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Sammanfattning    
Vårdande kan handla om att skapa tillit till patienten för att på så sätt kunna stödja i 
hälsoprocessen. Patienten behöver mötas av en vårdare som förstår och tar hon eller han 
på allvar. Detta gör att en vårdande relation får möjlighet att skapas. De flesta vårdare 
som utsatts för en hotfull patient känner att den vårdande relationen kan påverkas 
oavsett vem hotet kommer ifrån. Hot och våld är ett ständigt växande problem som ökat 
de senaste åren, vilket utgör en stor risk för hälso- och sjukvårdspersonalen. 
 
Ambulanspersonalens förhållningssätt kan antas ha stor påverkan på patientens 
upplevelse av sin livssituation och sin sjukdom.  Hotfullhet kan orsaka skada och 
lidande för patienten, närstående och personal, vilket kan hämma ambulanspersonalen. 
Att få förståelse för hur situationerna upplevs kan bidra med kunskap för att underlätta 
kommande vårdtillfällen. Syftet med studien är att beskriva ambulanspersonalens 
upplevelser av vårdandet i samband med hot från patient eller anhörig. En kvalitativ 
intervjustudie genomfördes för att få fram ambulanspersonalens upplevelser av 
fenomenet. Åtta deltagares berättelser skapade datamaterialet som analyserades genom 
kvalitativ innehållsanalys.  
 
Resultatet visar att ambulanspersonalen upplever att de påverkas i sitt vårdande av 
patienten i hotfulla situationer där de bland annat undviker att göra vissa delar i 
vårdandet då de upplever rädsla. Bemötandet var också en punkt som belystes på som 
viktigt i samband med vården av patienten och hur mötet med patienten genomfördes 
kunde i sin tur påverka vårdandet. 
 
Om man som vårdare inte kan känna trygghet under sitt arbete kan det var nästintill 
omöjligt att utföra vårdandet. Hur man som vårdare bemöter patienten upplevs kunna 
förändra hur patienten bemöter en tillbaka och därmed hur en hotfull situation utvecklar 
sig. 
 
Nyckelord: Vårdande, Hotfullhet, Bemötande, Ambulanspersonal  
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INLEDNING 
Ambulanspersonal är ofta en av de första kontakterna i patienters vårdkedja, både i 
samband med akuta och mindre akuta händelser som sker i det vardagliga livet. Detta 
för att det är ambulans som i många fall tillkallas vid misstanke om allvarlig sjukdom 
eller skada. Det kan vara patientens första intryck av ambulanspersonalen som kommer 
att vara avgörande för hur hela vårdförloppet fortgår. Ambulanspersonalens bemötande 
och agerande samt situationen som de möter väl framme hos patienten kan komma att 
vara avgörande för hur den vårdande relationen artar sig. Obehagliga situationer i 
vårdandet där patienter eller anhöriga uppträder hotfullt, antingen verbalt eller 
kroppsligt, ställer höga krav på personalen och har stor betydelse för hela 
vårdprocessen. Det kan då röra sig om att involverade människor på plats saknar 
förståelse för ambulanssjukvårdens uppgifter, vikten av en snabb framkomlighet samt 
att de har bristande respekt, som alla är av betydelse. Hot inom vården leder till 
konsekvenser för såväl patient som vårdare vilket i slutändan kan antas ha en negativ 
inverkan på vårdandet. Det är hur verksamma inom ambulanssjukvården upplever 
vårdandet i samband med hot från patienter eller närstående i olika situationer som 
kommer att undersökas i detta examensarbete. Inspiration till uppsatsämnet gav bland 
annat Petzäll, Tällberg, Lundin, och Suserud (2011) som betonar vikten av ett gott 
bemötande gentemot varje patient och respekt för dennes livsöde. 
 
BAKGRUND  

Vårdande 
Att vårda innebär att skapa ett tillstånd av tillit, tillfredsställelse och välbehag som 
syftar till att förändra en patients hälsoprocesser (Erikson 1987, s. 9). Enligt en 
begreppsanalys gjord av Kasén (2012, s. 105) beskrivs ordet vårdare som den som 
vårdar, det vill säga att personen har den huvudsakliga uppgiften att vårda.  Vårdare bör 
framträda med en grundläggande omtanke om människor, och med en djup respekt och 
en önskan om att lindra patientens lidande för att få dem att se en mening med livet trots 
sin sjukdom (Söderlund 2012, s. 118). Vårdare bör även ha en utvecklad förmåga till 
medmänsklighet med en samtidig förmåga att beröras av andra människor och deras 
lidande. Ett vårdande behöver inte enbart innebära det professionella vårdandet mellan 
vårdare och patient utan det finns även ett naturligt vårdande, exempelvis det som sker 
mellan barn och föräldrar. Söderlund (2012, s. 117) menar att när tidigare litteratur inom 
ämnet talat om begreppet vårdande så har det handlat om de människor som är sjuka 
och de som är i behov av omsorg. Holmberg, Wahlberg, Fagerberg och Forslund (2015) 
beskriver en vårdare som den person som i sin professionella roll är känslosamt 
påverkad i vårdmötet och samtidigt kan utöva vård utifrån andra aspekter än just de som 
är kopplade till den medicinska vården. Söderlund (2012, s. 121) uttrycker även att 
patienter och anhöriga har en önskan utöver det som den teknifierade vården mer sällan 
ger, något som bekräftar deras existens och att de och deras anhöriga ses som värda att 
vårda. Att vårda behöver inte bara innebära något positivt, utan det finns det som kallas 
det svåra vårdandet. Detta kan innebära svåra upplevelser och negativa känslor som 
väcks i samband med vårdandet som måste bearbetas och hanteras så att patienten kan 
ges bästa möjliga vård (Dahlberg & Segesten 2010, s. 122).  
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Den vårdande relationen 
För att stödja patienters hälsoprocesser måste det utvecklas vårdande relationer och 
möten (Dahlberg 2010, s. 190). En vårdande relation förutsätter att det existerar en 
ömsesidighet mellan patient och vårdare (Wiklund 2003, ss. 155,157). En vårdande 
relation och möten i vården kan se annorlunda ut beroende på dess sammanhang, men 
oberoende av sammanhang så bör avsikten med den vårdande relationen vara att stödja 
patientens hälsoprocesser (Dahlberg & Segesten 2010, s. 192). En vårdande relationen 
kan pågå i allt från minuter till flera år och oavsett under hur lång tid relationen fortgår, 
så handlar det om att kunna skapa möjlighet för ett utföra en god vård för patienten 
(Dahlberg & Segesten 2010, s. 192).  
 
Vid ett möte inom vården så måste vårdaren vara tillgänglig för en patients behov och 
patienten i sin tur behöver då vara villig och mottaglig för det som vårdaren erbjuder för 
att en vårdande relation ska få förutsättningar att kunna skapas (Wiklund 2003, s. 157). 
När patienten upplever sig vara i någon annans händer så kan detta upplevas som en 
lättnad då de känner att vårdaren tar ansvaret för situationen (Holmberg, Forslund, 
Wahlberg & Fagerberg 2014). Dahlberg och Segesten (2010, s. 193) beskriver att det i 
ett vårdande möte är vårdaren som har ansvar för dess interaktion och utveckling så att 
det skapas en vårdande relation.  Detta ansvar kan beskrivas som att vårdaren ska stödja 
patientens hälsoprocesser samtidigt som vårdaren tar patientens livsvärld och 
delaktighet i beaktande under mötet (Dahlberg & Segesten 2010, s. 194).  
 
När en vårdare inte tar sig tid och istället agerar på ett kallt och oengagerat sätt, så kan 
patienten tömmas på såväl energi som välbefinnande (Dahlberg & Segesten 2010, s. 
193). De gånger då patienterna inte tillåts att göra det som de är kapabla till att göra, 
känner de sig obetydliga och förödmjukade. I vissa situationer kan relationen kännas 
även kall och det är de gånger då vårdaren inte är närvarande, varken emotionellt eller 
socialt. Patienterna känner då sig behandlade som ett objekt (Holmberg et al. 2014). En 
vårdare som har en stärkande och stödjande hållning i den vårdande relationen främjar 
istället patientens egna resurser för att hälsa och välbefinnande ska kunna uppnås 
(Dahlberg & Segesten 2010, s. 196). Holmberg et al. (2014) menar att det finns 
möjlighet för patienterna att känna sig viktig och respekterad när vårdaren involverar 
dem i deras sjukdomstillstånd, ställer frågor, är förstående och villiga att se utifrån 
patienternas perspektiv och upplevelser. Dahlberg och Segesten (2010, s. 202) menar att 
ett samtal där vårdaren tar sig tid, lyssnar och söker ögonkontakt kan ge patienten energi 
och entusiasm. Däremot kan det skapas en distans mellan patienten och vårdaren om 
vårdaren använder mindre väl valda ord. Inom ambulanssjukvården kan exempelvis det 
vårdande samtalet vid bedömningen av patienten lätt ske rutinmässigt. Ett vårdande 
samtal behöver kunna präglas av en öppenhet och följsamhet för patientens upplevda 
livsvärld (Dahlberg & Segesten 2010, s. 202). Dahlberg och Segesten (2010, s. 206) 
menar också att ett vårdande samtal handlar mycket om vårdarens erfarenhet då det inte 
går att sätta upp några regler för hur samtalet ska ske, utan att det i högsta grad handlar 
om följsamheten från vårdarens sida.  
 
