Ambulanspersonalen beskrev att de försökte 

kommunicera med kroppsspråk och vara lyhörd för patientens uttryck. För att få ett gott möte 

med en våldsam patient är det enligt Carlsson (2009, s.53) viktigt att vårdaren är närvarande i 

mötet med dessa patienter och har en förmåga att kunna kommunicera både verbalt men även 
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icke verbalt. Om det blir ett våldsamt möte riskerar den viktiga relationen mellan patient och 

vårdare att ta skada och situationen kan bli mer våldsam (Carlsson, 2009, 

s.51). Sjuksköterskorna berättade att när relationen mellan patient och vårdare hade fallerat 

kändes det även som att hela omhändertagandet hade blivit dåligt.  

Metoddiskussion 

Metod för analysen som användes var tematisk innehållsanalys, det är en metod som är 

beprövad och väl använd inom omvårdnadsforskningen. Systematisk innehållsanalys används 

för att tolka det manifesta och latenta innehållet i textmassor från intervjuer. Problemet med 

analysen är att trovärdigheten för resultatet kan diskuteras då det anses att forskare ofta har en 

för bestämd inställning om meningen i resultatet vilket kan påverka utfallet (Graneheim & 

Lundman, 2004).  För att öka trovärdigheten av resultatet läste båda författarna oberoende av 

varandra igenom texten och valde ut meningsbärande enheter som därefter kondenserades. 

För att ingen viktig information skulle försvinna vid kondenseringen lästes hela texten igenom 

upprepade gånger. Därefter skedde en kategorisering av textenheterna utifrån dess innehåll 

och mening, denna process utförde författarna gemensamt.   

Det urval som gjordes var ett bekvämlighetsurval. Detta var ett passande urval då de innebär 

att intervjupersonerna har en särskild kunskap om det område eller miljö forskarna vill 

undersöka och kan därför berätta utifrån egen erfarenhet (Kvale & Brinkman, 2014, s.129). 

Även om forskarna valde ett bekvämlighetsurval så var det svårigheter att få personer att 

ställa upp, troligen för att de glömmer bort förfrågan eller att de inte känner att de har 

möjlighet att hinna med. Av de sjuksköterskor som deltog var det en jämn spridning av män 

och kvinnor samt antal år i tjänsten.  

Datainsamlingen skedde genom intervjuer, vilket var en lämplig metod för att besvara syftet 

med studien (Polit & Beck, 2012, s.563). Att välja en lämplig metod för att undersöka syfte 

med studien är viktigt för giltigheten av resultatet (Lundman & Hällgren, 2008, s.162). Enligt 

Carlsson (2008, s. 29) har det stor betydelse på vilket sätt frågorna ställs under intervjuerna. 

Olika formuleringar kan leda till att resultatet skiljer sig för varje intervju. För att undvika att 

resultatet påverkades användes en intervjuguide med fokus på frågor för att besvara studiens 

syfte (Polit & Beck, 2012, s. 563). För att ytterligare säkerställa att frågorna ställdes lika vid 

varje intervju, var det samma forskare som ställde frågorna utifrån intervjuguiden vid varje 

intervju. Den andra forskaren lyssnade aktivt och ställde utvecklande frågor vid behov.  
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Då ingen av forskarna hade någon vana att göra intervjuer diskuterades och prövades frågorna 

innan de användes till intervjuerna. Den inledande frågan riktade sig på en konkret situation 

för att intervjupersonen skulle kunna tänka tillbaka till hur det var, resterande frågor ställdes 

för att fördjupa svaren (Kvale & Brinkman, 2014, s. 176). I studien inkluderades 10 stycken 

intervjuer. Intervjuerna utfördes tills forskarna upplevde en mättnad i resultatet vilket innebär 

att intervjuerna inte längre tillförde någon ny information (Thorén-Jönsson, 2008, s. 112).  

Brister i studien är att resultatet speglas från en region i södra Sverige och är inte säkert att det 

är generaliserbart i hela Sverige. Dock har en studie gjord av Suserud, Blomquist, och 

Johansson (2002) också haft liknande resultat vilket kan visa på att förhållandena är liknande i 

andra delar av Sverige. Det är dessutom upp till läsaren själv att avgöra om resultatet är 

överförbart i andra liknande sammanhang och kontext. Polit och Beck (2009, s. 111) skriver 

om överförbarhet i kvalitativa studier och att resultatet som kommer fram ofta kan föras över i 

liknande sammanhang vilket också påverkar studiens trovärdighet.  

