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Abstrakt 

Studier har visat att verbala hot upplevs som vanligare än fysiskt våld men att både hot 

och våld påverkar den prehospitala omvårdnaden och är känsloladdat. Detta kan i sin tur 

påverka sjuksköterskornas säkerhetsmedvetande och deras bemötande av patienten. 

Majoriteten av personalen inom ambulanssjukvården har under sitt yrkesutövande på ett 

eller annat sätt blivit utsatta för hot och eller våld. Denna studies syfte var att beskriva 

sjuksköterskans upplevelse av att vårda i en prehospital hotfull och våldsam miljö. Åtta 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med sjuksköterskor verksamma på 

ambulansen i södra Sverige. Semistrukturerade intervjuer har skett med induktiv ansats 

och en manifest analys har utförts. Detta resulterade i fem kategorier relevanta för syftet; 

omvårdnaden blir ofullständig i en hotfull och våldsam situation, erfarenhet leder till ett 

ökat säkerhetsmedvetande, hot och våld i en prehospital vårdsituation är känsloladdat, 

orsaker till hot och våld från patient och personer i omgivningen samt bemötandet 

påverkar omvårdnaden. Konsekvenserna av hot och våld prehospitalt upplevdes vara att 

patienten drabbades av en fördröjd eller ofullständig omvårdnad. Vi föreslår 

utbildningsinsatser riktade mot allmänheten för att få ge en ökad förståelse kring vad 

prehospital vård och triagering innebär. Vidare föreslår vi en bättre och likformig 

utbildning kring hot och våld nationellt inom den svenska ambulanssjukvården, 

flaggning av områden för ambulanspersonalens säkerhet samt mer resurser. Om 

allmänheten får en större förståelse för ambulanspersonalens arbete och 

ambulanspersonalen genom utbildning blir bättre på att hantera hotfulla och våldsamma 

situationer är förhoppningen att färre patienter drabbas av en fördröjd eller ofullständig 

omvårdnad. 

 

Nyckelord: Hot, våld, sjuksköterska, prehospitalt, omvårdnad, upplevelse, kvalitativ studie 
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Abstract 

Studies have shown that verbal threats are perceived as more common than physical 

violence but that both threats and violence affect the prehospital care and are emotionally 

charged. This, in turn, affect the safety, nurse's vulnerabilities and their treatment of 

patients. The majority of personnel in the ambulance service has been subjected to 

threats and/or violence during their work. The purpose of the study was to illuminate the 

nurse's experience of prehospital care in a threatening and violent environment. Eight 

qualitative semi-structured interviews were conducted with nurses working on the 

ambulance in southern Sweden. Semi-structured interviews have been conducted with an 

inductive approach and a manifest analysis has been conducted. This resulted in five 

categories relevant to the purpose; nursing becomes incomplete in a threatening and 

violent situation, experience leads to increased security awareness, threats and violence 

in a prehospital care situation is emotional, causes of threats and violence from patients 

and people in the environment, and the treatment affects nursing. The consequences of 

threats and violence prehospitally was that the patient was affected by a delayed or 

incomplete nursing. We propose education efforts aimed at the public to gain an 

understanding of what prehospital care and triage means, better and uniform education 

about threats and violence nationally in Swedish ambulance care, mark areas for the 

ambulance staff safety and more resources. If the public gains a better understanding of 

the work of ambulance staff and ambulance staff through education, becomes better at 

handling threatening and violent situations, we believe that fewer patients suffer from a 

delayed or incomplete nursing care. 

 

Keywords: Threats, violence, nurse, nursing, experience, qualitative study 
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BAKGRUND 

Hot och våld gentemot ambulanspersonal är vanligt förekommande och inte på något sätt en ny 

företeelse (Suserud, Blomquist & Johansson, 2002). Samhällsklimatet har förändrats och den 

upplevda otryggheten ökar (Brottsförebyggande rådet, 2017b), det dödliga våldet har ökat 

(Brottsförebyggande rådet, 2017a) och attacker mot blåljuspersonal har blivit allt mer vanligt 

förekommande (Statens offentliga utredningar, 2018. s. 103–109). Polisen har identifierat 61 

utsatta områden i Sverige där myndigheterna har svårare att verka, dels på grund av de lokala 

grupperingar och dels av en misstro mot myndigheterna (Nationella operativa avdelningen, 

2017). Detta är främst ett polisiärt problem men har drabbat både räddningstjänst och ambulans, 

då dessa vid flera tillfällen har behövt invänta polisassistans för att ha möjlighet att ta sig in i 

dessa områden. Detta går i sin tur ut över de drabbade som är i behov av vård och leder på så sätt 

till att tiden till omhändertagande förlängs. 

Hot definieras av nationalencyklopedin som “varning om möjlig obehaglig följd som talaren e.d. 

kan utsätta den tilltalade för, om denne inte handlar på önskat sätt” (Nationalencyklopedin, 

2018a). Våld definieras av nationalencyklopedin som “(otillbörlig) användning av fysisk styrka 

som påtrycknings- eller bestraffningsmedel mot någon” (Nationalencyklopedin, 2018b). 

Tidigare var det främst polisen som blev utsatt för repressalier eller störande beteende för att 

försvåra deras arbetsuppgift, men detta har nu spridit sig att inkludera både räddningstjänsten 

och ambulansen (Statens offentliga utredningar, 2018, s. 94–101). Den sammantagna bilden är 

att det i vissa områden föreligger en förhöjd risk för blåljuspersonal att hamna i hotfulla eller 

våldsamma situationer som försvårar deras arbete och går ut över de medborgare som skall 

erbjudas hjälp. I enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) har alla 

medborgare rätt till samma vård. De flesta ambulanser i Sverige har idag som rutin att inte gå 

fram till patienten om personalens egen säkerhet inte kan garanteras. Många väljer att invänta 

polis för att ha stöd att tillgå ifall situationen skulle eskalera (Statens offentliga utredningar, 

2018, s. 101). Ibland kan det ta lång tid innan polisen får en ledig resurs som kan bistå 

ambulansen. Detta är extra tydligt i de norra delarna av Sverige där polistätheten är lägre 

(Statens offentliga utredningar, 2015, s. 20–21). Om ambulansen måste invänta polis för att nå 

fram till patienter är det en påvisbar skillnad i tid till vård för patienten och detta kan i värsta fall 

leda till döden (Statens offentliga utredningar, 2018, s. 101). När patienten är svårt skadad eller 

sjuk är tiden av yttersta vikt, att snabbt transportera dem så att de kan få en definitiv vård så 

snart som möjligt. Pham, Puckett och Dissanaike (2017) menar att ett snabbare 
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omhändertagande på plats och en snabb avtransport med patienten ökar chansen för överlevnad. 

Tid är av vikt för den svårt sjuka patienten och om ambulanspersonalen måste lägga tid på att 

hantera en hotfull eller våldsam situation kring vårdtagaren förloras viktig tid. Suserud, 

Blomquist och Johansson (2002) visar att i de fall hot och våld förekommer kan 

ambulanspersonalen bli mer restriktiva i sina undersökningar gentemot patienten, något som kan 

påverka omvårdnaden och om ambulanspersonalen utsätts för endera finns det risker att 

omvårdnaden påverkas och att patienten blir lidande. Om ambulanspersonalen avstår från att 

ställa vissa frågor för att undvika en obehaglig situation kan information som är viktig för 

patientens vård gå förlorad (National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT, 

2014, s. 21). Det finns även skillnader beroende på miljö och person som avgör om en situation 

upplevs som hotfull. En äldre person, sjuk i demens upplevs eventuellt inte lika hotfull som en 

ung berusad man, även om båda uttalar liknande hot (Suserud et al. 2002). 

Gunnarson och Warrén Stomberg (2009) menar att i upplevda hotfulla situationer kan 

ambulanspersonalen tvingas avstå från att ge vård då det inte upplevs säkert för dem att bedriva 

omvårdnad. Enligt Jönsson och Fridlund (2013) är det viktigt att triagera patienter utifrån 

gällande triageringensinstrument för att kunna göra en adekvat bedömning av patientens 

vårdbehov. Vid de tillfällen då en fullständig undersökning inte är möjlig kan omvårdnaden 

påverkas, eftersom att viktiga symtom kan gå förlorade. Behandlingsriktlinjerna nationellt 

baseras på SLAS (Sveriges medicinskt ledningsansvariga läkare i samverkan, 2017), men kan 

skilja sig åt beroende på var i Sverige ambulanspersonalen arbetar. 

I en hotfull och eller våldsam situation kommer ambulanspersonalen inte att kunna fokusera på 

att erbjuda vård till patienten fullt ut då de måste hantera hoten eller våldet i enlighet med sin 

egen säkerhet först. Därav är det av stor vikt att det finns ett brett säkerhetstänk hos 

ambulanspersonalen. Gunnarsson och Warrén Stomberg (2009) påtalar hur ambulanspersonalens 

säkerhet och upplevda hot påverkar de beslut som tas inom den prehospitala vården. Trots en 

utsatt situation och att flertalet samstämmiga källor indikerar att hot och våld inom sjukvården är 

ett problem, finns det begränsat med svensk forskning kring ämnet vilket försvårar helhetsbilden 

(Isaksson & Lundström, 2010). Det finns forskning som indikerar vikten av en korrekt triagering 

och vilket värde det har för den drabbade patienten (Andersson, Omberg & Svedlund, 2006). 

Om ambulanspersonalen inte har möjlighet att göra ett fullständigt omhändertagande och en 

korrekt triagering på grund av hot och våld så finns det risker att symtom och tecken går 

förlorade. Detta kan komma att påverka den vård patienten erhåller (Gunnarsson & Warrén 

Stomberg, 2009). 
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Mötet mellan patient och ambulanspersonalen är inte på lika villkor då patienten är i en 

beroendeställning gentemot ambulanspersonalen (Dinc & Gastmans, 2013). Nortvedt (2003) 

beskriver vikten av att lyssna in patienten och bemöta deras känslor och inte endast se till 

symtom och kliniska tecken på sjukdom eller skada. Även Ahlenius, Lindström och Vicente 

(2017) beskriver att ambulanspersonalen bör ha en tydlig medvetenhet kring sin attityd och 

behandling av patienten och hur det kan påverka dennes mående i slutändan. Istället för att se 

patienten som ett objekt bör ambulanspersonalen försöka skapa en relation med patienten genom 

att vara uppmärksam och engagerad i patienten för att minska ett eventuellt vårdlidande. 