Vårdlidande 
Vårdlidande är förekommande inom vården och är något som kan var förödande för 
patienter. Ett vårdlidande kan uppstå då den vårdande relationen inte blir vårdande, det 
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vill säga ur något som egentligen ska vara hälsofrämjande. Detta just på grund av att det 
kommer ur den vårdande relationen så fås inte den styrka som relationen normalt ska ge 
(Dahlberg & Segesten 2010, s. 215).  I den relationen så innebär det att patientens 
lidande inte blir uppmärksammat, vilket gör att det kan kännas kränkande och 
förödmjukande att som patient inte bli sedd eller hörd. Att inte känna sig sedd eller hörd 
gör att patienten inte känner sig delaktig i vården och därmed är utestängd från sin egen 
hälsoprocess (Dahlberg & Segesten 2010, s. 215). Detta uttrycker även Holmberg et al. 
(2014) som menar att om vårdaren bestämmer över patienten utan att rådfråga så känner 
sig patienten inte respekterad, utan snarare förödmjukad och obetydlig. Det är sårande 
att bli nekad möjligheten att tala med någon om sitt lidande och det är förödmjukande 
att inte bli tagen på allvar (Dahlberg & Segesten 2010, s. 219). Den vårdande relationen 
kännetecknas av en kamp för att lindra patientens lidande och värna om dennes 
värdighet (Söderlund 2012, s. 121). Patientens känsla av välbefinnande kan lätt minskas 
om vårdaren ter sig stressad eller oengagerad (Dahlberg & Segesten 2010, s. 193). 

En central innebörd för vårdlidande är maktlösheten där patienten kan känna sig 
utelämnad och överkörd. En vanlig del i vårdlidandet är att patienten på grund av att 
hon eller han känner sig utelämnad, inte förstår vad som sker vilket gör att patienten 
känner sig underlägsen i den vårdande relationen (Dahlberg & Segesten 2010, s. 216).  

Patientens upplevelse av ambulanssjukvård 
Ordet patient betyder ursprungligen den lidande (Kasén 2012, s. 101) eller den som 
tåligt fördrar och uthärdar lidandet (Dahlberg & Segesten 2010, s. 105). 
Nationalencyklopedin (2016a) definierar ordet patient som den person som på grund av 
sjukdom eller jämförbart tillstånd har kontakt med hälso- och sjukvården i avsikt att få 
någon form av råd, behandling eller omvårdnad. Begreppet patient kan därmed 
användas på en person som befinner sig i någon form av kontakt med vårdsystemet. 
Andra ord som kan användas är begreppen klient eller vårdtagare (Dahlberg & Segesten 
2010, s. 105). I detta examensarbete kommer ordet patient användas för att beskriva den 
person som är mottagare av vården. 
 
Som patient kan tiden innan ambulansens ankomst upplevas vara lång, och de kan då få 
känslor av rädsla, ångest och ensamhet. När sedan sirenerna från ambulansen hörs och 
så fort ambulanspersonalen är på plats hos patienten kan den vårdande relationen 
etableras. När patienternas egen kraft är begränsad kan det vara en trygghet att 
överlämna sig till vårdarens där de kan känna sig trygga. Patienterna kan då känna sig 
lugnare och lita på vårdarens kunskaper och kompetens, och att hamna i någon annans 
händer kan upplevas som en lättnad. När sedan relationen avslutades på sjukhuset, och 
även trots att de nu fick träffa andra vårdare, så kunde patienten känna sig ensamma 
(Holmberg et al. 2014).  
 

Anhörigas upplevelse av ambulanssjukvård 
Termer såsom närstående, anhörig, familj eller släkt kan användas för att beskriva en 
patients närmaste bekantskapskrets (Dahlberg & Segesten 2010, s. 119). I detta arbete 
kommer termen anhörig används för att beskriva en person med nära anknytning till 
patienten.  
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Som anhörig är det viktigt att bli tagen på allvar, och inte bli ifrågasatta varför de 
tillkallat en ambulans. Anledningen till att de ringt efter en ambulans är ofta för att de 
kommit till en situation där de inte längre klarar av att ha ansvaret i situationen. De 
känner då ett stort behov av att bli avlösta från det ansvaret. Att lämna över upplevdes 
som positivt då man även överlämnade beslutstagandet i situationen (Rantala, Ekwall & 
Forsberg 2015). Rantala et al. (2015) belyser vidare att ambulanspersonalen ofta kan ha 
ett professionellt perspektiv och därför misslyckas med att se utifrån patientens och dess 
anhöriges perspektiv. Dahlberg och Segesten (2010, s. 118) belyser att förutom 
patienternas egna perspektiv, så bör den anhöriges perspektiv inkluderas i det 
patientfokuserade vårdandet. 
 
Om den anhöriga tidigare haft negativa upplevelser av vården så kom det upp under 
senare vårdtillfällen. Detta gjorde att de kunde känna ett behov av att följa med i 
transporten till sjukhuset för att försäkra sig om att ambulanspersonalen gjorde allt de 
kunde för patientens hälsa (Rantala et al. 2015). 
 

Etik i vårdandet  
Enligt Arman och Rehnsfeldt (2011) handlar etiska frågeställningar om på vilket sätt 
hanteringen och bemötandet av människor i livsavgörande skeenden genomförs.  
 
Att visa respekt är något som kan krävas för att kunna bemöta varje människa i en 
vårdande relation. Det ska inte behöva göras några skillnader för att patienten har egna 
kunskaper om sitt tillstånd, för deras situation och inte heller för att patienten är 
förvirrad eller för att vårdaren har egna åsikter om att patienten beter sig annorlunda 
(Rushton 2007). Om en sjuksköterska utgår från sin profession ska varje patient 
respekteras för verkligheten han eller hon befinner sig i (Abelsson & Lindwall 2015). 
 
Den prehospitala sjukvården bör av alla vårdare syfta till att främja och stärka ett etiskt 
och värdigt vårdande klimat (Abelsson & Lindwall 2015). Sandman och Nordmark 
(2006) uttrycker att etiska normer och värden är viktiga verktyg att tillgå i alla 
vårdsammanhang. Dessa värden och normer kan vara att lindra lidande, öka 
välbefinnande, respektera självbestämmande och integritet, respektera värdighet och 
människovärde samt att behandla människor lika (Sandman & Kjellström 2013, s. 22). 
Som sjuksköterska ska de etiska normerna speglas i det man själv tror på för att skapa 
och motivera både sig själv och patienterna till en god vårdande relation (Snellman & 
Gedda 2012). 
 

Autonomi  
Sandman och Kjellström (2013, s. 201) beskriver begreppet autonomi som något som är 
kopplat med människors förmåga att bestämma och styra över sitt liv och autonomi kan 
beskrivas som självbestämmande. Alla människor har rätt att få autonomin bekräftad, 
och därmed rätt till att ge samtycke till vård och behandling (Svensk 
sjuksköterskeförening 2010; Sandman & Kjellström 2013, s. 201). Sjuksköterskan bör 
respektera patienters autonomi i den mån som de är beslutskompetent (Sandman & 
Kjellström 2013, s. 202). Att som sjuksköterska respektera varje individs autonomi 
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bidrar till att ge varje individ möjlighet att ha önskemål om sitt eget liv (Abelsson & 
Lindwall 2015).  
 

Integritet 
Det etiska begreppet integritet står för att varje enskild människa har ett egenvärde som 
person. I vårdandet är det viktigt att som sjuksköterska vara lyhörd för människans 
olikheter oavsett vilket tillstånd patienten än befinner sig i (Svensk 
sjuksköterskeförening 2010). Den personliga integriteten ger varje individ en gräns 
mellan sig själv och andra, och begränsar det som ska synas utåt. Att visa respekt för 
patientens integritet är särskilt viktigt i det prehospitala vårdandet då vården ofta tvingas 
utföras på offentliga platser och inför ibland många åskådare (Abelsson & Lindwall 
2015).  
 

Värdighet 
Abelsson och Lindwall (2015) som har forskat om värdighet inom ambulanssjukvården 
beskriver värdighet som ett verktyg där varje individ respekteras som en unik människa. 
Fortsatt beskriver Abelson och Lindwall (2015) att bevarandet av värdighet i den 
prehospitala akutsjukvården innebär att vårdaren är lyhörd, pålitlig och tar ansvar och 
värnar om varje enskild individ. Genom att värna om patientens värdighet riskerar inte 
patienten att kränkas. Edlund (2012, s. 371) beskriver att det finns situationer då man 
som vårdare möter patienter som har förbrukat det som kallas den relativa värdigheten 
som kulturen förespråkar, detta kan vara inom exempelvis rättspsykiatrin. Att i en sådan 
situation se förbi handlingen och se även den människans värdighet, ställer stora krav på 
kunskap om vad värdighet kan innebära.  
 

Hot inom vården 
Enligt Nationalencyklopedin (2016b) innebär hot att varnande tillkännage sin avsikt att 
utsätta den tilltalade för obehagligheter. Inom hälso- och sjukvården är hot och våld ett 
ständigt växande problem som ökat de senaste åren, vilket utgör en stor risk för hälso- 
och sjukvårdspersonalen i deras dagliga arbete (Bernaldo-De-Quiros, Piccini, Mar 
Gomez & Cerdeira, 2015). I olika studier syns att mellan 66-80% av de arbetande inom 
ambulanssjukvården har någon gång upplevt hot av olika slag (Bigham et al. 2014; 
Petzäll et al. 2011; Suserud, Blomqvist & Johansson 2002). Hoten som beskrivs av 
ambulanspersonalen är både verbala och fysiska men det finns även tillfällen då vapen 
av olika slag är inblandade (Petzäll et al. 2011). Petzäll et al. (2011) visar vidare att i de 
allra flesta fall är förövaren påverkad av narkotika, alkohol eller andra droger i en 
hotfull situation men det kan även vara att psykisk ohälsa är inblandad i situationen.  
Samtidigt kunde det ses att det var vanligare att hoten kommer från patienten snarare än 
från dess anhöriga.   
 