Konklusion 

Ambulanspersonalen uttryckte att känslor som både rädsla och obehag var betydande vid 

omhändertagande av patienter i hot- och våldssituationer. Rädslan och obehaget påverkade 

personalen genom att de satte sin egen säkerhet i första hand vilket gjorde att patienternas 

omvårdnad fördröjdes eller uteblev. Sammanfattningsvis framkom att hot och våld var en del 

av arbetet som ambulanspersonalen förväntas hantera och bemöta på ett bra sätt trots 

avsaknad av adekvat utbildning. Detta är något verksamheten bör belysa och ge personalen 

möjlighet till utbildning och fördjupad kunskap inom området. Detta för att stärka personalens 

förmåga att hantera hot och våld. Om personalen blir tryggare i sitt bemötande och hantering 

av dessa situationer kommer även omvårdnaden påverkas positivt och förbättras då 

personalen får utökad förmåga att utföra god omvårdnad till alla patienter oavsett situation.  

Vidare forskning inom området hot och våld inom prehospital omvårdnad behövs för att 

kunna belysa vilka åtgärder som krävs för att ambulanspersonalen ska kunna hantera dessa 

situationer på ett bättre och säkrare sätt för både sig själva och patienten.  

Vidare forskning inom området behövs för att ambulanspersonalen ska kunna hantera dessa 

situationer på ett bättre och säkrare sätt för både sig själva och patienten.  
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Bilaga 1(4) 
 
Intervjuguide: Sjuksköterskans erfarenhet av hot och våld och hur det 
påverkar den prehospitala omvårdnaden 
 
Bakgrundsfakta 
 
Kön? 
Ålder? 
År inom verksamheten? 
 
Frågor 
 
Har ni någon gång varit utsatt för hot och våld inom erat arbete? 
  
Kan ni berätta om en sådan situation, vad som hände, hur ni agerade, vad ni tänkte och 
känslor och tankar som dök upp efteråt? 
  
Upplevde ni att omvårdnaden av patienten påverkades på något sätt i och med 
hot/våldssituationen? På vilket sätt? 
  
Upplever ni att erat agerande i omvårdnaden har förändrats efter hot/våldssituationer som 
uppkommit? 
  
Upplever ni att ni har tillräckligt mycket utbildning och verktyg för att hantera 
hot/våldssituationer när de uppkommer? 
  
Är det något som saknas eller skulle kunna göras annorlunda för att hantera 
hot/våldssituationer på ett bra sätt? 
 
Utöver intervjuguiden kommer även eventuella följdfrågor ställas till svaren deltagarna ger, 
exempelvis.  
 
Kan du berätta mer? 
 
Hur kändes det då? 
 
Vad menar ni? 
 
Avslutning  
 

Är det något annat som du vill tilläga inom området? 
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Bilaga 2(4) 

   Till verksamhetschefen vid …….   
Luleå tekniska universitet     ambulansstation 

Institutionen för hälsovetenskap   

Avdelningen för omvårdnad   

   

Förfrågan om genomförande och förmedlande av deltagande till intervjustudie  Den 
prehospitala omvårdnadsmiljön kan utsätta och utsätter ambulanspersonal för hot och våld i 
arbetet. Det är en ständigt omväxlande miljö och möten med olika individer sker hela tiden. 
Vi har för avsikt att  genomföra en intervjustudie som kommer undersöka hur hot och våld 
upplevs av sjuksköterskan och hur det påverkar omvårdnadsarbetet.  

   
Vi vill med detta informationsbrev fråga dig om tillåtelse att få genomföra denna studie vid 
din enhet samt att vara oss behjälplig att vidareförmedla vår förfrågan till legitimerade 
sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor om deltagande i en intervju. Vi behöver 
hjälp att rekrytera 8-10 antal deltagare från ambulanssjukvården x stad. Deltagarna skall vara 
legitimerade sjuksköterskor och ha arbetat inom ambulansen minst 1 år.   
    
Om vi får tillåtelse att genomföra studien på er ambulansstation vill vi att ni mejlar bifogat 
informationsbrev till möjliga deltagare samt informerar era anställda muntligen vid lämpligt 
tillfälle.  
De som väljer att delta anmäler sig till er och får sedan vid intervjutillfället lämna sitt 
informerade samtycke genom påskrift av bifogad svarstalong.  
Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att några skäl behöver 
anges.   
Intervjuerna beräknas ta mellan 30-60 minuter, kommer ske på stationen 
och spelas in med ljudupptagning.  
Resultatet sammanställs genom tematisk innehållsanalys vilket innebär att 
teman ses i intervjutexten och kommer sedan att publiceras avidentifierat i 
en examensuppsats på avancerad nivå.  
   
   

   

Vid funderingar, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare   

Med vänlig hälsning   

   

Görel Follin  
Legitimerad sjuksköterska 
Mail: grefol-4@student.ltu.se  
Telefon: 0702937925 
 
Lina Nilsson 
Legitimerad sjuksköterska 
Mail: linnif-4@student.ltu.se 
Telefon: 0706162937 

mailto:grefol-4@student.ltu.se
mailto:linnif-4@student.ltu.se
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Handledare: Eva Lindgren, sjuksköterska psykiatri, filosofie doktor, universitetsadjunkt 

Luleå tekniska universitet, mail: eva.lindgren@ltu.se och telefon: 0920-492219   
   

Härmed godkänner jag att ovanstående studie får genomföras vid……………………………………… 
samt att verksamheten tar ansvar över personalen och dess deltagande i studien.   