Carlsson (2016, s. 89–94) skriver att i de fall då ambulanspersonalen hamnar i en upplevd 

hotfull och eller våldsam situation försvåras samspelet i mötet mellan patienten och 

ambulanspersonalen. Detta måste adresseras så att båda parter kan få till ett möte som gagnar 

patienten. Ahl och Nyström (2012) beskriver vikten av att etablera ett förtroende, skapa en 

kontakt och att lyssna in hela människan för att kunna påbörja en god omvårdnad. I den 

prehospitala vården finns inte alltid tid eller möjlighet att etablera denna relation tillsammans 

med patienten vilket kan påverka omvårdnaden som ska bedrivas. Förekomsten av hot och våld 

mot ambulanspersonal är vanligt förekommande både i Sverige (Petzäll, Tällberg, Lundin & 

Suserud, 2011) och internationellt (Taylor & Rew, 2010). Största delen av den forskning som 

finns har valt att fokusera på förekomsten av hot och våld. Forskning gällande exempelvis 

sjuksköterskans upplevelse att bedriva vård i en sådan miljö är mer begränsad (Taylor & Rew, 

2010). 

 

Rational 

Hot och våld är vanligt förekommande inom den prehospitala vården. Det kan påverka mötet 

mellan patienter och ambulanspersonal på ett negativt sätt, genom att påverka 

ambulanspersonalens möjligheter till att vårda (Suserud et al. 2002). Därför är det av vikt att 

ambulanspersonalen som är verksamma prehospitalt har en bred kunskap och kännedom både 

om bakomliggande sjukdomstillstånd samt hur man bör agera i hotfulla och eller våldsamma 

vårdsituationer för att kunna se till patientens bästa (Sandman & Nordmark, 2006). 

Vi vill med denna studie därför beskriva sjuksköterskans upplevelse att vårda i en prehospital 

hotfull- och våldsam miljö. Förhoppningsvis bidrar denna studie till större insikt och kunskap 

både för kollegor inom den prehospitala vården och annan vårdpersonal samt allmänheten. Vår 

förhoppning är att studien ska bidra till en bättre omvårdnad för de patienter som vårdas i en 

prehospitalt hotfull och våldsam miljö. 
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SYFTE 

 

Att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda i en prehospital hotfull och våldsam miljö. 

 

METOD 

Design 

Valet av metod blev intervjuer med en induktiv ansats för att finna upplevelser relevanta för 

syftet (Trost, 2010, s. 35–37). En induktiv ansats innebär att de transkriberade texterna 

analyserades av oss med ett fördomsfritt och opartiskt förfarande för att finna mönster i 

sjuksköterskornas upplevelser i förhållande till studiens syfte (Lundman & Hällgren-Graneheim, 

2012, s. 187). Intervjuerna utformades som semistrukturerade intervjuer med en framarbetad 

intervjuguide (Bilaga 1) som grund till samtliga intervjuer för insamlandet av data (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 174–175). 

 

Deltagare 

Åtta sjuksköterskor blev intervjuade inför studien. Alla åtta sjuksköterskor är verksamma inom 

ambulanssjukvården i södra Sverige och hade upplevt hot och våld i en eller flera 

vårdsituationer. Inklusionskriterierna för att delta i studien var: 

• vårdat i hotfull och/eller våldsam miljö de senaste 24 månaderna 

• arbetat inom den prehospitala vården minst 6 månader 

• allmänsjuksköterska eller specialistsjuksköterska 

 

Urval och procedur 

Bekvämlighetsurval användes under processen. Verksamhetscheferna i två av Sveriges södra 

ambulansdistrikt tillfrågades om godkännande för att genomföra studien med deras anställda 

(Bilaga 2) och svarade via ett bifogat samtyckesformulär som sedan inhämtades på berörda 

ambulansstationer (Bilaga 3a). Efter att verksamhetscheferna givit sitt godkännande, 

informerade vi om studien på arbetsplatsen under morgonmöten eller via deras intranät. De 

sjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna och som önskade att delta i studien fick 

anmäla sitt intresse genom en bifogad svarstalong (Bilaga 3b) som skickats till 

verksamhetscheferna tillsammans med förfrågan om att få genomföra studien. De besvarade 
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svarstalongerna lades sedan i ett kuvert som hämtades av oss på de berörda ambulansstationerna 

efter ett bestämt datum, för att deltagarnas anonymitet skulle kunna bevaras gentemot 

verksamhetscheferna samt andra kollegor. Vi tog sedan personlig kontakt med de som anmält 

sig till studien. Åtta personer anmälde sig totalt vilket motsvarade studiens tänkta behov, ingen 

av de som önskade delta exkluderades. En tid och plats för intervju avtalades mellan oss och 

deltagarna, tid och plats valdes av deltagarna. Deltagarna fick även information om att endast en 

av oss skulle närvara i samband med intervjun. Innan intervjun påbörjades delades en blankett ut 

angående informerat samtycke (Bilaga 3c) som sjuksköterskorna fick skriva under. 

Arbetserfarenheten hos deltagarna inom ambulansyrket varierade mellan 1–20 år. Tre av 

deltagarna var kvinnor och fem var män. Deltagarna hade ett åldersspann på 20 år. Sju av åtta 

deltagare var specialistutbildade sjuksköterskor inom ambulans, intensivvård eller anestesi. En 

av de åtta deltagarna var allmänsjuksköterska. I resultatet görs ingen skillnad mellan specialist- 

eller allmänsjuksköterska utan alla benämns som sjuksköterskorna. 

 

Miljö (kontext) 

Studien är genomförd i två ambulansdistrikt i södra Sverige med liknande upptagningsområden. 

I båda distrikten finns det städer med invånarantal runt 100,000 och mindre orter med lägre 

befolkningsantal. Landsbygd förekommer också men närheten till sjukhus är god. Totalt i båda 

distrikten finns det fem sjukhus av varierande storlek. Vid vissa specialfall eller vid 

överbeläggningar nyttjas även andra närliggande sjukhus. I de två distrikten fanns det totalt 13 

ambulansstationer och 20 till 30 ambulanser beroende på tid på dygnet. I de större städerna i 

båda distrikten finns det utsatta områden där förekomsten av hot och våld mot blåljuspersonal är 

mer vanligt förekommande. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer med stöd i en förberedd 

intervjuguide (Bilaga 1). Fem intervjuer utfördes på ambulansstationen och tre intervjuer 

utfördes i deltagarnas hem. Intervjuguiden utformades för att kunna behålla en liknande linje i 

alla intervjuer, men med en öppenhet för följdfrågor för att få mer utvecklade svar (Polit & 

Beck, 2016, s. 510). Vi var inte strikt hållna av intervjuguiden utan intervjuerna genomfördes på 

sådant sätt att de skulle liknas vid ett vardagligt samtal där deltagarna själva fick berätta om sina 

upplevelser (Trost, 2010, s. 71–74). Intervjuguiden var utformad för att undvika ja eller nej 
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frågor och istället ge deltagarna möjlighet till att vara mer beskrivande i sina upplevelser. Detta 

gav i sin tur oss möjlighet till att ställa följdfrågor där det var relevant eller där förtydligande 

behövdes (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 176–182). Intervjuerna spelades in med 

ljudupptagningsfunktionen på våra smartphones och transkriberades därefter ordagrant. Tiden 

för intervjuerna varierade mellan 10 till 50 minuter. Både ljudfiler och det transkriberade 

materialet fördes över till våra datorer och förvarades i lösenordskyddade mappar. Varje intervju 

erhöll sedan en siffra för att avidentifiera deltagarna. Intervjumaterialet samt transkriberingarna 

kommer att raderas efter godkänd och färdigställd studie. 

 

Dataanalys 

Analysmetoden som användes var en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats (Polit & 

Beck, 2014, s. 537–538) samt en manifest analys i enlighet med Graneheim och Lundman 

(2004) som innebär att vi utgick från det textnära och det framträdande budskapet i texten. Vi 

gick igenom samtliga transkriberade texter flera gånger för att identifiera meningsenheter 

relevanta för studiens syfte. Totalt fann vi 244 meningsbärande enheter som svarade mot 

studiens syfte. Genom kondensering kortades sedan de meningsbärande enheterna ner utan att 

förlora dess essens och fick därefter en kod. I enlighet med Graneheim och Lundman (2004) har 

vi därefter hittat kategorier som dessa koder fördelades inom baserat på deras likheter och 

skillnader. Koderna erhöll siffran från intervjun samt ytterligare en siffra, (exempelvis 1:1) för 

att fortsatt kunna identifiera vilken intervju som den meningsbärande enheten kom ifrån. 

Koderna fördelas därefter in i fem kategorier som återspeglade sjuksköterskans upplevelser av 

att vårda i en prehospitalt hotfull och våldsam miljö. Utifrån de fem kategorierna formades 

sedan resultatet. 

 

Tabell 1.  Exempel över analysförfarandet. 