När en patient eller närstående är hotfull mot vårdaren kan det vara svårt att behålla sitt 
lugn, engagemang och tålamod gentemot personerna (Rushton 2007). Petzäll et al. 
(2011) visar att mer än hälften av de som utsatts för hot har ändrat sitt beteende efter 
den hotfulla situationen. Ett hämmande förhållningssätt förknippas med att hälso- och 
sjukvårdspersonalen tenderar att vara dömande i mötet baserat på samhällets 
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värderingar kring våldsbenägna individer. Omedvetet får sjuksköterskan förutfattade 
meningar om individen som uppträtt hotfullt, vilket sedan formar deras agerande (Inoue 
& Armitage 2006). Suserud, Blomqvist, & Johansson (2002) menar att de flesta som 
utsatts för en hotfull patient känner att den vårdande relationen påverkas oavsett om 
hotet kommer från patienten eller den anhörige. Bland annat kan det visa sig att empatin 
minskas både till patienter men även till sina kollegor (Bigham et. al. 2014). 
 
Hälso- och sjukvårdspersonal möter dagligen många unika situationer i olika 
prehospitala vårdsammanhang som kan vara kaotiska och komplexa, och som kan 
innebära en utmaning för sjuksköterskans profession. Att hantera aggression i en 
vårdsituation ställer krav och kan påverka interaktionen mellan sjuksköterska och 
patient (Beech, 2001). Beslutsfattande och bedömningar i akuta situationer ställer ofta 
höga krav på sjuksköterskan och kan komma att vara tidspressande (Abelsson & 
Lindwall 2015; Beech 2001). Hot i ett vårdrelaterat sammanhang påverkar vårdarens 
beslutsfattande och handlar många gånger om etiska ställningstaganden (Beech 2001).  
 
PROBLEMFORMULERING 
Ambulanspersonalens förhållningssätt i ett vårdmöte antas kunna ha stor påverkan på 
patientens upplevelse av sin livssituation och sin sjukdom, ohälsa eller skada. Patienten 
är i en utsatt position där känslan av delaktighet är kopplad till vårdarens förmåga att 
tillgodose patientens unika behov. Då en patient inte får vara delaktig och då vården inte 
är anpassad efter de unika behoven riskeras en känsla av osynliggörande och lidande att 
skapas för patienten. Prehospitala situationer med hotfullhet inblandat blir allt vanligare 
och är en viktig aspekt då det kan ha en negativ inverkan på den vårdande relationen. I 
värsta fall kan en hotfull situation urarta och orsaka skada och lidande för patient, 
närstående och ambulanspersonal. Upplevda hot från patient, närstående eller andra 
personer kan hämma ambulanspersonalens förmåga att agera och förhålla sig 
professionellt i den vårdande relationen. Frågan är hur vårdaren själv inför varje 
patientmöte kan påverka interaktionen på bästa sätt så att hotfullhet kan dämpas och 
hanteras. Det finns skäl att anta att vårdarens förhållningssätt, attityder och värderingar 
kan komma att påverka vårdandet, både positivt och negativt. Kunskap om hur 
ambulanspersonal upplever dessa möten kan därför komma att bidra till ökad förståelse 
för hanteringen av hotfulla situationer.   
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva ambulanspersonalens upplevelser av vårdandet i samband med hot 
från patient eller anhörig.  
 
METOD  
Ansats   
Valet av studiens design är kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats för att ta del av 
deltagarnas berättelser om vårdandet vid situationer med hotfulla patienter eller 
anhöriga. Den kvalitativa forskningsintervjun har som mål att få insyn i 
undersökningspersonens perspektiv av fenomenet som undersöks genom beskrivningar 
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av intervjupersonens levda vardagsvärld (Kvale & Brinkman 2014, ss. 41,45). Syftet 
med de flesta kvalitativa studier är att hitta en mening och avslöja verkligheten (Polit & 
Beck 2012, s. 515). Frågorna ställs inte i någon speciell ordning utan varje enskild 
intervju får kännas av för att får informanten att öppna sig (Kvale & Brinkman 2014, s. 
172). Att ha en induktiv ansats innebär att intervjuaren utgår från informanternas 
erfarenheter av ett fenomen, ibland med syfte att generera en ny teori (Henricson & 
Billhult 2012, s. 133). 
 
Meningen är att få en ökad förståelse om ambulanspersonalens upplevelser i vårdandet. 
Den information som uppkommer genom arbetet är därefter tänkt att ligga till grund för 
att kunna utveckla ett vårdande som kan stödja och stärka patientens hälsoprocesser 
(Dahlberg 2014, s. 33).  
 

Urval 
Urvalet vid en kvalitativ studie kan vara ett litet icke slumpmässigt urval. De frågor som 
ska finnas med när urvalet görs är vem kommer att ge ett informationsrikt material till 
studien och vem som ska tillfrågas för att bättre förstå det fenomen som undersöks 
(Polit & Beck 2012, s. 515). Polit och Beck (2012, s. 515) påtalar att det inte är antalet 
av informanter som är det viktigaste, utan den kunskap som informanten delger. En 
enstaka informant kan ge ett mycket omfångsrikt material medan många informanter 
inte behöver ge samma material. Då det inte finns några regler för hur stort urval som 
behövs till studien, så handlar det istället om vilken information som söks och kvaliteten 
på det material som tas emot (Polit & Beck 2012, s. 521).  
 
I denna studie används ett bekvämlighetsurval, även kallat frivillighetsurval för att 
deltagare själv kommer fram och erbjuder sig (Polit & Beck 2012, s. 516). Personal 
inom ambulanssjukvården kommer att tillfrågas om deltagande genom allmänt upprop 
på arbetsplatsen där de som kan tänka sig att delta får anmäla sitt intresse. I en kvalitativ 
studie eftersträvas så bred och varierad information som möjligt från de informanter 
som deltar i studien och det är inte självklart att det fås från ett bekvämlighetsurval. 
Bekvämlighetsurvalet är dock den urvalsmetod som är enklast att använda (Polit & 
Beck 2012, s. 516), och med tanke på den tidsram som denna studie ska utföras inom 
valdes denna metod för att underlätta processen. Därefter bestämdes urvalskriterierna 
som var att intervjudeltagarna skulle vara personal inom ambulanssjukvården med en 
yrkeserfarenhet på minst 3 år, eftersom det ansågs vara av betydelse då de med stor 
sannorlikhet någon gång under den tiden borde ha upplevt hotfulla situationer. I 
urvalsprocessen så fanns det inget krav på speciell formell utbildning hos 
ambulanspersonalen. 
 

Deltagare 
Potentiella deltagare tillfrågades efter tillstånd av berörda verksamhetschefer att delta i 
den tänkta studien (bilaga 1). Ett urval gjordes med 9 arbetande personer med 
varierande formell kompetens inom ambulanssjukvården. Variation i ålder och kön 
eftersträvades för att det med stor sannolikhet skulle ge olikartade berättelser utifrån 
deltagarnas erfarenheter. Deltagarna som kom fram för medverkan i studien fick både 
muntlig och skriftlig information, samt samtyckesformulär att underteckna (se bilaga 2). 
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Informationen som delgavs hade dessförinnan godkänts av examensarbetets handledare 
samt de verksamhetschefer som godkänt datainsamlingen. Under studiens gång så föll 
en av deltagarna bort på grund av sjukdom vilket ledde till att 8 deltagare återstod. 
 
Tabell 1. Studiedeltagare 

 Kön Ålder Utbildning År inom ambulansen 
1 Man 43 år Anestesisjuksköterska 19 år 
2 Man 65 år Ambulanssjukvårdare 39 år 
3 Man 50 år Ambulanssjuksköterska och 

Intensivvårdssjuksköterska 
25 år 

4 Man 66 år Ambulanssjuksköterska 36 år 
5 Kvinna 36 år Ambulanssjuksköterska 11 år 
6 Kvinna 38 år Ambulanssjuksköterska 17 år 
7 Kvinna 29 år Ambulanssjuksköterska 4 år 
8 Kvinna 49 år Ambulanssjuksköterska 6 år 

 

Förförståelse 
Alla har kunskaper och erfarenheter sedan tidigare. Dessa kunskaper är värdefulla, men 
de kan också bidra till en förförståelse som stänger ute intryck och viktiga 
ifrågasättanden. Förförståelsen är relevant och något som utgör en nödvändig grund för 
att behärska att förstå de förhållanden som man möter (Dahlberg 2014, ss. 69-70). I 
samband med att en kvalitativ studie planeras och påbörjas bör intervjuaren reflektera 
över sin egen livserfarenhet, yrkeserfarenhet och kunskap om det fenomen som är tänkt 
att studeras (Henricson & Billhult 2012, s. 132).  
 
Författarna till föreliggande examensarbete har en relativt liten erfarenhet av hotfulla 
situationer dels på grund av en kort yrkesmässig erfarenhet inom ambulanssjukvården. 
Båda har dock upplevt att en situation snabbt kan ändras från lugn till en situation med 
mycket upprörda känslor från såväl patient som anhörig. 
 

