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Sammanfattning    
 
Akutmottagningar, psykiatrin, jourcentraler, äldrevården och ambulanssjukvården är 
några av de verksamheter som är utsatta för hotfulla och- eller våldsamma situationer 
inom sjukvården. Situationer som sjuksköterskor associerar till hot och- eller våld är i 
mötet med intoxikerade personer, vid triagering av lämplig/korrekt vårdnivå och i de 
fall då patienterna inte delar samma åsikter som sjuksköterskorna vid bedömning av 
lämplig vårdnivå. Det är inte enbart patienterna som är våldsamma utan också anhöriga 
eller åskådare. Rapportering av hot och- eller våld är bristande vilket kan bero på 
attityden hos en del sjuksköterskor att det ingår i yrkesutövningen. Hotfulla och 
våldsamma situationer ökar inom hälso- och sjukvården. Dessa situationer har belysts 
tidigare inom ambulanssjukvården vilket motiverar till att sammanställa redan 
existerande forskning i en systematisk litteraturöversikt. Syftet är att undersöka 
ambulanspersonalens erfarenheter av hotfulla och- eller våldsamma situationer i sin 
yrkesutövning. Till resultatet analyserades och sammanställdes tio kvantitativa studier 
och en kvalitativ studie. Det framkommer i resultatet att vanligast är att 
ambulanspersonal utsätts för verbala hot i form av trakasserier. Efterföljande var hot om 
fysiskt våld. Förövaren är den vårdsökande, den vårdsökandes anhöriga men även 
kollegor. Våld av fysisk karaktär förekommer oftare mot kvinnlig personal. Förövarna 
som var våldsamma var ofta drogpåverkade, patienter med skalltrauma, diabetes eller 
demens. Det rapporteras om sexuella trakasserier och sexuella övergrepp vilket den 
kvinnliga personalen var särskilt utsatta för. Gemensamt är bristen av rapportering av 
hotfulla och- eller våldsamma situationer. Orsaker till detta var dåligt förtroende för 
ledningen och att hot och- eller våld ansågs ingå i yrkesutövningen. Åtgärder från 
organisatorisk nivå i form av utbildning av ambulanspersonal krävs för att öka 
medvetenheten av potentiellt hotfulla och- eller våldsamma händelser. Med ökad 
medvetenhet kring fenomenet höjs personalsäkerheten, arbetsmiljön förbättras vilket 
leder till ökad patientsäkerhet.  
 
Keywords: Threat and- or violence, experience, ambulance personnel, prehospital 
emergency care.  
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INLEDNING 
Hot och våld situationer tenderar att öka mot vårdpersonal inom hälso- och sjukvården 
och så även inom ambulanssjukvården (Carlsson 2016, s. 89-90). Fenomenet är 
säkerligen en del av ett allt tuffare samhällsklimat. Media rapporterar dagligen om 
situationer där olika myndigheter varit utsatta inom ramen för sin tjänsteutövning. Det 
behöver nödvändigtvis inte vara ambulansverksamheter, utan är ett generellt problem 
bland de uniformerade yrkena. Förutom den enskilda individen som utför sin 
yrkesutövning påverkas tredjeman sekundärt, det vill säga patienten. Relationen mellan 
sjuksköterskan och patienten påverkas negativt vilket kan leda till försämrad och 
fördröjd vård vilket kan vara direkt livsavgörande för en patient (Bee Chuo Lau, 
Margarey & Wiechula 2012, s. 126-127). Följande systematiska litteraturöversikt har 
för avsikt att kartlägga ambulanspersonalens erfarenheter av hot och våld situationer i 
yrkesutövningen både vad gäller i vårdsituationer, men även allmänt angående 
arbetsmiljön.  