Meningsbärande enhet 

 

Kondensering Kod Kategori 

 

...ja, man har ju lämnat 

patienter som varit 

hotfulla innan man har 

gjort någon ordentlig 

undersökning. 1:9 

Har lämnat patienten som 

varit hotfulla innan man 

gjort en ordentlig 

undersökning 1:9 

 

Ofullständig 

omhändertagande på 

grund av hotfull patient 

1:9 

 

Omvårdnaden blir 

ofullständig 

 

Eller tänker och tänker, 

men det är det som 

händer när jag går in till 

patienten. Sen kan jag 

inte påstå att det är en 

medveten handling 

Inte längre en medveten 

handling, kommer nu för 

tiden mer naturligt 4:38 

 

Erfarenhet skapar rutin 

4:38 

 

Erfarenhet leder till ett 

ökat säkerhetstänk 
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längre, för det sker 

naturligt nu mera. 4:38 

Sen blir man arg över att 

någon faktiskt har 

fräckheten att faktiskt 

hota nån annan person, 

inte minst i den 

kapaciteten vi kommer, 

för att hjälpa till. Vi är 

liksom inte där som 

poliser eller någon annan 

förmyndarperon som är 

där för att tala om för dem 

att “nene, hörrudu, nu 

liksom bestämmer vi, nu 

gör du som vi säger”, utan 

det, det blir liksom en 

konsekvens av den 

personens agerande. 3:15 

Arg över att någon har 

fräckheten att hota en 

person som kommer för 

att hjälpa till. Vi är inte 

där som polis eller någon 

förmyndarperson som 

talar om för dem att vi 

bestämmer. Det blir 

istället en konsekvens av 

personens agerande. 3:15 

 

Känslor av ilska som 

uppstår vid hot 3:15 

 

Hot och våld vid 

omvårdnadssituation är 

känsloladdat 

 

 

 

Etiska överväganden 

Den etiska gruppen vid Institutionen för Hälsovetenskap vid Luleå Tekniska Universitet gav 

efter granskning av projektplanen sitt godkännande till att påbörja datainsamling. Godkännande 

från berörda verksamhetschefer hämtades innan de skickade ut en förfrågan till deras 

medarbetare om deltagande i studien. De som uttryckte sitt intresse för deltagande och som 

svarade mot inklusionskriterierna tillfrågades därefter om att delta i studien. Samtliga deltagare 

informerades före och i samband med intervjun angående deras rätt till att när som helst avbryta 

samarbetet samt att samtliga uppgifter skulle hanteras konfidentiellt. Intervjuerna spelades in 

med ljudupptagningsfunktionen på våra smartphones innan de därefter fördes över i 

lösenordskyddade mappar på våra datorer. Allt bearbetat material har därefter anonymiserats för 

att ytterligare stärka konfidentialitet så ingen del av studien kan härledas till en särskild person 

eller plats. Allt material raderas efter färdigställd och godkänd studie. I enlighet med Kvale och 

Brinkmann (2014, s. 97–118) har forskningsetiska och moraliska principer följts på ett korrekt 

sätt. Vi anser att de goda effekterna av denna studie kommer gagna både deltagare och 

allmänhet, även om vi tror den övergripande effekten kommer vara låg. Vidare är samtycke att 

genomföra studien inhämtat skriftligt i alla led, från Luleå Tekniska Universitet, från 

verksamhetschefer och från deltagare. Vi anser att genom vår datahantering har konfidentialitet 

samt anonymiteten för deltagarna varit god. Konsekvenserna för deltagarna har ansetts ringa, 

men då intervjuerna berörde ett känsloladdat ämne försäkrade vi oss om att det fanns kamratstöd 

att tillgå på arbetsplatsen om vi skulle uppleva att någon deltagare for illa av deltagandet.  
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Om studien skulle publiceras anser vi att konfidentialitet samt anonymiseringen av deltagare och 

material är så pass god att det inte skulle få några konsekvenser för de som deltagit. Då vi båda 

är verksamma inom samma verksamhet som deltagarna i studien och på så vis har en 

förförståelse kring ämnet har bias försökts undvikas i de intervjuer som gjorts. Vi är däremot 

medvetna om att i en semistrukturerad intervju kan intervjun färgas av den som genomför 

intervjun. 

RESULTAT 

Analysen resulterade i fem kategorier (n=5) som beskriver upplevelsen av att vårda i en 

prehospital hotfull och våldsam miljö. Dessa visas upp i en översikt nedan (Tabell 2). Varje 

kategori stärks under resultatet med hjälp av citat från de transkriberade texterna. 

 

Tabell 2. Upplevelsen av att vårda i en prehospital hotfull och våldsam miljö 

 

Kategori (n=5) 

 

• Omvårdnaden blir ofullständig i en hotfull och våldsam situation 

• Erfarenhet leder till ett ökat säkerhetsmedvetande 

• Hot och våld i en prehospital vårdsituation är känsloladdat 

• Orsaker till hot och våld från patient och personer i omgivningen  

• Bemötandet påverkar omvårdnaden  

 

 

Omvårdnaden blir ofullständig i en hotfull och våldsam situation 

Sjuksköterskorna beskrev att de stannar i en prehospital vårdsituation så länge den upplevs 

säker. De beskrev att det fanns en skillnad på att välja att lämna eller att tvingas lämna 

vårdsituationen. Valet att lämna den prehospitala vårdsituationen skapades när den egna 

säkerheten inte längre kunde garanteras, medan det oftare upplevdes att de tvingades lämna 

platsen på grund av patientens eller omgivningens reaktioner på givna eller planerade 

omvårdnaden. Dessa beslut uppstod bland annat i situationer där patienter använde diverse 

tillhyggen för att visa sitt ogillande. Ibland uppstod även behovet av att ta sig snabbt bort från 

den initiala platsen för att kunna fullfölja den primära bedömningen, påbörja den sekundära 

undersökningen och sedan utföra de åtgärder som patientens tillstånd krävde. Genom att 

avlägsna sig från platsen behölls fokus på patienten men ledde till en viss fördröjning i 

omvårdnaden. 
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“Då påverkas ju omvårdnaden ur det hänseendet att just, man kanske försöker 

komma därifrån så fort som möjligt istället. Bedömningen, eller den mer ingående 

bedömningen blir ju kanske försenad då. Man kanske hade åtgärdat saker på plats i 

det vårdrummet man var i initialt. Men nu väljer man att göra de åtgärder någon 

annanstans och i ett senare skede för att man vill trygga sin egen och patientens 

säkerhet.” 

 

I situationer där patienten blev fysiskt utåtagerande eller på annat sätt hindrade omvårdnaden 

upplevde sjuksköterskorna att omvårdnaden blev ofullständig. De upplevde att de blev fråntagna 

sin möjlighet till att vårda och hjälpa. Den upplevda hotfullheten från patienten ledde då till ett 

bristfälligt omhändertagande med exempelvis uteblivna vitalparametrar som följd. 

Språkförbristningar kunde även leda till ett ofullständigt eller försvårat omhändertagande på 

grund av att sjuksköterskorna behövde förlita sig på omgivningen som tolk för att få en 

anamnes. Omhändertagandet försvårades speciellt om det var tolken i fråga som uppträdde 

hotfullt och utåtagerande samt att det upplevdes svårt att då lita på informationen som delgavs 

från tolken. 

 

“Dels för att hon måste kommunicera via tolk och dels för att de som tolkar vet vi 

inte om vi kan lita på och sen börjar de verbalt hota oss, så att… ...påtagligt 

försämrat omhändertagande.”  

 

Samtidigt upplevde vissa av sjuksköterskorna att de aldrig har behövt avstå att vårda en patient 

på grund av en hotfull vårdsituation samt att hot och våld inte påverkar omhändertagandet, 

medan andra ansåg att hotfulla situationer hade en stor inverkan på omvårdnaden. Däremot 

upplevdes förekomsten av hot och våld i vårdsituationer högre vid en viss typ av patienter. Hot 

och våld ansågs även ha ökat under de senaste åren. Vid hot om våld blir omvårdnaden 

ofullständig eller helt utebliven beroende på när hotet uppträdde. Sjuksköterskorna uppgav att de 

ibland enbart utfört de nödvändigaste åtgärderna under transporten till akutmottagningen. 

 

“Är patienten så pass att medveten att den här kan bete sig illa eller är bråkig eller 

våldsam men ändå är stabil i sina VP och kan andas av sig själv då kan jag nog 

avstå och då kan jag styrka mig på att det är bättre att ha en lugn patient än att 

när jag sitter själv blir utsatt eller att det händer något tråkigt.” 
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När sjuksköterskorna upplevde att de behövde sätta sin egen säkerhet främst och valde eller blev 

tvingade till att lämna en hotfull patient utan vidare omvårdnad, uppgav de att de har stöd från 

sin arbetsgivare i enlighet med de gällande rutiner samt riktlinjer som finns. Valet att lämna 

patienten baserades på att sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde utföra några åtgärder eller 

kunnat tillgodose de åtgärder som patienterna önskat. De kunde även bero på att 

sjuksköterskorna ansåg att den vård patienten önskat inte varit adekvat i förhållande till deras 

tillstånd. Vikten av god journaldokumentation poängterades, där det beskrivits varför patienten 

lämnades och varför omhändertagande avbröts. 

 

“Då får man ju dokumentera väldigt noga att man faktiskt inte har gjort något alls 

med patienten… ...och beslutet baseras då ofta på att patienten vill ha någon form 

av vård som vi ändå inte kan ge.” 

 

Vid utebliven vård där sjuksköterskorna valde att retirera från platsen försökte de att 

rekommendera patienten till att uppsöka sjukhus eller råda till egenvård om de upplevde att 

patienten hade ett vårdbehov. En hotfull situation kunde leda till en ökad risk där patienten fick 

fel behandling i förhållande till sina symtom eller rekommenderas till fel vårdnivå på grund av 

en bristande anamnes med ofullständiga vitalparametrar och en okänd sjukdomsbakgrund. Om 

situationen upplevdes för hotfull beskrev sjuksköterskorna att de tillkallade polis. Vårdärendet 

blev då även ett polisärende. Polisen hjälpte till att hantera den hotfulla situationen och fick 

ibland även transportera patienten till vårdinrättning om patienten inte kunde transporteras i 

ambulansen på grund av situationen. Detta ledde till att omvårdnaden blev ofullständig eftersom 

att polisen inte hade några resurser, tillräcklig kompetens eller verktyg till att kunna kontrollera 

patientens vitala parametrar eller ge annan medicinsk behandling. Vid andra tillfällen tillkallades 

polisen när sjuksköterskorna hade fått lämna vårdsituationen för att sedan kunna återvända till 

patienten tillsammans med polisen för att bedriva vård. Detta påverkade omvårdnaden då det 

blev en fördröjning, vilket kunde ha konsekvenser för patienten beroende på dess vårdbehov. 