Datainsamling  
Avsikten med studien är att skapa en förståelse för ambulanspersonalens upplevelse och 
hans/hennes livsvärld och dess förståelse av fenomenet som beskrivs i syftet. Detta gör 
att den som genomför studien behöver visa öppenhet och följsamhet i datainsamlingen 
(Dahlberg 2014, s. 81). Datainsamlingen förutsätter ett intresse för individens livsvärld, 
och ett fokus på personen och det fenomen som undersöks (Dahlberg 2014, s. 82). 
Dahlberg (2014, s. 87) uttrycker att fördelen med kvalitativa intervjuer är att dessa kan 
fokuseras mot det fenomen som ska undersökas, samt att man kan ställa följdfrågor för 
att öka omfånget av fenomenet.  
 
Att intervjua med utgångspunkt från samma frågor innebär inte att det kommer fram 
likadana berättelser från informanterna (Kvale & Brinkman 2014, s. 176). Den 
halvstrukturerade livsvärldsintervjun innebär att frågeguiden innehåller en översikt av 
de ämnen som ska undersökas samt förslag på ett antal frågor (Kvale & Brinkman 2014, 
s. 172). Frågorna som ställs kommer att utgå från en inledningsfråga med efterföljande 
uppföljningsfrågor (tabell 2). Dessa uppföljningsfrågor anpassas efter informanten och 
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kan ställas i passande ordning utefter den berättelse som beskrivs, enligt nedanstående 
intervjustöd.  
 
Tabell 2. Intervjustöd 
Inledningsfråga Uppföljningsfrågor Berörda områden 

Kan du berätta om en 
situation då du vårdat en 
patient där antingen 
patienten eller dess 
närstående varit hotfulla? 

-Hur upplevde du att vårda 
då? 
-Kan du utveckla det?         
-Kan du ge exempel 
- Hur kände du då? 
 

-Svårigheter i vårdandet 
-Förutfattade meningar i 
vårdandet av dessa 
patienter 
- Förändringar i vårdandet 
gentemot den ”normala” 
patienten 
- Känslan före/under/efter 
vårdandet 

 

Datamaterialet inhämtades genom intervjuer av personal från två olika 
ambulansorganisationer under våren 2016. Informanterna som deltog i studien fick själv 
välja plats och tidpunkt för genomförande av intervjun, detta för om möjligt skapa så 
mycket lugn och ro som möjligt.  Ljudinspelning av intervjuerna gjordes för att sedan 
transkriberas i sin helhet innan analys kunde genomföras. Intervjuerna var mellan 9 och 
41 minuter långa, med ett medelvärde på 23,5 minuter. Information i datamaterialet som 
kunde röja informanten avidentifierades. För att på ett bättre sätt kunna genomföra 
analys av de utförda intervjuerna så transkriberas ljudinspelningarna. Dahlberg (2014, s. 
107) beskriver att meningen med transkribering är att få en mer lättarbetad text före 
analysens start och att då ljudinspelningen blir text så är det lättare att bearbeta och 
förstå materialet i samband med analysen. Vid transkriberingen av ljudinspelningar ska 
alla uttalanden tas med, ord för ord, såväl hummanden och skratt. Detta ska tas med då 
det kan påverka analysen (Dahlberg 2014, s. 108). De transkriberade intervjuerna är 
sedan datamaterialet som används vidare under hela analysprocessen. 

Dataanalys  

För att analysera det insamlade datamaterialet så valdes en kvalitativ innehållsanalys 
med induktiv ansats såsom Elo och Kyngäs (2008) beskriver den. I samband med den 
induktiva ansatsen så är utgångspunkten en specifik fråga som i detta fall, upplevelsen 
av vårdandet i samband med en hotfull patient eller anhörig, vilket syftar till att få en 
bred kunskap om fenomenet. Fokus vid en kvalitativ innehållsanalys är att beskriva de 
variationer som finns genom att identifiera skillnader och likheter. Innehållet kommer 
att analyseras manifest, vilket innebär att datamaterialet beskrivs genom det textnära 
och uppenbara i innehållet (Lundman & Hällgren Granheim 2012, s. 189). Meningen 
med en innehållsanalys är att få ner texten till kategorier med mindre innehåll (Elo & 
Kyngäs 2008). 

Elo och Kyngäs (2008) beskriver innehållsanalysen utifrån tre huvudfaser: 
förberedelsefas, organiseringsfas och rapporteringsfas.   
 Den första fasen, förberedelsefasen, innebär att analysenheter identifieras. 
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I denna studie innebär detta det transkriberade materialet. Den analysenhet som då har 
erhållits strävar vi efter att förstå meningen i, och få en egen känsla för helheten. Detta 
gjordes genom att materialet läses igenom ett flertal gånger (Elo & Kyngäs 2008).  

Bearbetning av det insamlade datamaterialet organiserades sedan utifrån 
innehållsanalysens andra fas, organiseringsfasen.  Enligt Elo och Kyngäs (2008) 
innebär fasen en öppen kodning av materialet, skapande av kategorier och abstraktion. 
Datamaterialet lästes igenom ytterligare en gång där öppen kodning gjordes genom att 
identifiera meningsbärande enheter under genomläsningen. De meningsbärande 
enheterna gjordes mer lättarbetade genom abstraktion, därefter kodades de efter det 
innehåll som förmedlades i texten. Koder som sedan hade samma innehåll bildade 
underkategorier. Elo och Kyngäs (2008) beskriver att abstraktion innebär en generell 
beskrivning av det undersökta fenomenet genom att skapa kategorier. 
Underkategorierna med liknande innehåll grupperades tillsammans för att skapa 
huvudkategorierna (Elo & Kyngäs 2008).   

Nästa steg i analysen är rapporteringsfasen. I denna fas är det viktigt att beskriva 
resultatet så noggrant som möjligt för att underlätta läsarens förståelse av resultatet (Elo 
& Kyngäs 2008). Resultatet beskriver innehållet i de kategorier som skapats under 
organiseringsfasen. För att förtydliga innehållet av resultatet så beskrivs innebörden i 
huvud- och underkategorier (Elo & Kyngäs 2008). Detta innebär att resultatet 
presenteras genom löpande text uppdelat i kategorier med inslag av citat från 
intervjuerna för att förstärka det som beskriv i resultatet. 

Etiska överväganden 
Etikprövningslagen (SFS 2003:460) finns till för att skydda den enskilda människan och 
respekten för människovärdet i samband med forskning. Den beskriver samtidigt att ett 
arbete som utförs inom en högskoleutbildning på avancerad nivå inte behöver någon 
etikprövning. Även om etikprövning inte behövs formellt är de forskningsetiska 
principerna centrala även vid genomförandet av ett examensarbete. 
 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska all forskning formas utifrån det berättigade 
forskningskravet som innebär att forskning bedrivs med syfte att en nödvändig 
utveckling i samhället sker, där kunskaper utvecklas och blir till det bättre. 
Forskningskravet ska sedan vägas emot individskyddskravet, som är det grundläggande 
kravet inom forskningen och som innebär att samhällets individer inte får utsättas för 
varken skada, kränkning eller förödmjukelse i forskningens regi. Studien kommer att 
genomföras med informerat samtycke enligt informationskravet där forskaren 
informerar undersökningsdeltagarna om dess uppgifter i projektet, studiens syfte, vem 
som utför studien samt vilken metod som valts att användas. Dessutom informeras 
medverkanden om studiens villkor, såsom att deltagandet är frivilligt och att 
forskningspersonen när som helst kan avbryta sin medverkan utan att behöva ge någon 
särskild förklaring. Innan studien kan genomföras behöver forskningspersonen ge sitt 
skriftliga samtycke (se bilaga 2) till deltagande enligt samtyckeskravet. 
(Vetenskapsrådet 2002). Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska forskaren innan studien 
påbörjas försäkra deltagarna om att alla personuppgifter kommer att förvaras på ett sätt 
som gör att obehöriga inte kan ta del av dem. Detta för att skydda individens personliga 
integritet enligt konfidenialitetskravet. Uppgifter som sedan samlats in om enskilda 
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personer får enligt nyttjandekravet endast användas för ändamål inom forskning, och 
alltså inte utlånas eller används i icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 2002). 
 
RESULTAT 

Upplevelser av att inte kunna utföra sitt arbete 
Att känna sig otillräcklig      
Ambulanspersonalen upplever många gånger att de inte har kunnat utföra den vård som 
de hade velat göra då patienten eller dess anhöriga har varit hotfulla.  De uttrycker en 
känsla av att de inte känner sig nöjda med den vården som de har gett patienten och att 
de hade velat göra mer för patienten än vad som var möjligt i situationen. 
 

”… Man kan inte ge den vården som jag vill ge. Och det är för att jag blir rädd och 
tycker att det blir obehagligt…”  

 
Samtidigt så uttrycks att det är svårt att ge en god vård om patienten inte är 
samarbetsvillig, eftersom det då inte finns samma förutsättningar på grund av den 
situationen som råder. Ambulanspersonalen delger att om de vårdar en hotfull patient 
och de riskerar att bli exempelvis slagna, så väljer de att göra avkall på delar av 
vårdprocessen. De upplever att ibland tillåter helt enkelt inte situationen att alla 
undersökningar görs. 
 