 
 
BAKGRUND 
De hotfulla och våldsamma situationerna är ett generellt problem inom sjukvården, men 
det finns verksamheter och områden som är utsatta för hot och våld situationer i större 
utsträckning än andra. Akutmottagningar, psykiatrin, jourcentraler och prehospitala 
verksamheter är områden som är speciellt sårbara (Morken, Johansen & Alsaker 2015, 
s. 1-2). Vidare skriver Morken, Johansen och Alsaker (2015, s. 2) att problemet inte är 
unikt för enskilda länder eller områden utan det är ett globalt och internationellt 
växande problem.  
  Det finns olika definitioner av hot och våld inom hälso- och sjukvården. I kommande 
arbete används definitionen av arbetsmiljöverkets rapport angående hot och våld inom 
vård och omsorg som är skriven av Hallberg (2011). Hallberg (2011, s. 8) definierar hot 
inom vård och omsorg genom att någon med syfte att skrämma en annan person 
antingen genom muntliga eller skriftliga hotelser angående fysiskt våld eller 
skadegörelse. Hotet ska dessutom vara riktat mot någon, exempelvis en vårdgivare. 
Exempel på vanliga hot kan vara kränkande och aggressiva gester, sexuella trakasserier 
eller kränkande personangrepp mot en vårdgivare (Hallberg 2011, s. 8).  
  Våld inom vård och omsorg kan definieras som en avsiktlig aggressiv handling som 
leder till skada, antingen av fysisk karaktär, psykisk eller i kombination. Dessutom 
behöver våld inte enbart vara av fysisk karaktär utan även verbalt och kan anses vara ett 
psykiskt våld som leder till skada (Hallberg 2011, s. 8-9).  
  Flera studier har undersökt och belyst sjuksköterskors erfarenheter av hot och 
våldssituationer i andra verksamheter än i den prehospitala ambulanssjukvården. Vidare 
kommer bakgrunden problematisera och beskriva hotfulla och våldsamma situationer 
kring andra verksamheter än den prehospitala vården och det här med syfte att framhäva 
att problemet är övergripande inom hälso- och sjukvården och framförallt beskriva hur 
andra verksamheter arbetar med dessa frågor. Tidigare studier har bland annat 
presenterat resultat i form av att sjuksköterskor ofta associerar hotfulla situationer i 
mötet med intoxikerade personer, när de arbetar med triagering av rätt/lämplig vårdnivå 
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och där patienterna kan tendera att bli hotfulla när de inte delar sjuksköterskans 
bedömning av lämplig vårdnivå (Morken, Johansen & Alsaker 2015, s. 4). Vidare 
skriver Morken, Johansen och Alsaker (2015, s. 3) som har studerat hotfulla och 
våldsamma situationer på jourcentraler, att ensamarbete är en nackdel då flertalet 
våldsamma situationer har uppstått och personalen känner sig vara i underläge jämfört 
med den våldsamma personen, som inte nödvändigtvis måste vara patienten utan någon 
i dess närhet. Bee Chuo Lau, Margarey och Wiechula (2012, s.128-129) har undersökt 
erfarenheterna av hot och våld situationer på en akutmottagning. Det rapporteras bland 
annat om våldsamma patienter och anhöriga då väntetiderna blir långa eller när 
patienterna inte får omedelbart svar eller hjälp med en fråga eller en åkomma. Vidare 
skriver Bee Chuo Lau, Margarey och Wiechula (2012, s.128-129) att de flesta 
våldsamma situationerna försiggår av en hotfull situation. Exempelvis visade studien att 
i en tredjedel av fallen började situationerna med en verbal fas där den våldsamma 
personen sedermera blev utåtagerande och övergick i fysiskt våld. Däremot var det 
verbala våldet dominerande jämfört med det fysiska. Det finns dock flertalet incidenter 
som inte rapporterades eller uppmärksammades då en del sjuksköterskor ansåg att det 
ingick i yrkesutövningen att erhålla hot och till viss del också våld (Bee Chuo Lau, 
Margarey och Wiechula 2012, s.128-129). Grange och Corbett (2001, s. 188) beskriver 
också att en del sjuksköterskor anser att hot och våld ingår i professionen och att det kan 