 

Erfarenhet leder till ett ökat säkerhetsmedvetande 

Erfarenheter av situationer där hot och våld har varit inblandat upplevdes bidra till ett ökat 

säkerhetsmedvetande och ytterligare kunskap inför eventuella framtida situationer. Fler 

upplevda situationer ansågs ge mer rutin, ett bättre bemötande och hantering av olika 
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sjukdomstillstånd och våldssituationer. Erfarenheten ansågs även öka toleransen för hot och 

våld, men också leda till en ökad risk till att hot och våld började upplevdes som något 

vardagligt. Det som inte längre upplevdes hotfullt av en erfaren kollega, ansåg sjuksköterskorna 

att en ny eller mindre erfaren kollega skulle kunna ta sig illa vid av. Genomgående betonade 

sjuksköterskorna att det är upp till var och en att bedöma vad som upplevs hotfullt och att 

samma upplevelse kan ge olika reaktioner, oavsett tidigare erfarenheter. 

 

“Inte riktigt, nu åkte jag med en som var väldigt erfaren, han vart nog inte riktigt 

lika rädd som jag vart.” 

 

I varje vardagssituation beskrev sjuksköterskorna ett genomgående säkerhetsmedvetande och 

talade om vikten av att agera förberedande utifrån den givna informationen i utlarmningen. Med 

ökande erfarenhet ansåg sjuksköterskorna att de har skapat sig ett konsekvenstänk och uppgav 

att de alltid försöker vara förberedda på det oförberedda. Inför mötet med patienten hade de 

utformat flera olika strategier för att öka sin egen säkerhet. De uppgav att de tänker på sitt val av 

placering i och inför en vårdsituation. Exempelvis genom att inte ställa sig direkt framför 

ytterdörren eller att de alltid såg till att på något sätt ha föremål mellan sig själv och patienten. 

Att ambulanspersonalen hade en viss uppfattning om hur lägenheten ser ut, hur många som 

befann sig i den och att de öppnat stängda dörrar på vägen in till patienten för att kunna se vad 

som fanns bakom dessa är några av de andra rutinerna som uppgavs. Ett annat säkerhetstänk var 

vikten av att ha en planerad flyktväg. 

 

“Jag går inte in i en bostad utan att öppna alla dörrar på vägen in till patienten. 

Jag har kolleger som har som har hamnat i bakhåll där de har försökt att stjäla 

deras läkemedel ur väskan. Så att, sånt tar man ju med sig liksom.” 

 

Sjuksköterskorna uppgav att det finns en önskan generellt bland kollegorna att samma rutiner 

ska finnas för både räddningstjänst och ambulans när situationerna kräver samverkan med 

varandra och polis. De har på väg ut till ärenden åkt förbi räddningstjänsten som inväntade polis 

vid angiven brytpunkt, men som ambulansen inte fått någon vidare information kring. 

 

“Och lite grann kanske att det gäller samma för alla. Räddningstjänst åker inte 

fram till vissa adresser utan poliseskort, och sen så plötsligt kan där stå två 

brandbilar och vänta på få rullar fram nånstans och sen så sussar en ambulans 
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förbi och ska hjälpa till för för oss gäller inte de reglerna. Så ett enhetligt system 

för alla, där vår säkerhet går först. För att det gagnar ingen om två man eller fler 

råkar illa ut för att hjälpa en liksom.” 

 

Sjuksköterskorna upplevde att vårdsituationer på offentlig plats kunde vara hotfulla och otrygga 

när det var mycket människor i rörelse, ibland för hotfull för att kunna bedriva en adekvat 

omvårdnad. En okulär primär bedömning utfördes då initialt där de såg till de övergripande 

skadorna och lastade sedan in patienten i ambulansen. Där kunde dörrarna låsas för att stänga ute 

den hotfulla omgivningen och eventuellt de som försökt motsätta sig omhändertagandet och den 

primära bedömningen kunde då fortgå. 

 

“Bedömningen, eller den mer ingående bedömningen blir ju kanske försenad då. Man 

kanske hade åtgärdat saker på plats i det vårdrummet man var i initialt. Men nu väljer 

man att göra de åtgärder någon annanstans och i ett senare skede för att man vill 

trygga sin egen och patientens säkerhet.” 

 

Sjuksköterskorna uppgav att de tillkallade assistans för att inte riskera att bli utsatta för 

våldsamheter eller utsätta sig själva eller sin kollega för onödiga risker och därmed äventyra sin 

egen säkerhet. Polisen blev då en direkt förutsättning för att kunna bedriva någon form av vård, 

exempelvis genom att hantera omgivningen som störde vårdsituationen eller genom att 

handgripligen göra det säkert för ambulanspersonalen att hantera en patient som är hotfull eller 

våldsam. Polisen medföljde även i ambulansen vid sjukare patienter genom att på så sätt kunna 

kontrollera det hot och våld som utageras mot sjuksköterskorna och för att kunna säkerställa 

deras säkerhet. Överlag ansåg sjuksköterskorna att samarbetet mellan polis och ambulans är 

välfungerande i sina distrikt och en nödvändig del för att kunna bedriva vård i prehospitala 

hotfulla och våldsamma miljöer. Däremot ansåg sjuksköterskorna att det finns en brist på 

resurser. Det kunde ibland ta lång tid innan en polispatrull hade möjlighet att bistå ambulansen 

på deras ärenden. Detta upplevdes extra tydligt när behovet av assistans uppstod på landsbygden 

där polistätheten är sämre. Distriktsläkare omnämns också som en del i samverkan. De förekom 

främst där det fanns behov av ett vårdintyg på en hotfull eller våldsam patient som var i behov 

av vård men som av olika anledningar inte ville medverka. Vårdintyget skrevs då för att 

ambulanspersonalen skulle kunna fortsätta ge en adekvat vård. 
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“Och det gör det ju i situationer, i alla de situationer där det blir att man får ta till 

vidare åtgärder att man inte kan lasta in i bilen och åka utan man får gå ut och vänta 

och så tar vi med oss polisen nästa gång vi kommer in. Och då får vi vänta på dom, så 

att, vården kan ju bli fördröjd.” 

 

Väktare, andra ambulanskollegor och privatpersoner beskrevs också som en form av stöd i 

prehospitalt hotfulla situationerna som inte krävde samverkan med polis, eller där polis inte 

kunde bistå med assistans. 

 

Hot och våld i en prehospital vårdsituation är känsloladdat 

Vid ett ofullständigt omhändertagande eller vid tillfällen då sjuksköterskorna tvingades till att 

göra avkall på omvårdnaden uppstod känslor av irritation, maktlöshet, frustration och ilska. 

Detta för att de inte kunde utföra det arbete som de var hos patienten för att göra och istället blev 

sedda som ett hot, blev bemötta av fysiskt våld och eller skällsord. De beskrev även rädsla för 

sin och kollegors säkerhet i situationer som de inte kunde påverka eller som tvingade dem att fly 

från platsen. Ilskan och frustrationen uppstod i stor omfattning när sjuksköterskorna upplevde att 

de behövde försvara sin bedömning av patienten och dennes behov av vård mot patienten själv 

eller anhöriga. 

“Kanske inte vardagligt men det inträffar ett par gånger varje vecka att man står i 

en situation där man på något sätt måste försvara sig själv. Oftast är det ju att man 

verbalt får försvara sin bedömning eller att man får förklara varför man inte gör 

exakt som person som ringt oss vill. Sen är det väl lite individuellt hur man 

upplever att det är, hur stort hot det blev och hur besvärligt det blev men…” 

 

Sjuksköterskorna upplevde att de hade större förståelse för patienter med kända psykiatriska 

sjukdomar eller andra bakomliggande sjukdomstillstånd när de hamnar i hotfulla situationer. Det 

upplevdes då lättare att hantera och hoten kändes inte lika personliga. Detta eftersom att 

sjuksköterskorna antog att beteendet oftast berodde på det bakomliggande sjukdomstillståndet. 

Verbala hot upplevdes som mer vanliga än fysiskt våld, som i sin tur oftast upplevs mer som 

sjukdomsrelaterat. Fysiskt våld upplevdes inte lika påfrestande som ett hotfullt agerande. Detta 

uttrycktes bero på att det fysiska våldet inte upplevdes lika vanligt förekommande. Alla 

sjuksköterskor var dock överens om att hot och våld i vårdsituationer inte ska förekomma. 

Sjuksköterskorna ansåg att patienterna, deras närstående och omgivningen är dåligt insatta i vad 
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ambulanssjukvården innebär och behöver få en bättre insikt i hur den fungerar för att det ska 

kunna bedrivas en bättre vård prehospitalt. 

 

“Arg, rädd det beror på vilken situation det är men i efterhand blir man förbannad på 

att människor har så dålig förståelse för det man pysslar med.” 

 

Ett gott samarbete med bra kommunikation, samspel och förtroende kollegor emellan i 

ambulansteamet ökade den upplevda säkerheten och tryggheten i hotfulla situationer. Det kunde 

även bidra till att minska känslan av rädsla. Sjuksköterskorna beskriver vidare att ett ärende i sig 

inte behövde vara hotfullt men att en bristande relation och kommunikation mellan kollegorna 

bidrog till eller förstärkte känslan av otrygghet. Vidare berättade sjuksköterskorna om vikten av 

att hålla ihop med sin kollega för att göra bedömningen om den initiala platsen ansåg som säker 

att vårda på. Vid situationer där de tvingades till att dela på sig upplevdes en större osäkerhet 

och utsatthet i vårdsituationen än när de kunde fortsätta omhändertagandet tillsammans. 

 

“Det kan jag ju tillägga, man känner sig ju mer eller mindre trygg på med de man 

åker med också. Det kan vara någonting att få med sen kanske. Så åka med viss 

personal så känner jag mig kanske mer trygg i situation där jag känner mig otrygg 

med annan också. Så det kan ju avgöra när jag känner mig hotad.” 