”…Jag kanske inte sätter nål på patienten om det inte behövs liksom. Eh, men som 
saturation, då får jag ju pulsen och sen så kontrollerar jag andning, eh… ser hur dom 

andas för det är ju en ganska enkel kontroll att göra…” 
 
Flertalet intervjudeltagare uttrycker att de endast gör bedömningen om de har en fri 
luftväg och andas, och avstår från att ta några vitalparametrar när situationen är hotfull. 
Detta för att försöka hålla situationen lugn. Samtidigt upplever många det som viktigt 
att ändå vara metodisk som vid bedömningen av vilken patient som helst, för att inte 
riskera att förbise viktiga värden. Deltagarna uttrycker att en patient kan ha diabetes och 
vara agiterad på grund av sitt låga blodsocker. Då är det viktigt att försöka ta dennes 
blodsocker. Personalen upplever att det många gånger dock bara blir en transport till 
sjukhus av den hotfulla patienten då de kände rädsla och inte vill förvärra den situation 
som var. 
 

Frustration i mötet med patienten 
I situationer där patienterna har sina anhöriga hos sig, upplever ambulanspersonalen att 
de utan att bli bemött hotfullt kan bli satta under press, vilket upplevs som besvärande 
för personalen som har sina riktlinjer de måste arbeta utifrån och hålla sig inom, vilket 
anhöriga inte alltid tycker är det som är mest rätt för patienten.  
 

”… En aggressiv anhörig kan ju göra att det tar en stund innan man får ta hand om 
patienten…” 
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I samband med omhändertagandet av patienter så upplever personalen ibland frustration 
då de möts av en upprörd anhörig och därmed inte kommer åt att kunna vårda patienten. 
De känner då att patienten får vänta på vård en längre tid och blir därmed lidande, 
speciellt om de ser med sin kliniska blick att patienten är i behov av vård. 
 

Viljan att se till patientens bästa 
Ambulanspersonalen upplever att då den ena situationen aldrig är den andra lik så är 
varje patient olik nästa, vilket gör att de ofta känner sig oförberedda inför mötet.  De vill 
kunna ge samma vård till alla och att det ska finnas samma förutsättningar för att kunna 
göra ett gott omhändertagande. 
 
”… Alla som söker vård är lika och alla ska ha samma förutsättningar för att kunna få 
samma korrekta och goda omhändertagande och omvårdnad. Sen är det ju situationen 

som avgör…” 
 

De upplever dock att det inte går att förutse vad som är det bästa för den rådande 
situationen och det finns heller inget facit för hur agerandet ska ske. 
 
Ambulanspersonalen upplever att i många vårdmöten så vill den hotfulla patienten inte 
följa med till sjukhus, då det exempelvis är en anhörig som ringt efter en ambulans. De 
säger då att om patienten inte vill med och de ser att denne tillsynes inte är i behov av 
vår vård, så lämnar de platsen då de ändå inte kan tvinga någon att följa med. 
 

”…Vill personen inte med, så har vi ju ingen, inget mandat att tvinga med…”  
 
De säger dock att om de ser att patienten är riktigt sjuk så står de på sig, och försöker 
motivera och förklara varför de vill att patienten ska följa med till sjukhus. I dessa 
situationer är personalen mer angelägen om att få göra vissa undersökningar då de 
märker att patienten inte ser välmående ut.  
 

Känna rädsla och obehag 
Ambulanspersonalens upplevelser av hot visar att det förekommer en känsla av rädsla i 
samband med vårdandet av patient. Det uttrycks bland annat att det upplevs obehagligt 
när en hotfull patient kommer för nära inpå, och personalen delger även att de upplever 
en otrygghet av att bli lämnade ensamma med den hotfulla patienten. 
 

”…När jag vart lämnad själv där en stund så var jag faktiskt rädd, det är en utav få 
gånger i hela mitt yrkesverksamma liv som jag varit rädd..”  

 
Samtidigt kände de en trygghet gentemot att de hade sitt överfallslarm på sig. I vissa 
situationer har personalen inte upplevt situationen som obehaglig när de befann sig i 
den, utan att de mer i efterhand har insett att de borde varit mer rädda än vad de var.  
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Upplevelser av bemötandets betydelse i vårdandet 
Vikten av att vara ödmjuk i patientmötet 
I samband med ett patientmöte så uttrycks att det som vårdare inte går att utbilda sig i 
hur agerandet ska ske utan de uttrycker istället vikten av att tänka utifrån sunt förnuft. 
Ambulanspersonalen är samrådig och upplever att det är det första intrycket som är det 
viktigaste i det vårdande mötet, och att om de bara är vänliga från första början så 
brukar det många gånger ordna sig. 
 

”…Det är noga med att vara trevlig när man kommer, och oavsett om det är.. vilken 
socialgrupp eller missbrukare, eller vad det nu är…”  

 
Att redan från början i vårdmötet vara trevlig, ödmjuk, lugn och sansad, och förklara på 
ett vänligt sätt vad vi gör, är något som ambulanspersonalen upplever som viktigt. De 
menar då att detta får patienterna att känna sig accepterade. Genom att vara trevlig och 
se alla som jämbördiga så upplever de att man har en ökad chans att bli bemött trevligt 
tillbaka.  
 

”…Börjar jag att bygga upp murar det första jag gör, och inte bemöter dom på ett 
trevligt sätt, så tänker jag såhär att då ökar risken för att jag också ska råka ut för 

nånting under vårdtillfället senare så att säga…”  
 
Ambulanspersonalen uttrycker att man inte behöver tala om allt som man tänker, känner 
och att hävda sig för patienten, utan att det oftast kan vara bättre att behålla lugnet och 
vara medgörlig för att inte situationen ska eskalera. Även om ambulanspersonalen 
känner sig förbannade på patienten så får de lägga det bakom sig och spela en roll i sin 
profession, och då är det bättre att bara vara lugn och inte säga så mycket.  
 
Av ambulanspersonalens erfarenhet så upplevs den hotfulla situationen avdramatiseras 
om de från början är noga med att presentera sig, berätta vem man är och varför man är 
där. De upplever att det brukar hjälpa att vara tydlig och inte ha taggarna utåt. Om detta 
inte skulle fungera så väljer de då att ta ett kliv tillbaka.  
 

Att uppleva ilska i situationen 
”… Men det kan bli en väldigt otrevlig situation, och då går jag bara rätt därifrån. Jag 

tar aldrig skit…” 
 
Ambulanspersonalen upplever att de till en viss gräns kan försöka prata och lugna 
patienten, men att de åker därifrån om de märker att situationen är på väg att eskalera.  
Samtidigt ges uttryck för att ambulanspersonalen inombords kan känna sig förbannade 
då de är på platsen bara för att hjälpa till. Vid upplevda hot så är det inte är ovanligt att 
de lämnar platsen och att patienten då får ta sitt eget ansvar. De förklarar då för 
patienten som är stökig att det finns två val att välja mellan, och det är att antingen följa 
med eller att de kommer att lämna platsen. Detta upplever ambulanspersonalen får 
många patienter att lugna sig. Skulle de uppleva att situationen inte är acceptabel 
avslutar de och drar sig tillbaka, antigen genom att lämna platsen eller avvakta och 
tillkallar polis.  
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Ambulanspersonalens upplevelser av att vara sårbar i vårdandet 
Uppleva osäkerhet  
På väg ut på ett uppdrag beskrivs det att personalen pratar ihop sig om att de inte ska 
rusa in i någonting, samt att de redan i det första stadiet funderar på om de kan behöva 
assistans av polis. Ambulanspersonalen upplever att de av erfarenhet vet att de inte ska 
rusa in i någonting, utan att de ska vara medvetna om att en situation plötsligt kan 
förändras, såsom att en medvetslös patient plötsligt kan vakna upp och vara agiterad. 
 
Det upplevs som en ovisshet när det är stökigt och oroligt i en lägenhet, och de anser att 
det då är viktigt att främst tänka på sin och sin kollegas säkerhet innan patientens hälsa. 
Av erfarenhet tänker de flesta av intervjudeltagarna på att alltid känna av läget och se 
sig noggrant omkring innan de går in i en bostad. Detta för att förvissa sig om att det 
inte finns några överraskningar som väntar dem när de kommer in, såsom exempelvis 
mycket folk på plats. De brukar i så fall stanna till vid ytterdörren för att försäkra sig om 
att det är säkert att gå in.  

 
”…Jag är väldigt så, titta in, när man kommer in i en lägenhet, titta höger, vänster 

såhär liksom, så att det inte sitter tre andra personer där…” 
  

 De ser exempelvis till att det är rent kring patienten så att det inte finns några vapen i 
närheten i samband med vårdandet. Om ett hot skulle ses i en situation så beskriver de 
att de väljer att inte gå in, utan avvaktar istället tills polis är på plats, oavsett vilket 
hälsotillstånd patienten har. De upplever att om man har kommit till en plats där det är 
hotfullt, så är det bättre att fly därifrån än att riskera sin egen säkerhet. Likaså om det är 
någon som är påverkad av droger eller alkohol, så går de inte in i lägenheten utan håller 
sig nära utgångenför att snabbt kunna ta sig därifrån. De går inte heller in i någon 
diskussion som riskerar att eskalera, utan backar istället tidigt ur situationen. 
Informanterna delger att om en patient eller anhörig är hotfull så väljer de att inte ta in 
patienten i ambulansen, utan väljer då hellre att lämna kvar patienten på plats.  
 

”… Jag sätter ju inte mitt liv på spel bara för att jag ska vårda en patient som kan 
va…” 

 
Att ha en flyktväg i beredskap är något som flertalet uttrycker som viktigt då patienten 
plötsligt kan bli hotfull och att man då inte sitter på huk, samt att se till att alltid ha 
ryggen fri så att någon inte plötsligt står bakom dem. Samtidigt som det är mycket att 
tänka på så ska patienten tas om hand på ett korrekt och omvårdnadsmässigt sätt.  
 