   

Namn: ……………………………………….   

Befattning: …………………………………………   

   

Underskrift: ………………………………………...  
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Bilaga 3(4) 

   Informationsbrev angående    

deltagande i studie   

Luleå tekniska universitet   

Institutionen för hälsovetenskap   

Avdelningen för omvårdnad   

   

   

Förfrågan om deltagande i intervjustudie    

Den prehospitala omvårdnadsmiljön kan utsätta och utsätter ambulanspersonal för hot och 
våld i arbetet. Det är en ständigt omväxlande miljö och möten med olika individer sker hela 
tiden. Vi har för avsikt att genomföra en intervjustudie som kommer undersöka hur hot och 
våld upplevs av sjuksköterskan och hur det påverkar omvårdnadsarbetet.    

   

Vi vill med detta informationsbrev fråga dig om deltagande i en intervju. Ni skall vara 
legitimerad sjuksköterska och ha arbetet minst 1 år på ambulansen.  
    

Om ni väljer att delta i studien skall ni informera er chef om detta och vid intervjun kommer 
vi sedan att samla in underskriven bifogad svarstalong.  
Att delta är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att några skäl behöver anges.   
Intervjun beräknas ta 30-60 minuter, kommer ske på stationen och spelas in 
genom ljudupptagning. Resultatet sammanställs genom tematisk 
innehållsanalys vilket innebär att teman ses i intervjutexten och kommer 
sedan att publiceras avidentifierat i en examensuppsats på avancerad nivå. 
   

   

   

   

   

   

Vid funderingar, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare   

Med vänlig hälsning   

   

Görel Follin  
Legitimerad sjuksköterska 
Mail: grefol-4@student.ltu.se  
Telefon: 0702937925 
 
Lina Nilsson 
Legitimerad sjuksköterska 
Mail: linnif-4@student.ltu.se 
Telefon: 0706162937 
   

   

Handledare: Eva Lindgren, sjuksköterska psykiatri, filosofie doktor, universitetsadjunkt 
Luleå tekniska universitet, mail: eva.lindgren@ltu.se och telefon: 0920-492219   
Kontaktuppgifter till er som student    

mailto:grefol-4@student.ltu.se
mailto:linnif-4@student.ltu.se
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Svarstalong    

   

Jag har tagit del av informationen om studiens upplägg och syfte och jag är medveten om att 
jag kan avbryta mitt deltagande när som helst under studiens gång utan att behöva uppge en 
anledning.   

   

   

Jag vill gärna ha mer information om studien:    

   

Jag önskar delta i studien:   

   

   

   

   

Namn:    

   

Telefonnummer:   

   

E-post:    

  
 

 



 
 

Bilaga 4(4) 
Analysmall 

Tabell 2: Exempel på analysgång 

Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Teman 

7.1 Ja har varit med 
om bland annat en 
patient som vi fick 
brotta ner där bak på 
grund av att han blev 
hotfull och där var 
språkförbistringar 
patienten pratade 
ingen svenska 

vi behövde brotta ner 
en man pga att han är 
hotfull och dessutom 
förstod han inte 
språket 

Att brist på 
kommunikation är en 
hämmande faktor 

Att bristande 
kommunikation ökar 
risken för hot och 
våld 

Att det finns faktorer 
som kan öka risken 
för hot och våld 

Ökad medvetenhet 
minskar risk för 
hotfulla situationer 

7.2 vi hade, han hade 
råkat ut för någon 
form av olycka så han 
var immobiliserad 
och behöver jag 
tilläga att han var 
berusad 
(kroppsutryck visar 
att det är vanligt). 

Han var 
immobiliserad och 
dessutom var han 
berusad 

Att personen är 
berusad 

Att alkohol, droger 
och psykisk sjukdom 
ökar risk för hot och 
våld 

Att det finns faktorer 
som kan öka risken 
för hot och våld 

Ökad medvetenhet 
minskar risk för 
hotfulla situationer 

7.4 Det var ändå 
såpass att han inte 
skulle kunna ta sig ut 
därifrån utan att göra 
något mot mig och då 

Vi försökte lugna ner 
honom och säga åt 
honom men det 
slutade med att vi fick 
brotta ner honom och 

försöka lugna ner 
patienten men tvingas 
brotta ner honom 

Att försöka lugna ner 
patienten 

Att hantera 
hotfulla/våldsamma 
situationer och 
patienter 

En oundviklig del av 
arbetet  
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försökte vi vid flera 
tillfällen lugna ner 
situationen och föste 
ner honom och sa till 
honom sätt nu dig ner 
och så vidare och det 
slutar ju med att vi 
får brotta ner honom 
på båren och så 
trycker kollegan på 
överfallslarmet. 

trycka på 
överfallslarmet 

 

 