 

Att få information från arbetsgivaren vid olika händelser uppgav sjuksköterskorna som en viktig 

del. Informationen mellan kollegor når inte alltid varandra och att informationen då lämnas ut av 

arbetsgivaren uppskattades för att de ska kunna komma förberedda om eventuellt samma eller 

liknande situation skulle uppstå igen. Sjuksköterskorna upplevde trygghet genom stödjande 

uppbackning från sina arbetsgivare vid situationer då hot och våld förekommit. Samtidigt som 

de betonade vikten av eget ansvar av att informera vidare för att kunna få adekvat hjälp och stöd 

efter hotfulla- eller våldsutsatta situationer. 

 

Ofta upplevdes informationen från SOS som bristande och felaktig. Sjuksköterskorna beskriver 

medvetenheten som finns kring detta, eftersom att de som ringer in till SOS inte behöver lämna 

sanningsenliga uppgifter. En tidigare känd hotfull patient kan larma SOS under ny identitet från 

en annan adress än tidigare och på så sätt överrumpla sjuksköterskorna som åker dit och 

förväntar sig något eller någon helt annan. Det framkom en önskan om att det på något sätt bör 

finnas ett bättre system inom den prehospitala vården som tillåter ambulansen att ha en bättre 
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kännedom angående adresser där hot och våld förekommit eller mer tillgång till journaler för att 

få tydligare information kring patienter som upprepade gånger betett sig hotfullt för att kunna 

möta patienten på ett bättre sätt. När sjuksköterskorna fick bättre information upplevde de att 

möjligheten till bättre förberedelser ökade inför olika vårdsituationer, både vid förväntat- och 

oförväntat hot. Att ha vetskap om att det finns mer resurser vid behov uppgavs generera en 

känsla av trygghet; att veta att man inte är ensam om en hotfull situation skulle uppträda. 

Känslan kunde också leda till en falsk säkerhet då det förekom exempel på uteblivet stöd när det 

inte fanns andra resurser att tillgå. 

 

“...en bättre anamnestagning av SOS där man faktiskt redan i samtalet, om man 

känner av att det kan finnas risk för någon form av hot och våld, att man 

penetrerar det redan per telefon. Och sen att vi får de uppgifterna, att de inte 

stannar någonstans på vägen. Sen finns det väl en önskan kanske att vi kan få gå in 

och läsa journaler, att vi får tillgång till melior så att man faktiskt kan gå in och 

titta och se vad det här är för typ av patienten. Och får man då veta att det här är 

en patient som innan är hotfull och våldsam, att man kan ta med polisen redan i 

utlarmningen.” 

 

Eftertänksamhet uppstod oftast efter händelserna och sällan mitt under. Tankar kring vad som 

kunde ha hänt om situationen artat sig på annat sätt, eller vad som hade hänt om 

ambulanspersonalen handlat annorlunda. Sjuksköterskorna upplevde även att situationer där 

inget egentligen hänt, skapar obehag och rädsla efteråt när de hade fått en chans att reflektera 

över händelsen. Det fanns en utbredd frustration hos sjuksköterskorna att hot och våld mot 

ambulanspersonal inte straffas hårdare eftersom att det eventuellt hade kunnat avskräcka vissa 

gärningsmän eller åtminstone gett dem kännbara konsekvenser av sitt agerande. 

 

Orsaker till hot och våld från patient och personer i omgivningen 

Sjuksköterskorna uppgav att när patienten var hotfull eller våldsam kunde det finnas ett 

bakomliggande sjukdomstillstånd som förklaring. Medan vid hot och våld från närstående eller 

omgivningen fanns ibland inget som kunde förklara deras beteende, mer än ett eventuellt 

utåtagerande av rädsla eller deras oförmåga att hantera rädsla i en stressande situation. 

Sjuksköterskorna uttryckte att närstående då i form av missriktad omtanke till patienten hotade 

ambulanspersonalen. När de närstående inte delade sjuksköterskornas bedömningar eller 
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planerade åtgärder uttryckte de sitt missnöje genom hot mot den ambulanspersonal som var på 

plats. 

 

“Men, eh, ganska sällan vanligt. ibland är ju patienterna, eller anhöriga, lite 

hotfulla för att de är lite rädda och för att de upplever att de fått dålig vård innan 

eller att man, eeh jaa, är rädd för att någon ska dö eller och då brukar ju det, man 

brukar kunna prata bort det ganska så snabbt och när patienten väl får vård så 

brukar det klinga av.” 

 

Vissa närstående uttryckte inte bara missnöje utan försökte genom hot och även våld tvinga 

sjuksköterskorna till vissa åtgärder i omhändertagandet av patienten. I vissa fall skedde hotet 

med patientens tysta samtycke, i andra fall var inte patienten medveten om hur närståendes 

beteende försvårade omvårdnaden. Genom att samarbeta med patienten och kontinuerligt 

informera närstående om de nödvändiga omvårdnadsåtgärder kunde sjuksköterskorna desarmera 

situationen, när det upplevdes att hoten från de närstående bottnade i en oro. Andra exempel som 

gavs på hur vårdsituationen löstes var att ambulanspersonalen delade på sig. En i teamet tog 

hand om patienten och den andre tog hand om den närstående för att kunna ge sin kollega någon 

form av arbetsro. 

 

“...eftersom hon vägrar samarbeta, maken blir väldigt fysiskt utåtagerande och 

kastar med saker och så vidare och hindrar oss från att göra vår undersökning 

komplett utan vi får liksom dra oss undan och sköta samtal delvis utanför och hålla 

igen dörren för han står och hotar oss med att “om vi inte bara lassar med henne 

och kör så kommer det vara det sista vi gör och vänder vi ryggen så är det det sista 

vid gör den dan och nånsin i livet.” 

 

Sjuksköterskorna beskrev situationer där de utsattes för hot och våld av personer som inte var 

involverade i vårdärendet, exempelvis vid ärenden i mer utsatt område. I de fall då omgivningen 

störde omvårdnaden fanns det fortfarande ett patientbehov som behövde lösas på ett 

tillfredsställande sätt. Detta för att patienten fortfarande hade ett vårdbehov och inte kunde 

klandras för omgivningens inblandning. Däremot upplevdes det att det ändå gick ut över 

patienten då sjuksköterskorna behövde avsätta energi och resurser att handskas med 

omgivningen. I mer extrema situationer kunde omgivningen utgöra ett så stort bekymmer att 
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sjuksköterskorna upplevde att de blev tvungna att släppa fokus helt från patienten för sin egen 

säkerhets skull. 

 

“Risken är att omvårdnaden kan bli påverkad då också om det är en tredje man för 

att man måste liksom lägga krutet på tredje istället och skydda sig mot den eller än, 

argumentera eller någonting.” 

 

“Då hinner jag som går ur inte mer än byta tre fyra meningar på mindre än trettio 

sekunder och när det plötsligt liksom vimlar ut upp mot femton sexton nästan 20 

personer som verbalt och genom styrkedemonstration i liksom antal personer börjar, 

jaaa… ...ord som “pissar på er”, eller “pissa på de”, “far åt helvete”, “visa dem 

vem som bestämmer”, “ge er härifrån”, “vem fan tror ni att ni är” liksom, såna här 

grejer… ...eh, börjar liksom, eh, kastas efter oss. “ 

 

Bemötandet påverkar omvårdnaden 

Sjuksköterskorna beskrev hur deras eget uppträdande och bemötande möjliggjorde vård i hot 

och våldssituationer, eller i vissa fall kunde omöjliggöra det. Vid en hotfull situation uttrycktes 

vikten av att vara tydlig, ödmjuk och att bibehålla lugnet för att kunna deskalera situationen till 

den grad där sjuksköterskorna kunde få möjligheten att utföra relevanta omvårdnadsåtgärder. Att 

bemöta alla patienter lika och viljan att erbjuda alla en god vård var av vikt för att få den miljö 

som möjliggör vård. Om sjuksköterskorna eller deras kollegor däremot själva brusade upp och 

blev defensiva eller otrevliga ledde detta till att omvårdnadens försvårades ytterligare eller 

uteblev helt då patienten i vissa fall vägrade att samarbeta. Att bemöta patienten och dess 

närstående på ett professionellt och informativt sätt räckte i flera av fallen för att möjliggöra ett 

normalt vårdförlopp, även om det varit en initialt otrevlig start. 

 

“Från början så tror jag att jag resonerade så att det är krisreaktion, eller en 

reaktion ifrån den här då som utövar hot eller våld, med tanke på deras osäkerhet 

kanske och att man då försöker deskalera situationen verbalt och säger “men vi är 

här för att hjälpa till.” 

 

Oavsett sjukdomstillstånd, nationalitet eller gängtillhörighet upplevde sjuksköterskorna att de 

alltid försöker ge alla en likvärdig vård, oavsett vem de fick som uppgift att vårda. 
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Sjuksköterskorna beskrev hur fördomar kunde uppstå inför olika vårdtillfällen, speciellt vid 

kända patienter och adresser. Vid vissa situationer var ambulanspersonalen uppträdande viktigt 

för hur situationen upplevdes och artade sig. Inställningen och bemötandet ansågs kunna formas 

negativt om den tidigare upplevelsen påminde mycket om den nya situationen. 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att belysa sjuksköterskans upplevelse av att vårda i en prehospitalt hotfull och 

våldsam miljö. Analysen resulterade i fem kategorier (n=5); omvårdnaden blir ofullständig i en 

hotfull och våldsam situation, erfarenhet leder till ett ökat säkerhetsmedvetande, hot och våld i 

en prehospital vårdsituation är känsloladdat, orsaker till hot och våld från patient och personer i 

omgivningen samt bemötandet påverkar omvårdnaden. 

 

Studiens resultat visar att när sjuksköterskorna i den prehospitala vården blir utsatta för hot och 

eller våld finns det exempel som tyder på att det går ut över den vård som ska bedrivas och att 

detta kan leda till omvårdnaden blir ofullständig. En svensk studie av Suserud, Blomquist och 

Johansson (2002) angående förekomsten av hot och våld prehospitalt, påvisar liknande resultat. 