Ambulanspersonalen upplever av erfarenhet att om de blir larmade till en plats där det 
befinner sig mycket folk och där de vet att det kan bli hotfullt, så försöker de att ta in 
den hjälpsökande i ambulansen om inte denne är hotfull. De upplever att om det är 
mycket folk så finns det ingen anledning att börja diskutera någonting, utan att det då 
bara är till att ta med sig personen från platsen. Att tänka på sin säkerhet och inte gå in 
på en plats där personer exempelvis kastar saker omkring sig anses också vara en viktig 
del. Informanterna ger ett gemensamt uttryck åt att de inte vill utsätta sig själva för 
någon fara.  
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Att känna ett behov av att ha distans till patienten 
I vårdandet av patienten i ambulansen är de flesta av intervjudeltagarna ense om att det 
upplevs som en trygghet att placera sig bakom patienten om denne skulle göra uttryck 
för att vara hotfull. Att även vara noggrann med att använda de tillgängliga bältena på 
båren runt patienten upplever personalen som något de tänker extra på. Detta för att det 
är svårare för patienten att få tag på och kunna bruka våld mot ambulanspersonalen. 
Personaen beskriver också att de väljer denna placering i ambulansen för att ha närmare 
till utgången.  
 

”…Ibland kan jag välja att byta plats i bilen, sätta mig bakvänd istället för att sitta 
jämte patienten. Så då har ju patienten svårare att få tag i en, man sitter ju väldigt nära 

dem i vårdarstolen jämte dem…” 
 
Det trånga utrymmet i ambulansen kan upplevas som obehagligt av de medverkande i 
studien, då man i vårdandet har patienten väldigt nära inpå sig.  
 

”… Då vaknade han till och ville inte samarbeta och började bli hotfull och började 
slita av sig bältet och så. Det tyckte jag var väldigt obehagligt i det trånga utrymmet…”  

 
Samtidigt som ambulansen uttrycks vara obehaglig i en hotfull situation där patienten 
sitter nära inpå, så upplevs den samtidigt som personalens eget område och därmed 
deras trygghet i samband med vårdandet.  
 

Uppleva stress 
Om en patient är verbalt och kroppsligt hotfull så kan ambulanspersonalen uppleva både 
stress och olustkänsla. Varje sak som händer beskrivs dock en utökad beredskap för 
nästa liknande situation i framtiden, samtidigt som varje händelse som personalen går 
igenom upplevs göra en starkare, lugnare och tryggare i sin roll.  
 
Ambulanspersonalen beskriver att de upplevde att när var nya i sitt yrke så hade de inte 
samma periferiseende som idag och kunde då stirra sig blinda på patienten utan att 
snappa upp hur situationen ser ut runt omkring patienten. De upplevde att det var lätt att 
bara se till patientens hälsotillstånd och missade vad då vad som hände i omgivningen.  
 

Känna utsatthet 
En känsla av utsatthet upplevs bland samtliga informanter eftersom de i förväg inte kan 
kolla upp vem det är de är på väg till, utan att de många gånger bara får åka till platsen i 
brist på information kring omständigheterna som finns på platsen och om patientens 
tidigare historik. Som ambulanspersonal känner de sig då oskyddade i en hotfull 
situation, men de upplever att vetskapen om att polisen är med gör att de då känner sig 
tryggare. Flera av ambulanspersonalen upplever att de inte känner sig rädda i en hotfull 
situation då de har vetskapen om att de har sitt överfallslarm tillgängligt om någonting 
oförberett skulle hända. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  
Ingen av författarna till studien hade tidigare genomfört en intervjustudie och därför 
inhämtades kunskap från Kvale och Brinkmann (2014) som resulterade i att en 
kvalitativ intervjumetod valdes. Bakgrunden till att denna metod användes var för att 
kunna inhämta kunskap om det fenomen som undersöktes ur intervjudeltagarnas egna 
perspektiv, genom deras känslor och upplevelser. Detta bedömdes då som en passande 
metod då syftet var att undersöka ambulanspersonalens upplevelser av ett visst 
fenomen. 
 
Intervjudeltagarna till studien kom fram genom allmänt upprop på arbetsplatserna, där 
de som var intresserade av ett deltagande uppmanades att ta kontakt med författarna. 
Genom den allmänna förfrågningen om ett deltagande i studien, gjordes det inga 
personliga val av de medverkande, med hänsyn till att det är på författarnas arbetsplatser 
som deltagarna var anställda. Under studiens gång så uppkom det ett bortfall av en 
intervjudeltagare, vilket inte tros hade någon påverkan på det resultat som sedan kom 
fram då studien trots dennes bortfall hade variation i ålder och arbetslivserfarenhet 
bland deltagarna. Deltagarna som var med i studien kom fram genom tidigare beskrivna 
bekvämlighetsurval (Polit & Beck 2012, s. 516). Detta skulle kunna vara problematiskt 
då det kanske inte är de som framträder frivilligt som har de djupaste och mest givande 
upplevelserna och kunskaperna för studiens syfte. Om ett slumpmässigt urval gjorts ur 
en förutbestämd population hade kanske ett mer varierat material delgivits i resultatet. 
Dock sågs det till de förutsättningar som fanns och därför valdes bekvämlighetsurval. 
Bekvämlighetsurvalet kan dock ha försvagat tillförlitligheten av resultatet i föreliggande 
studie då det som ovan nämnt kan ha gjort att resultatet inte blev maximalt varierat. 
   
Studiens deltagare hade, enligt förutbestämda inklusionskriterier, mer än tre års 
erfarenhet av arbete inom ambulanssjukvård, och tanken med detta var att försöka fånga 
upp de som kan tänkas ha upplevt hotfulla situationer och därmed tillföra viktiga 
kunskaper och erfarenheter till studien. Genom de deltagare som framträdde och deltog 
i studien så blev det en bra variation i ålder med en medelålder på 47 år, samt en jämn 
könsfördelning. Den genomsnittliga arbetslivserfarenheten inom ambulanssjukvården 
bland deltagarna var 19,5 år.  Detta tros vara av en styrka, vilket ökar tillförlitligheten 
då det genom den spridda fördelningen i ålder, kön och arbetslivserfarenhet, gjorde att 
det finns spridda erfarenheter av hotfulla situationer som kan generera ett resultat 
baserat på skilda erfarenheter och synvinklar. 
 
På grund av bristen på intervjuerfarenhet så upplevdes en viss problematik i 
intervjufasen, då det bland annat var svårt att få till ett bra flyt under intervjun. På grund 
av avsaknaden av erfarenhet upplevdes det svårt att ställa rätt följdfrågor och 
intervjudeltagarna gick ibland ifrån ämnet och det kunde då stundtals vara svårt att hitta 
tillbaka till gällande ämne. Mer erfarenhet hos intervjuarna tros ha gjort strukturen 
tydligare i intervjun samt att det på ett bättre sätt kanske hade kunnat öppna upp 
intervjudeltagaren genom mer passande uppföljningsfrågor, vilket i sin tur kunde lett till 
mer omfångsrikt material till studien. Detta gör att giltigheten till viss del kan 
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ifrågasättas i studien då det finns viss risk för att det fenomen som från början var tänkt 
att undersökas inte till fullo kunde uppfyllas.  
 
Eftersom intervjuarna hade tidigare erfarenhet inom ambulanssjukvården så kan detta ha 
påverkat mötet med intervjudeltagarna. I samband med intervjun så kan detta eventuellt 
ha lett till att vissa saker togs för givet av intervjudeltagaren som därmed inte pratade i 
klartext utan tänkte att intervjuarna förstod vad som menades. Detta kan ha gjort att 
upplevelser inte uttryckts och därför inte kommit med i analysen av de genomförda 
intervjuerna. Detta kan även kopplas till oerfarenheten av att hålla i en intervju. När 
någon av författarna kände den informant som ville ställa upp på en intervju fick den 
andra författaren vara den som genomförde intervjun. Detta för att, om möjligt, minska 
risken för att deltagaren skulle vara förutfattad om våra kunskaper i samband med 
intervjun och därmed, om möjligt vara med ingående i sitt berättande.  
 
Slutligen analyserades intervjuerna enligt Elo och Kyngäs (2008) för att erhålla en 
djupare förståelse av intervjuernas innehåll inför presentationen av resultatet. Texterna 
lästes igenom flertalet gånger, för att sedan skapa huvud- och underkategorier genom 
abstraktion och kodning. Detta gjordes för att skapa en bättre förståelse för de 
upplevelser som intervjudeltagarna uttryckte. Intervjuerna analyserades manifest, men 
ibland upplevdes en problematik, då det var svårt att undvika att läsa mellan raderna och 
göra egna tolkningar av innehållet med tanke på den förförståelse som fanns om ämnet. 
Upplevelsen var att intervjuarna under processen ändå kunde förhålla sig till det som 
var textnära. Genom den manifesta tolkningen så var tanken att deltagarnas berättelser 
fram istället för att våra tankar reflekteras i resultatet, och detta gjorde att personalens 
upplevelser kunde belysas på ett bra sätt. Genom att göra analysen manifest och 
beskriva det textnära så kan giltigheten av resultatet förstärks då man beskriver det som 
är tänkt att beskrivas.  