uppfattas som generande att rapportera incidenter då kollegor kan anse att man inte 
klarar av arbetet och på så sätt kan de se ner på varandra och personen kan uppfattas 
som sårbar och olämplig i sin yrkesutövning.  Det finns personer som anser att hälso- 
och sjukvårdspersonal ska genomgå utbildning i självförsvar för att vara bättre 
förberedda för situationer som kan uppstå. Emellertid är våld inget som sjuksköterskan 
har rätt att utföra i sin yrkesutövning och vid de tillfällena då självförsvar är 
anpassningsbart anser andra att gränsen redan är passerad för länge sedan (Carlsson 
2016, s. 94). Vidare skriver Carlsson (2016, s. 94) att hälso- och sjukvårdspersonal 
istället borde erbjudas omvårdnadshandledning där möjlighet finns till att reflektera ur 
ett vårdvetenskapligt perspektiv och där man försöker arbeta fram strategier för att möta 
hotfulla och våldsamma situationer innan yrkesutövaren behöver rusta för att freda sig 
själv. Då merparten av tidigare forskning finns presenterad angående sjuksköterskors 
erfarenheter av hot och våld situationer i andra verksamheter än ambulanssjukvården 
syftar följande arbete till att belysa och problematisera den prehospitala miljön.  
  I följande arbete kommer erfarenheter från samtliga personalkategorier inom den 
prehospitala miljön/ambulanssjukvården att beaktas. Kompetensen i ambulansen skiljer 
sig avsevärt internationellt, men även till viss del nationellt. I Sverige är lägsta 
kompetensen för att administrera läkemedel eller genomföra andra medicinska 
behandlingsåtgärder enligt lokala och regionala behandlingsriktlinjer legitimerad 
sjuksköterska (RAS 2012). Bremer (2016, s. 58) skriver att den dominerande 
professionen i ambulansen idag är sjuksköterskor med eller utan specialistexamen. 
Däremot ökar antalet specialistsjuksköterskor med inriktning mot ambulanssjukvård 
medan professionen ambulanssjukvårdare minskar.  
  Erfarenhet kan definieras som kunskap eller ett fenomen man upplevt och får kunskap 
om genom upprepad tillämpning (Haglund, uå). Erfarenhet behöver nödvändigtvis inte 
vara något man upplevt, och då handlar det snarare om utebliven erfarenhet. I följande 
arbete är syftet med begreppet erfarenhet att skildra vårdsituationer där 
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ambulanspersonal varit utsatta för hot- och- eller våldssituationer. De subjektiva 
erfarenheterna kommer sedermera ligga till grund för resultatet.  
  Tidigare erfarenheter visar att våldsamma situationer hotar det vårdande mötet mellan 
patienten och vårdaren (Carlsson 2016, s. 94). Dels kan det anses som en 
otillfredsställande arbetsmiljö för vårdaren, men det påverkar också vården som 
patienten möjligtvis kan behöva, således kan patientsäkerheten påverkas. Carlsson 
(2016, s. 94) menar att ett sådant speciellt möte ställer högre krav på vårdaren än 
normalt. Här är det viktigt att vårdaren har förmåga att utveckla sitt vårdande och 
anpassa detta efter situationen. En sådan kompetens kan enligt Carlsson (2016, s. 94) 
erhållas genom en bra utbildning inom framförallt vårdvetenskap. Vårdaren borde möta 
patienten förutsättningslöst med inställningen att beröra patientens värld genom att vilja 
se, lyssna, förstå och ta del av patientens situation (Carlsson 2016, s. 94). I studien av 
Morken, Johansen & Alsaker (2015, s. 4) beskriver personal som arbetar inom 
primärvården hur utbildning inom hotfulla och våldsamma situationer har underlättat i 
våldsamma möten. Utbildningen syftade till att lära sig läsa av en annan persons 
kroppsspråk, försöka lugna situationen genom verbal kommunikation och hur man på 
bästa sätt flyr från situationen om nödvändigt. Samtidigt beskriver personalen att det är 
lika viktigt att vara mentalt förberedd inför en eventuell hotfull eller våldsam situation. 