Där fick patienten en bristande omvårdnad då ambulanspersonalen inte hade möjlighet eller där 

de valde att avstå från att ge behandling för att inte provocera patienten om det fanns risk för 

våld. Vår studies resultat indikerar att sjuksköterskorna har kvarstannat i vårdsituationen tills de 

behövde eller blev tvingade till att lämna patienten på grund av hot och eller våld. 

Omhändertagandet upplevdes då ha blivit ofullständigt. Detta kunde få konsekvenser för 

patienten då denne inte fick den omvårdnad som denne kunde vara i behov av. Petzäll, Tällberg, 

Lundin och Suserud (2011) har i sin studie kring hot och våld prehospitalt beskrivit vikten av ett 

strukturerat och tydligt handläggande i det akuta skedet. Detta är något som försvåras eller 

omöjliggörs om ambulanspersonalen utsätts för hot och våld och som på så sätt kan hindra 

omhändertagandet av patienten. Petzäll et al. menar vidare att utbildningar för 

ambulanspersonalen hur de ska bemöta personer i kris och hantera hot och våld i prehospitala 

vårdsituationer är av vikt för att dels möjliggöra vård och dels för ambulanspersonalens egen 

säkerhet. 

 

Enligt Brottsbalken (SFS, 1962:700, kap 24, § 1) gäller nödvärnsrätten alla medborgare i 

Sverige, oavsett om man är i tjänst eller ledig. När våldet eller hot om våld upphört, slutar 

nödvärnsrätten att gälla. I vårt resultat framkommer det att sjuksköterskorna väljer att lämna 

vårdsituationen när deras egen säkerhet inte längre kan garanteras. De eller annan 

ambulanspersonal bör återkomma, om det bedömts att det föreligger ett vårdbehov hos 

patienten. I vår studie framkom det att detta skedde när sjuksköterskorna fick uppbackning av 

exempelvis polis eller att polisen säkrade platsen innan omhändertagandet av patienten påbörjas. 
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Studiens resultat visar att i de fall då sjuksköterskan inte hade möjlighet att fortsätta vårda, 

gjordes försök till att uppmana patienten att själva söka den vård som de upplevdes vara i behov 

av. Trots att sjuksköterskorna inte kunde genomföra ett fullgott omhändertagande gjordes försök 

att utföra någon form av vård. Suserud et al. (2002) menar att sjuksköterskan i största möjligaste 

mån försöker se till patientens bästa trots de frustrerande situationer som försämrar mötet mellan 

ambulanspersonalen och patienterna, vilket även denna studies resultat stödjer. 

 

När omhändertagandet av patienten blev fördröjt eller ofullständigt på grund av en hotfull och 

eller våldsam situation framkommer det i vårt resultat att det är viktigt med en god 

journaldokumentation där man beskriver och eller motiverar sina utförda åtgärder. Enligt 

Bledsoe, Wasden och Johnson (2013) ses ambulansjournalerna som en viktig del i patientens 

handläggning efter ankomst till sjukhus. Vidare framhåller de vikten av en god journalföring för 

att information inte ska gå förlorad och på så sätt påverka patientsäkerheten. Även Fitzpatrick et 

al. (2018) visar att en god överrapportering och journalföring ökar patientsäkerheten. 

 

Att det finns en utpräglad säkerhetsmedvetenhet i ambulansverksamheten framkom tydligt 

baserat på sjuksköterskornas upplevelser. Medvetenheten kring risken att bli utsatt för hot och 

våld upplevdes som god. Det framkom dock tydligt att erfarenhet av tidigare eller liknande 

händelser gav sjuksköterskorna bättre förutsättningar för både ambulanspersonalen och 

patientens säkerhet. Då förekomsten av hot och våld mot ambulanspersonal är hög både i 

Sverige (Petzäll et al., 2011) och internationellt (Boyle, Koritsas, Coles & Stanley, 2007) är det 

viktigt att ha en medvetenhet om detta. Sjuksköterskorna i vår studie beskrev olika strategier för 

att bedöma om platsen eller omgivningen var säker samt olika tillvägagångssätt att bedöma och 

handskas med patienten i hotfulla och eller våldsamma situationer. Med ökande erfarenhet 

utvecklade sjuksköterskorna en förmåga att läsa av platsen och patienten samt ett utvecklat 

konsekvenstänk kring handhavande och planerade åtgärder vid en förändrad situation. 

Konsekvenstänk i våldsamma och eller hotfulla situationer diskuteras av Brophy, Keith och 

Hurley (2018) i en studie om hot och våld på akuten, men mycket av det konsekvenstänk de 

beskriver är applicerbart på den prehospitala vården. De lägger vikt vid att vårdpersonalen bör 

vara medvetna om konsekvenserna som kan uppstå i en hotfull och eller våldsam situation. De 

beskriver hur vårdpersonalen bör placera sig för att inte bli trängd i ett hörn, vikten av att ha en 

planerad flyktväg och hur föremål bör placeras i förhållande till patienten, för att de inte ska 

användas som tillhyggen. Även ordval och bemötande av vårdpersonalen gentemot patienten 

nämns som en faktor att väga in då det kan bidra till att en situation eskalerar eller deskalerar. 
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Gunnarsson och Warrén Stomberg (2008) visar i sin studie angående faktorer som påverkar 

beslutstagandet prehospitalt att samspelet mellan kollegor kan ha stor påverkan för 

omhändertagandet. De betonar även vikten av att ha erfarenhet, vilket är en faktor som stärker 

och påskyndar beslutsprocessen för ett bra omhändertagande prehospitalt. 

 

Vårt resultat betonar sjuksköterskornas vilja att hjälpa patienten, men utan att utsätta sig själv 

eller sin kollega för onödiga risker, vilket även Gunnarsson och Warrén Stomberg (2008) 

presenterar i sitt resultat. I vår studie beskrivs hur säkerhetsåtgärder vidtogs genom att ta hjälp 

av andra instanser. Polisen upplevdes som den främsta samarbetspartnern för att kunna 

möjliggöra omvårdnadsåtgärder för patienter. I en amerikansk studie (Grange & Corbett, 2002) 

med fokus på våld mot ambulanspersonal presenteras det att polisen är en direkt förutsättning 

vid hot och våld för att få platsen säkrad för att på så sätt möjliggöra omvårdnaden för 

ambulanspersonalen. 

 

I vårt resultat framkom en önskan att samarbetet mellan räddningstjänst, ambulans och polis ska 

bli bättre då räddningstjänsten kan få direktiv från polisen gällande platsens säkerhet medan den 

informationen aldrig framgår till ambulansen. Suserud et al. (2002) visar att en tydlig och klar 

kommunikation är viktig för att en korrekt bedömning av situationen och patientens behov ska 

kunna göras. Vid informationsbrist kan en bedömning inte utföras och ambulanspersonalen kan 

utsätts för en onödig risk. Detta kan även påverka möjligheten att utföra adekvat vård. Fler 

resurser att tillgå lyftes också fram, både inom den egna organisationen samt hos andra 

blåljusaktörer. Polistätheten i södra Sverige är god jämfört med de norra delarna av landet 

(Statens offentliga utredningar, 2015, s. 20–21) men trots det upplevdes det finnas brister i 

tillgängligheten. 

 

Att utsättas för hot och våld är känsloladdat. Sjuksköterskorna i vår studie upplevde att de hade 

större förståelse för patienter med kända psykiska sjukdomstillstånd eller andra bakomliggande 

sjukdomstillstånd när de hamnar i hotfulla situationer. Åström et al., (2004) kom fram till 

liknande resultat i sin studie gällande våld mot vårdpersonal från demenssjuka. De visar att även 

om det uppstod frustration, ilska och maktlöshet i situationer med hot och eller våld fanns det en 

ökad förståelse och tolerans från sjuksköterskorna om det fanns ett känt bakomliggande 

sjukdomstillstånd som kunde förklara patientens agerande. Även Petzäll et al. (2012) visar i sin 

studie angående hot och våld i den svenska ambulanssjukvården att hot från exempelvis 

patienter med psykiska sjukdomar inte upplevdes lika allvarligt eftersom att patienterna då hade 
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en känd sjukdomsbild sedan tidigare och beteenden från patienten uppfattades då inte lika 

personligt riktat av ambulanspersonalen. Enligt Schmidt et al. (2001) är det två grupper som 

undertriageras i den prehospitala miljön; patienter med psykiatriska sjukdomstillstånd samt 

patienter med demens. Detta på grund av att de ofta upplevdes att inte ha något vårdbehov eller 

något behov av ambulanssjukvård. En faktor som vägdes in var att dessa två grupper upplevdes 

mer svårbedömda av ambulanspersonalen i det prehospitala mötet än andra grupper under 

anamnestagning. Detta visar att det är viktigt att ambulanspersonalen har en god kännedom om 

psykiatriska sjukdomstillstånd för att på så sätt kunna erbjuda adekvat vård till alla, trots 

svårigheter att ta en fullgod anamnes. 

 

I vår studie betonar sjuksköterskorna relationen i ambulansteamet. Det förtroende som 

sjuksköterskorna kände för sin kollega kunde minska eller förstärka de känslor som upplevdes. 

Gunnarsson och Warrén Stomberg (2008) påtalar i sin studie om faktorer som påverkar 

beslutstagandet prehospitalt hur förtroendet kollegor emellan har en stor påverkan på hur 

situationen upplevs och vilka beslut som kommer tas. Även SOS alarm upplevdes i vår studie 

som en källa till frustration då sjuksköterskorna upplevde deras anamnestagning som stundtals 

felaktig och ibland bristande, vilket försämrade sjuksköterskornas möjlighet att förbereda sig 

adekvat inför vårdsituationen. I nuläget styrs patientuppgifterna av patientdatalag (SFS 

2008:355). Lagen ger olika vårdgivare inom hälso- och sjukvård möjlighet att ta del av 

varandras patientuppgifter genom en sammanhållen journal för att kunna få en överblick av 

patientens vårdbehov och utifrån det skapa de bästa förutsättningarna vid omhändertagandet för 

patienten. Lagen finns även till för skydda patientens integritet och öka patientsäkerheten. 