 

Resultatdiskussion 
Resultatet visade att ambulanspersonalen blev påverkade i vårdandet av patienten i 
samband med en hotfull situation, och att de bemöter patienterna utifrån de 
förutsättningar som finns i den rådande situationen. Viktiga delar i vårdandet anses vara 
det första bemötandet, att anpassa sitt agerande efter situation och att man inte ska ta 
några onödiga risker i samband med vårdandet. Samtidigt uttrycker ambulanspersonalen 
en önskan om att kunna utföra bästa möjliga vård. Att få ta emot hot från en patient eller 
anhörig upplevdes obegripligt då de, till skillnad från exempelvis polisen, betraktar sig 
själva som de goda som bara vill hjälpa patienten. Att uppleva en känsla av rädsla var 
inget som var ovanligt i samband med vårdandet då patienten eller anhörig var hotfull, 
och majoriteten hade någon gång under ett arbetspass upplevt denna känsla.  

Upplevelser av att inte kunna utföra sitt arbete 
Resultatet visar att i samband med mötet av hotfulla patienter eller anhöriga så upplever 
intervjudeltagarna genomgående att de förändrar sitt vårdande av patienten i samband 
med hotfulla situationer. Detta oftast på grund av att de inte ville göra patienten mer 
upprörd eller hotfull. Den vanligaste förändring som uttrycktes var att man gjorde avkall 
på vissa undersökningar och att ambulansen därmed mest användes som ett 
transportmedel till sjukhuset. I studien av Suserud, Blomqvist och Johansson (2002) 
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beskrivs även att deltagarna där att de upplever att förhållandet mellan vårdaren och 
patienten påverkas när det är hot och våld inblandat. Ambulanspersonal i en studie av 
Wireklint och Dahlberg (2011) berättar att de för att kunna genomföra en bra 
bedömning behöver etablera en nära kontakt med patienten. Resultatet visar också att 
det förekommer en känsla av rädsla i samband med vårdandet från ambulanspersonalen. 
Jacob och Holmes (2011) menar att om man inte kan känna sig säker på sin arbetsplats 
så kan man inte heller utföra sitt jobb på grund av rädslan att hamna i fara.  Detta 
innefattar även när anhöriga till patienten är hotfulla, i resultatet visar det sig 
ambulanspersonalen kunde känna frustration då de inte kunde komma åt att vårda 
patienten vilket kunde leda till lidande för patienten. Suserud, Blomqvist och Johansson 
(2002) uttrycker att det i samband med mötet med hotfulla anhöriga kan vara svårt att 
koncentrera sig på vårdandet om någon i närheten är hotfull.  
 
Sjuksköterskorna i en studie av Hislop och Melby (2003) uttrycker en undran över hur 
man i en vårdande roll kan bli utsatt för både verbalt och fysiskt våld. De uttryckte 
också en frustration och maktlöshet i vårdandet och de ville ta tillbaka kontrollen över 
den hotfulla situationen men att de inte vågade. I resultatet uttrycks att man till en viss 
gräns kan acceptera ett visst beteende från en patient eller anhörig men att det till slut 
inte känns acceptabelt och att då valde de att lämna platsen. Jacob och Holmes (2011) 
uttryckte att sjuksköterskornas strategi var att se den hotfulla patienten som lidande av 
sjukdom, vilket gjorde det möjligt för dem att acceptera patientens behov av hjälp och 
därmed även acceptera deras beteende.  
 
Resultatet visar att ambulanspersonalen som medverkade i studien uttrycker en önskan 
om att kunna utföra vården metodiskt som på vilken annan patient som helst, men att 
rädslan för att förvärra situationen och tanken på sin egen säkerhet, innebär att de som 
tidigare nämnts gör avkall på vissa delar av sin undersökning. I resultatet uttrycks även 
att ambulanspersonalen inte känner sig nöjda med den vården som de har tillhandahållit 
patienten och att de hade en önskan om att vilja göra mer i situationen som var.  
 
I resultatet upplevdes att patienten ofta uttryckte en ovilja till att få hjälp och var då inte 
samarbetsvillig utan ville bli lämnad ifred istället. Syntes då inget uppenbart behov av 
vård så valde ambulanspersonalen att lämna platsen istället för att försöka gå djupare in 
på situationen och riskera att trigga igång patienten mer.  Svensk sjuksköterskeförenings 
värdegrund för omvårdnad (2010) pekar på att rätten till självbestämmande hos varje 
individ av högsta vikt, och att det innefattar att patienten har rätt att bestämma över sitt 
eget liv. Som ambulanspersonal ska man arbeta utifrån Hälso- och Sjukvårdslagen 
(1982:763, § 2a) där sjukvården har krav på sig att tillgodose god sjukvård, vilket bland 
annat ska bygga på respekt mot patientens självbestämmande och integritet. Sandman 
och Nordmark (2006) visar att ambulanspersonalen har en önskan om att kunna ge 
rättvis vård till alla även om det kan orsaka en konflikt för vårdaren. Resultatet visar 
dock att ambulanspersonalen som medverkade i studien uttryckte att om det var en 
patient som de ser är riktigt sjuk är de mer påstridiga att få göra vissa undersökningar 
samtidigt som de försöker de motivera denna att följa med i högre grad. Samtidigt så 
beskriver även Sandman och Nordmark (2006) att ambulanspersonalen kan ta med en 
patient till sjukhus som inte är i behov av vård bara för att slippa att argumentera med 
patienten, men som kan bryta mot ambulanspersonalens egna ideal.  
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Upplevelser av bemötandets betydelser i vårdandet 
Vikten av att i redan från början vara trevlig, lugn och sansad i det vårdande mötet 
belyses i resultatet som viktigt för ambulanspersonalen. Bemötandet kan påverkas av 
stämningsläget samt av den situation som den hjälpsökande befinner sig i. Bemötandet 
är en handling eller där en attityd och ett förhållningssätt visar sig (Blennberger 2013, s. 
12). Att inleda relationen på ett vänligt sätt upplevdes vara av stor vikt i resultatet för att 
en situation där både vårdare och patient respekterar varandra ska kunna skapas initialt. 
Deltagarna i resultatet anser då att chansen för att bli bemött trevligt tillbaka på så vis 
ökar. Dahlberg och Segesten (2010 s. 202) pratar om att i ett samtal där vårdaren tar sig 
tid, lyssnar och söker ögonkontakt kan göra att patienten känner sig sedd, samtidigt som 
det kan uppstå problem mellan vårdare och patient om man som vårdare använder 
mindre väl valda ord. Burchill (2015) menar att förväntningar på vården hos patienter 
och deras familjemedlemmar kan påverkas av deras hälsotillstånd, både somatiskt och 
psykiskt, samt av tidigare erfarenheter av akutsjukvård. Detta kan vara avgörande för 
hur patienten beter sig gentemot vårdaren. 
 
I resultatet så beskrev intervjudeltagarna vikten av att behålla sitt lugn i hotfulla 
situationer och har ett trevligt förhållningssätt gentemot patienten för att undvika 
hotfullhet i situationen. I en italiensk studie gjord av Ramacciati, Ceccagnoli och Addey 
(2015) beskriver sjuksköterskor som har blivit utsatta för våld att de som har ett barskt 
förhållningssätt gentemotmot patienten har blivit bemött argt tillbaka och att risken för 
våld därför ökade. För att kunna genomföra en bra bedömning försöker 
ambulanspersonalen i studien av Wireklint och Dahlberg (2011) skapa en känsla av 
lugn och ro för bästa förutsättningar i mötet med patienten. Precis som vissa deltagarna i 
resultatet uttrycker att ju mer man har gått igenom desto lugnare känner man sig. 
Erfarenheten kan skapa ett lugn och en kunskap som kommer till användning i den 
stressade situation som uppstår när man känner sig hotad. I resultatet sågs även att 
ambulanspersonalen valde att ta ett steg tillbaka och att inte hävda sig, utan att de 
försökte vara medgörliga för att undvika att situationen eskalerar. Ramacciati, 
Ceccagnoli och Addey (2015)  beskriver att det kan vara bättre att ta ett steg tillbaka och 
försöka hålla sig lugn, och inte försöka attackera i situationen, varken verbalt eller 
fysiskt. Blennberger (2013, s. 41) trycker på att även om man möter en person som är 
ovänlig, arg eller hotfull så är det viktigt att bemötandet inte skapar onödiga svårigheter 
som kan förvärra situationen. Det kan vara frestande att bemöta patienten i samma stil, 
men det är viktigt att inte dras in i deras agerande. Resultatet visar att om det redan är 
stökigt på en plats eller om det blir det under tiden som ambulanspersonalen är där, så 
försökte intervjupersonerna till en viss gräns lugna ner situationen som uppstått, men 
var inte detta möjligt kunde de behöva lämna platsen.  
 

Ambulanspersonalens upplevelse av att vara sårbar i vårdandet 
Resultatet visar att erfarenheter hos ambulanspersonalen i studien gör att de ofta är noga 
med att i varje situation som kan tänkas bli hotfull, se sig omkring innan de påbörjar sitt 
vårdande. De tänker då även på hur de placerar sig i förhållande till patienten samt ser 
till att alltid ha en fri väg ut om något skulle gå fel på platsen. Ambulanspersonalen kan 
förbereda sig för vad det ska förvänta sig på plats enligt den information som 
utalarmering ger men de kan aldrig riktigt veta (Wireklint & Dahlberg 2012). Wireklint 
och Dahlberg (2012) beskriver även att informationen som ges i utalarmeringen 
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tillsammans med erfarenheten hos ambulanspersonalen kan göra att en situation ändå 
kan kännas bekant. Ambulanspersonalen beskriver att agerandet i situationen influeras 
av vad som står i utalarmeringen och den plan som sedan lagts upp mellan kollegorna 
på väg ut mot patienten (Wireklint & Dahlberg 2012).  
 