 

Sjuksköterskorna i vår studie var medvetna om att SOS alarm inte kan säkerställa patientens 

identitet över telefon, men önskade att SOS alarm på något sätt skulle kunna få möjlighet till 

mer historik om patienterna. Detta ansågs kunna resultera i att ambulanspersonalen fick bättre 

förutsättningar till att förbereda sig om en hotfull situation skulle uppstå igen. Vidare var 

sjuksköterskorna positivt inställda till skärpta straff mot dem som utsätter blåljuspersonal för hot 

och eller våld, vilket Statens offentliga utredningar (2018) föreslår. I intervju angående 

blåljussabotage med justitieminister Magnus Johansson i tidningen Vårdfokus publicerat 2018-

01-17 uppger han att straffen ska skärpas gällande att angripa bland annat ambulanspersonal vid 

situationer som leder till att omhändertagandet av patienten blir förhindrat eller fördröjt. Straffet 

föreslås bli upp mot cirka fyra års fängelse och leda till livstids fängelse vid grövre fall. Vidare 

hoppas justitieministern på att lagändringen ska träda i kraft under januari 2019 (Ejd, 2018). 
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Justitieministern syftar till en rapport från statens offentliga utredningar som ligger till grund för 

de lagändringar som kommer träda i kraft (Statens offentliga utredningar, 2018). Liknande lagar 

finns redan i Danmark, Norge och Australien, exempelvis. I vår studie framkommer det att när 

omvårdnaden blir fördröjd eller ofullständig på grund av hotfulla och eller våldsamma 

situationer drabbas patienten genom att ambulanspersonalen tvingas avvakta vidare 

omhändertagande i väntan på polisförstärkning. De patienter som bor i utsatta och drabbade 

områden där ambulanspersonalen inte har en säker arbetsmiljö drabbas hårdast. Lagändringen 

kommer på så sätt både gynna ambulanspersonalen som får en säkrare arbetsmiljö samt 

patienten som inte behöver drabbas av fördröjd eller ofullständig omvårdnad på grund av en 

hotfull arbetsmiljö.  

 

I vår studie framkom en önskan från sjuksköterskorna att få möjlighet att kunna flagga enskilda 

patienter eller adresser, men detta är inte förenligt med förordning (EU) nr 2016/679 gällande 

dataskydd eller patientdatalagen (SFS 2008:355). Vidare är frågan hur länge en flaggning ska 

ligga kvar, eftersom att flaggade patienter som tidigare bodde på adressen kan ha flyttat. För den 

enskilde patienten kan det ha varit en engångsföreteelse som går att härleda till 

sjukdomstillstånd och att utpekas systematiskt hos SOS alarm vore inte etiskt riktigt. Därför 

föreslår vi att det närliggande området där händelsen inträffat på något sätt ska flaggas och på så 

sätt pekas varken patienter eller specifika adresser ut, men skulle kunna ge ambulanspersonalen 

en möjlighet att höja sitt säkerhetsmedvetande när de befinner sig i det specifika området. 

 

Resultatet i vår studie visar att närstående och personer i omgivningen kunde ha starka åsikter 

angående den vård och behandling som sjuksköterskorna genomförde. Hot och våld uppstod vid 

flera tillfällen då de närstående inte delade sjuksköterskornas bedömning, något som även 

Petzäll et al. (2011) presenterar i sitt resultat. De beskriver att det fanns flera bakomliggande 

orsaker till den frustration närstående kände mot ambulanspersonalen, dels deras egen okunskap 

och dels att de inte delade ambulanspersonalens bedömningar eller inte var nöjda med den vård 

som erbjöds. Petzäll et al. utvecklar att mycket av denna konflikt verkar ligga i 

sjuksköterskornas vilja att göra det bästa ur omvårdnadssynpunkt för patienten medan 

närstående eller omgivningen har en annan åsikt om vad som bäst gagnar den sjuke. Sandman 

och Nordmark (2006) nämner detta som ett av de etiska problemen i prehospitalt arbete. I en 

studie av Larsson, Holmén och Ziegert (2017) gällande prehospital bedömning av icke-akuta 

patienter framkom det att ambulanspersonalen kan göra en adekvat bedömning av patientens 

vårdbehov och den mest lämpliga vårdnivån för patienten. Med stöd av triagerings instrumentet 
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Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS) samt läkarkontakt vid behov kunde 

flera patienter lämnas hemma eller söka vård på annat sätt än inom akutsjukvården. Detta ansågs 

gynna både patienter och minska akutmottagningarnas belastning. Wireklint, Elmqvist, Parenti 

och Göransson (2018) anser att RETTS är ett bra triageringssystem som stärker 

patientsäkerheten. Flertalet patienter och närstående känner inte till att ambulanspersonalen 

arbetar utifrån RETTS för att hitta den vårdnivå som gör störst nytta för patienten. Vi anser att 

om allmänheten var mer informerad om hur triageringen inom ambulanssjukvården fungerar är 

det troligt att dessa konflikter skulle minska. 

 

Sjuksköterskorna beskrev även en önskan att kunna ge samtliga patienter möjlighet till samma 

vård. Genom ett bra bemötande kunde de i flera fall desarmera en potentiellt hotfull eller 

våldsam situation och möjliggöra omvårdnad. Morphet et al. (2014) beskriver hur ett dåligt 

bemötande eller bristen på empati i mötet mellan sjuksköterskor och patienter kunde vara den 

utlösande faktorn i vissa hot och våldssituationer. Enligt Ahlenius, Lindström och Vicente 

(2017) har patienter som blivit dåligt bemötta av ambulanspersonal upplevt att bemötandet 

påverkade hela deras upplevelse av ambulanssjukvården. Många uttryckte ett grovt missnöje 

över bemötandet och den vård de erhållit. I vår studie menar sjuksköterskorna att bemötandet är 

en central del i att vårda i en hotfull eller våldsam miljö och genom sitt eget agerande kan de 

möjliggöra omvårdnad i en situation som annars hade kunnat eskalera. Suserud et al. (2002) 

betonar vikten av sjuksköterskornas vilja och förmåga att förstå den bakomliggande orsaken till 

hot och eller våld och att försöka möjliggöra den omvårdnad patienten var i behov av, vilket 

även resultatet i vår studie har påvisat. 

 

Metoddiskussion 

Vid en kvalitativ studie används begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet för att 

kunna stärka studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Studiens kontext är väl beskriven. Information angående sjuksköterskornas arbetslivserfarenhet 

inom den prehospitala vården, kön och ålder har bidragit till en bättre överförbarhet. 

Överförbarhet innebär att studiens resultat kan upprepas med andra deltagare vid andra tillfällen 

om det finns intresse för att göra studier med liknande innehåll (Graneheim & Lundman, 2004). 

Då intervjuerna genomfördes i två ambulansdistrikt i södra Sverige anser vi att resultatet inte är 

helt överförbart för ambulanssjukvården i hela Sverige. Intervjuerna utfördes i två liknande 



Institutionen för Hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 

29 

ambulansdistrikt med liknande bemanning och storlek inom ambulansorganisationen. Även 

populationen samt antal sjukhus var likartade. Om studien hade genomförts i norra Sverige anser 

vi att är det möjligt att resultatet hade skiljt sig. Detta eftersom att där är det längre avstånd 

mellan både ambulansstationer och sjukhus, samt en lägre andel invånare och mindre antal 

poliser. Studien kan ändock bidra till en ökad förståelse för sjuksköterskans upplevelse av att 

vårda i en prehospitalt hotfull och eller våldsam miljö, eftersom att intervjuerna är baserade på 

upplevelser från sjuksköterskorna som är yrkesverksamma inom den prehospitala vården. 

Genom den förberedda intervjuguiden (Bilaga 1) ställdes frågor som var relevanta för studiens 

syfte. Genom att ha en intervjuguide med frågor som utformats efter studiens syfte kom samtliga 

intervjuer att beröra ämnet och bidrog därmed med relevant data. Överförbarheten bedöms som 

god då intervjuguiden med studiens frågor bifogas. 

 

Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2012, s. 189) utgår det manifesta innehållet från det 

textnära och det framträdande budskapet i texten. Detta uttrycktes sedan i kategorier som 

relaterade till det innehåll som var relevant i förhållande till syftet. Vidare tydliggör Lundman 

och Hällgren-Graneheim (2012, s. 189) en svaghet med att försöka finna innehållet i en text. Det 

finns risk för att den ursprungliga textens helhet går förlorad om kodningen blir alltför 

detaljerad. Efter transkriberingen av intervjuerna lästes materialet igenom ett flertal gånger av 

oss båda för att vi inte skulle missa någon av de meningsbärande enheterna som var relevanta till 

syftet. I enlighet med Graneheim och Lundman (2004) kondenserade vi sedan de 

meningsbärande enheterna, vilket innebär att meningsenheterna förkortades utan att de förlorade 

sin kärna. De kondenserade enheterna fick sedan en kod, där vi vidare jämförde dess innehåll 

sinsemellan och utefter det skapa resultatets kategorier. 

 

I intervjustudier brukar antalet intervjuer ligga mellan 10–15 stycken beroende på hur mycket tid 

och resurser som finns tillgängliga och vad studien syftar till att undersöka (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 156). En svaghet med studien kan vara att endast åtta intervjuer utfördes. Vi 

anser att dessa åtta intervjuer gav tillräcklig mycket data i förhållande till den tid som var avsatt 

för studien, då beskrivningarna var ordrika och nyanserade. Intervjuerna tog totalt mellan 10–50 

minuter. Majoriteten av intervjuerna tog cirka 30 minuter. Den kortaste intervjun tog 10 minuter 

och den längsta tog 50 minuter. Anledningen till att de varierade i tid kan bero på mängden 

upplevelser som sjuksköterskorna beskrev samt omfattningen av dessa. En annan bidragande del 

kan även vara beroende på de intervjuer där vi delgav våra egna erfarenheter och upplevelser. Vi 
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har kritiskt granskat dessa intervjuer flertalet gånger och anser att den data som kommit fram i 

förhållande till syftet inte förändrats eller påverkats i slutändan. 

 

Pålitligheten i förhållande till syftet anser vi vara hållbart över tid då det som beskrivits är 

personliga upplevelser (Graneheim & Lundman, 2004). Däremot är vi medvetna om att hot och 

våld kan förändras över tid, vilket kan innebära att upplevelserna därför kan bli av annan 

karaktär än de som är beskrivna i vårt resultat. Vidare anser vi att studiens trovärdighet är bra, 

eftersom att sjuksköterskorna själva valt att delge sina upplevelser. Transkriberingen utfördes 

ordagrant och de färdigställda texterna lästes igenom flera gånger för att ingen data skulle gå 

förlorad. Analysarbete utfördes sedan metodiskt enligt Graneheim och Lundmans (2004) 

metodbeskrivning av manifest kvalitativ innehållsanalys och de meningsbärande enheterna som 

plockades ut ställdes flertalet gånger i relevans till syftet. Resultatets trovärdighet stärks även 

genom att citat från intervjuerna har använts samt genom att det finns en variation på de 

deltagandes kön och ålder (Graneheim & Lundman, 2004). Bias har även undvikits genom att 

studien har skickats till handledare samt diskuterats under seminarium där de som granskat 

studien bidragit till vår förmåga att värdera vår studie. Studiens resultat har därefter sedan 

diskuteras och presenteras i förhållande till publicerad forskning, både svensk och internationell. 

Dessa publicerade studier presenterar liknande resultat som denna studie, vilket stärker dess 

trovärdighet. 
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SLUTSATS 

Denna studie syftade till att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda i en prehospitalt 

hotfull och våldsam miljö. Resultatet visade att sjuksköterskorna önskade ha en bättre möjlighet 

till att kunna kartlägga tidigare hotfulla händelser, exempelvis genom en notis i ärendet från 

SOS alarm. Detta ur ett säkerhetsperspektiv för att få en bättre möjlighet till att kunna komma 

mer förberedd till ärendet. Vi anser att någon form av flaggning hos SOS alarm borde vara 

möjlig för att öka ambulanspersonalens säkerhet. Denna flaggning av områden föreslås baseras 

på antal rapporterade incidenter mot ambulanspersonal och omprövas regelbundet för att 

undvika att en flaggning ligger kvar över tid trots att platsen kan anses säker. 

 

Det framkom även en önskan om tydligare samverkan mellan blåljusorganisationer för 

möjligheter till ett förbättrat samarbete. Det upplevda hotet och våldet prehospitalt är ett problem 

ur arbetsmiljösynpunkt som kräver en förbättrad kunskap för att kunna hanteras, vilket visades i 

vårt resultat. Sjuksköterskorna behöver få en bättre säkerhetsutbildning och även utbildning i 

konflikthantering vid hotfulla och eller våldsamma situationer. Detta skulle kunna bidra till en 

ökad medvetenhet kring bemötande i hotfulla och våldsamma situationer, då dagens kunskap 

enligt sjuksköterskorna i studien upplevdes vara baserad på erfarenhet från tidigare upplevelser 

av hot och våld i prehospitala vårdsituationer. Studiens resultat visade även på att allmänheten 

och annan vårdpersonal behöver få en bättre inblick i hur den svenska ambulanssjukvården 

fungerar och vad triageringen innebär. En ökad förståelse kan förhoppningsvis leda till att 

omhändertagandet inte blir ofullständigt i situationer där patienten eller personer i omgivningen 

inte delar ambulanspersonalens åsikt om exempelvis prioritering och omhändertagande. 

 

 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

En nationell handlingsplan och mer utbildning gällande hot och våld bör finnas för samtliga 

ambulansaktörer i Sverige. Detta för att kunna ge personalen fler verktyg och mer kunskap inom 

området och därmed kunna bemöta hot och våld på ett bättre sätt. Ytterligare ses ett behov av 

mer resurser, både gällande ambulans och polis. Vidare föreslår vi en fortsatt forskning gällande 

omvårdnaden samt arbetsmiljön vid påverkan av hot och våld inom den svenska 

ambulanssjukvården. 
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Bilaga 1. 

 

Intervjuguide 

Bakgrundsfakta 

Kön: 

Ålder: 

Utbildning: 

År i yrket? 

 

Frågor 

Beskriv vad hot och våld innebär för dig? 

Hur har du upplevt verbalt- och fysiskt hot i yrket? 

På vilket sätt har du upplevt hot eller våld senaste 24 månaderna? 

Hur agerade/resonerade du i situationen? 

Vilka tankar och känslor dök upp efteråt? 

Upplever du att omvårdnaden påverkas i situationer där det förekommer hot och våld? 

  - Om ja, på vilket sätt? 

 

Upplever du att hot och våld är ett vanligt förekommande hinder för att kunna ge god vård 

prehospitalt? 

Vad innebär en god omvårdnad för dig? 

I de situationer som upplevdes hotfulla och/eller våldsamma, hur påverkades patienten? 

Har dessa upplevelser fått konsekvenser för patienter vid liknande vårdtillfällen? 

Har dessa upplevelser några rättsliga följder, exempelvis polisanmälan eller rättegång? 

Hur tänker du kring säkerheten i samband med vårdtillfällen? 

Har det funnits tillfällen du som du valt att inte vårda på grund av hotfull/våldsam miljö? 

  - Om ja, vad baserades beslutet på? 

Hur upplever du arbetsgivarens hjälp till att stödja när hot och våld förekommit? 

Vad anser du kan bli bättre för förebyggandet av hot och våld inom den prehospitala vården? 
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Bilaga 2. 

 

Information och förfrågan till Verksamhetschef om att få genomföra examensarbete 

Vår magisteruppsats på D-nivå syftar till att öka förståelsen kring sjuksköterskans upplevelse av 

att vårda i en prehospitalt hotfull och våldsam miljö. Förhoppningsvis bidrar denna studie till en 

större insikt både för kollegor inom den prehospitala vården samt allmänheten, och i slutändan 

bidra till en bättre vård för de patienter som vårdas i en prehospitalt hotfull eller våldsam miljö. 

För att delta i studien skall personalen vara legitimerad sjuksköterska och jobbat på ambulansen 

minst 6 månader samt upplevt en eller flera situationer där vård i en hotfull och våldsam miljö 

har varit av behov under de senaste 24 månaderna. 

Intervjuerna kommer att ske under våren 2018 på en tid och plats som deltagarna och 

skribenterna kommer överens om. Intervjun beräknas kunna ta upp till cirka 60 minuter. En 

ljudupptagning med våra smartphones kommer att göras för att sedan transkribera intervjun och 

som därefter kommer att analyseras. 

Vi genomför gärna intervjun på er station om inte deltagaren önskar att den sker på en annan 

plats. Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas utan att skäl behöver uppges. 

Alla uppgifter kommer att hanteras med strikt konfidentiellt, alla personuppgifter och platser 

kommer att anonymiseras för att stärka sekretessen. All insamlad data kommer förstöras efter 

godkänd uppsats. Studien är godkänd att genomföras av den etiska gruppen vid Luleå Tekniska 

Universitet. 

Färdigställd uppsats kommer att publiceras i databasen Diva, http://www.diva-portal.org. Om 

verksamheten önskar presenterar vi gärna vår färdigställda uppsats för er. 

Om ni samtycker till att vår studie genomförs hos er vänligen fyll i bifogat samtyckesformulär 

och sänd åter med bifogat frankerat kuvert. 

Efter att vi erhållit ert eventuella samtycker kommer vi maila er ett informationsbrev att delge 

era medarbetare, för att finna deltagare som är intresserad av att delta i studien. 

 

Ansvariga för studien 

 

Student:    Student: 

Michaela Jensen   Viktor Ljungström 

telefon: xxx-xxxxxxxx  telefon: xxx-xxxxxxx 

e-post: xxxxxxxx@student.ltu.se e-post: xxxxxxxx@student.ltu.se  
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Handledare: 

Britt-Marie Välivaara. Universitetslektor i omvårdnad.  

telefon: xxxx-xx xx xx 

e-post: britt-marie.valivaara@ltu.se 
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Bilaga 3a. 

 

 

Samtyckesformulär 

 

Samtycke:   

                                                                                     

___  Jag samtycker till att studien genomförs på̊ det sätt som beskrivits i detta dokument 

                                                                                                           

___  Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll:  

 

...............................................................................................................  

 

............................................................................................................... 

  

 

 ___  Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet 

  

 

Underskrift 

 

Datum________________                                         Namn___________________________ 

  

  

Enhet ________________                     Namnförtydligande________________ 

  



Institutionen för Hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 

40 

Bilaga 3b. 

 

Svarstalong  

Jag har tagit del av informationen om studiens upplägg och syfte och är informerad om att jag 

när som kan bryta min medverkan utan att uppge skäl. 

 

Jag önskar mer information om studien _________________________  

 

Jag önskar delta i studien  ____________________________________ 

 

 

Namn:  

 

Telefonnummer:  

 

E-post:  
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Informerat samtycke 

Jag ger härmed mitt samtycke att delta i studien med syfte att beskriva sjuksköterskans 

upplevelse av att vårda i en prehospitalt hotfull och våldsam miljö. 

Jag har erhållit både muntlig och skriftlig information om studiens syfte och genomförande. Jag 

deltar i denna studie frivilligt och är medveten om att jag kan bryta min medverkan när som 

helst utan att uppge skäl.  

Jag har erhållit information att alla mina uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt. Inget 

kommer kunna härledas till mig personligen då materialet kommer att anonymiseras, kodas och 

därefter förstöras efter godkänd uppsats.  

 

Deltagarens underskrift: ____________________ 

 

Namnförtydligande: _______________________  

 

Kontaktuppgifter: _________________________ 

 

Datum / ort: _____________________________ 

 

 