I resultatet uttrycks en osäkerhet som känns då man är på väg ut till patienten. Pich, 
Hazelton, Sundin och Kable (2011) uttrycker att majoriteten av deltagarna i deras 
studie, där våld för triagesjuksköterskor på en akutmottagning undersöks, upplever en 
rädsla för sin egen säkerhet. Det är främst i de fall där patienterna lider av psykiska 
besvär, är berusade, eller är känslomässigt ostabila som sjuksköterskorna känner sig 
extra utsatta för att kunna råka ut för hot och våld på sin arbetsplats (Burchill 2015). I 
resultatet uttrycks en önskan om att kunna kolla upp patientens historik och få mer 
information om situationen på plats då de känns sig oskyddade i en hotfull situation. 
Wireklint och Dahlberg (2012) beskriver även att ambulanspersonalen har en önskan 
om att kunna ha kontroll i ett jobb som är fullt av oförutsägbarheter. I resultatet visades 
att om ett hot uppfattades i en situation så valde intervjudeltagarna att inte gå in till 
patienten oavsett vilket hälsotillstånd han eller hon befann sig i, utan de inväntade då 
polisen för att inte riskera sin egen säkerhet.  
 
Ambulanspersonalen i resultatet uttrycker att man genom erfarenhet känner sig tryggare 
inför nästa uppdrag som är hotfull om man tidigare har gått igenom liknande situationer. 
Att ha gått igenom en hotfull situation skapar en rädsla över att ambulanspersonalen ska 
behöva uppleva en liknande situation igen (Pinar & Ucmak 2011). Pinar och Ucmak 
(2011) betonar att kollegor kan skapa ett gott stöd efter en hotfull situation.  
 
I en studie gjord av Jacob & Holmes (2011) beskrev sjuksköterskorna uttrycket säkerhet 
som den mest centrala delen i vårdandet och att säkerheten och omvårdnaden hör ihop 
och på många sätt samexisterar. Om vårdarens upplevelse av trygghet eller säkerhet inte 
kan nås upp till, så blir omvårdnaden av patienten svår eller nästintill omöjlig att utöva.  
 
SLUTSATS 
Att som arbetande inom ambulanssjukvården utsättas för en situation där en patient eller 
anhörig är hotfull eller våldsam har visat sig i flertalet studier mer att vara en 
sannolikhet snarare än en risk. Resultatet visar att det som upplevs av 
ambulanspersonalen i dessa situationer är bland annat en känsla av osäkerhet, rädsla och 
att inte kunna göra det arbete som de vill och behöver i den hotfulla situationen. 
Resultatet visar att man som ambulanspersonal stundtals tvingas frångå från sina 
normala rutiner när det gäller den prehospitala bedömningen av patienten. Genom att 
endast utföra de allra nödvändigaste kontrollerna gällande patientens mående så upplevs 
det att man på så sätt undviker att göra patienten mer agiterad och därmed minska risken 
för att råka ut för hotfullhet. Det ses ett samband mellan att kunna etablera en bra 
kontakt och att möjliggöra en bra bedömning av patienten i samband med vårdandet. 
Dock bör det ses att i en interaktion mellan vårdare och patient, har båda parterna lika 
stort ansvar för hur relationen dem emellan utvecklas. Det är alltså inte enbart vårdarens 
ansvar att situationen hålls lugn, utan patienten har ett lika stort ansvar för sitt eget 
handlande. 
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Det som belyses genomgående i resultatet är hur de verksamma inom 
ambulanssjukvården bemöter patienten i vårdandet, och hur detta förhållningssätt kan 
påverka hur en patient och anhörig bemöter vårdaren antingen hotfullt eller vänligt 
tillbaka. Genom att vara trevlig och tillmötesgående redan från första början samt 
genom hela vårdandet ser ambulanspersonalen som bidragande orsak till att relationen 
kan hållas lugn. Lugn och ro kan vara nödvändigt för att få en bra bedömning av 
patienten och därmed ett bra vårdande. Att förutse om det kan bli hotfullt på en plats 
och att kunna anpassa sitt vårdande därefter ses som en viktig aspekt för 
ambulanspersonalen. 
 

Kliniska implikationer   
Att som ambulanspersonal bli utsatt för en hotfull situation kan få till följd att det finns 
risk för att som vårdare bli avvaktande i samband med vårdandet. Detta kan medföra att 
man därför inte har de förutsättningar som krävs för att få den kontakt till patienten som 
är nödvändig för att skapa en god vårdande relation. Detta kan ha till följd att patienten 
inte erhåller den vård som hon eller han är i behov av att få. Vi tror dock att det behöver 
finnas strategier för hur en situation som är hotfull bör hanteras, samt att det finns 
möjlighet för personer som varit involverade att prata igenom vad som har hänt. Detta 
kan bland annat göras genom att kollegor utbyter erfarenheter från upplevda händelser. 
Att vara medveten om hur man normalt upplever en hotfull situation kan i sin tur 
möjliggöra reflektionen och därmed strategier för hur nästa tillfälle som påverkas på 
bästa sätt kan hanteras. Att reflektera över sitt bemötande kan göra att den hotfulla 
situationen inte behöver uppstå. På samma sätt kan reflektion kring vårdandet 
möjliggöra att man som vårdare är mer medveten om sitt eget beteende, och hur det 
eventuellt kan behöva ändras. Detta kan då skapa potential för att skapa den bästa 
vården för patienten tillsammans med ökad säkerhet för ambulanspersonalen i 
vårdandet.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 
 
 
 

Verksamhetschefs godkännande av datainsamling  
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 
mot ambulanssjukvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett 
examensarbete på avancerad nivå där syftet är att beskriva ambulanspersonalens upplevelser av 
vårdandet i samband med hotfulla patienter och närstående. 
 
Hur ambulanspersonalen hanterar en situation i samband med ett vårdande möte har stor 
påverkan på hur patienten upplever sin livssituation och sjukdom. Patienten är redan i en utsatt 
position där känslan av delaktighet är starkt kopplad till vårdens anpassning efter patientens 
unika behov. I samband med upplevda hot från patient, närstående eller andra personer kan 
ambulanspersonalens förmåga att agera och förhålla sig professionellt hotas. I värsta fall kan en 
hotfull situation urarta och orsaka skada och lidande för patient, närstående och personal. 
Kunskap om hur ambulanspersonal upplever dessa möten kan komma att bidra med ökad 
förståelse för hanteringen av dessa situationer.   
 
Examensarbetet kommer att genomföras genom intervjuer med 6-8 ambulanspersonal med 
minst 3 års yrkeserfarenhet inom ambulanssjukvård. Intervjuerna kommer att spelas in och ske 
på en tid och plats utvald av informanten. Beräknad intervjutid är 45-60 min. Deltagandet är 
frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att någon förklaring behöver ges. All information 
som kan identifiera deltagarna tas bort innan publicering. Datamaterialet kommer att hanteras 
så att ingen obehörig har tillgång till det.  
 
Vi ber härmed om ditt godkännande att få genomföra ovan nämnda studie. 
 
Vänliga hälsningar  
 
__________________________   __________________________  
Maja Johansson    Emelie Unosson  
Maja.Johansson@regionhalland.se  emelie.unosson@vgregion.se  
0702-957283     0704-196145  
 
Handledare  
Anders Bremer, universitetslektor 
Högskolan i Borås  
anders.bremer@hb.se 
033-435 4714 
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Bilaga 2 
Information om deltagande i intervju  
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 
mot ambulanssjukvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett 
examensarbete på avancerad nivå där syftet är att beskriva ambulanspersonalens upplevelser av 
vårdandet i samband med hotfulla patienter och närstående. 
 
Hur ambulanspersonalen hanterar en situation i samband med ett vårdande möte har stor 
påverkan på hur patienten upplever sin livssituation och sjukdom. Patienten är redan i en utsatt 
position där känslan av delaktighet är starkt kopplad till vårdens anpassning efter patientens 
unika behov. I samband med upplevda hot från patient, närstående eller andra personer kan 
ambulanspersonalens förmåga att agera och förhålla sig professionellt hotas. I värsta fall kan en 
hotfull situation urarta och orsaka skada och lidande för patient, närstående och personal. 
Kunskap om hur ambulanspersonal upplever dessa möten kan komma att bidra med ökad 
förståelse för hanteringen av dessa situationer.   
 
Examensarbetet kommer att genomföras genom intervjuer med 6-8 ambulanspersonal med 
minst 3 års yrkeserfarenhet inom ambulanssjukvård. Intervjuerna kommer att spelas in och ske 
på en tid och plats utvald av informanten. Beräknad intervjutid är 45-60 min. Deltagandet är 
frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att någon förklaring behöver ges. All information 
som kan identifiera deltagarna tas bort innan publicering. Datamaterialet kommer att hanteras 
så att ingen obehörig har tillgång till det. 
 
Vi önskar nu din medverkan i denna studie.  
 
Vänliga hälsningar 
 
__________________________   __________________________  
Maja Johansson    Emelie Unosson  
Maja.Johansson@regionhalland.se  emelie.unosson@vgregion.se  
0702-957283     0704-196145  
 
Handledare: Anders Bremer 
Akademin för vårdvetenskap, arbetsliv och välfärd 
Högskolan i Borås  
anders.bremer@hb.se 
033-435 4714 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informerat samtycke     
Jag lämnar härmed mitt informerade samtycke om deltagande enligt ovan nämnda 
beskrivning. Jag är medveten om att jag när som helst kan ta tillbaka mitt samtycke och 
avsluta mitt deltagande i studien utan motivering. 
 
Namn: ___________________________________  
 
Namnförtydligande: ________________________ 
 
Datum: _____________ Ort: _________________ 
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