Emellertid tog det här mycket fokus från patientens behov, både medicinskt behov och 
omvårdnadsbehov. Då fokus låg på personalens egen säkerhet fanns det risk för att 
patienten erhöll sämre vård undermedvetet. Det här kunde i sin tur leda till att 
patienterna ansåg sig få sämre vård än vad de förväntat sig och klagomål och 
anmälningar uppstod (Morken, Johansen & Alsaker 2015, s. 4). För att erbjuda god och 
säker vård vid patientfall där det förelåg känd risk för hotfulla situationer förbjöds 
ensamarbete och en kollega närvarade alltid. Samtidigt hade personalen innan mötet 
gjort en uppskattning av riskerna med kommande möte med hjälp av ett mätinstrument 
som organisationen hade utvecklat. Det här instrumentet gav resultat, vilket syftade till 
att förbereda personalen bättre inför mötet och genom att vara bättre förberedd kunde 
bättre vård erbjudas (Morken, Johansen & Alsaker 2015, s. 5). För att etablera ett bra 
möte mellan vårdaren och patienten menar Wireklint Sundström och Dahlberg (2010, s. 
115-116) att det är viktigt att skapa sig förutsättningarna om de inte finns. Många 
gånger i den prehospitala verksamheten arbetar personalen utanför ambulansen och får 
således skapa ett nytt tryggt vårdrum. Detta menar författarna går att göra dels mentalt, 
men även fysiskt. Den mentala delen består av att förstå patienten och dess livsvärld 
medan den fysiska delen består av att placera utrustningen strategiskt. Exempelvis 
placeras väskor och bår så att patienten och vårdarna blir avskärmade från omgivningen, 
lämpligen på en stökig plats eller en offentlig plats. Det här menar Wireklint Sundström 
och Dahlberg (2010, s.115-116) skapar förutsättningar efter situationen och bidrar till 
ett tryggare vårdrum och bättre vårdmöte vilket leder till ett bra vårdomhändertagande.       
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PROBLEMFORMULERING 
Som beskrivits till viss del ovan tenderar hotfulla och- eller våldsamma situationer att 
öka inom hälso- och sjukvården, inte minst inom den prehospitala vårdmiljön. Det finns 
studier som beskriver hur ambulanspersonal upplevt någon form av hot och- eller 
våldssituation samtidigt som det säkerligen finns ett stort mörkertal då alla incidenter 
inte belyses eller rapporteras. För att erbjuda god och säker vård är det viktigt att förstå 
både patienten och personalens erfarenheter. Följande arbete kommer fokusera på 
personalens erfarenheter ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Hotfulla och- eller 
våldsamma situationer har studerats i flertalet andra vårdmiljöer och litteraturen 
framhäver en allt mer alarmerande och tragisk bild av samhällsutvecklingen. Det råder 
sannolikt situationer av liknande karaktär inom den prehospitala vårdmiljön och det 
finns en del studier genomförda och presenterade. Med följande arbete önskar 
författarna därför sammanställa tidigare forskning och på så sätt belysa erfarenheterna, 
men samtidigt utmana forskningsområdet och undersöka om tillräckligt med tidigare 
studier finns till grund. Arbetet kan komma att tillföra viktiga subjektiva erfarenheter 
och berättelser från operativ personal.  
  Genom att personalens erfarenheter undersöks och problematiken belyses kan det ge 
en ökad medvetenhet kring problemet. Genom att systematiskt sammanställa 
information från operativ personal som beskriver förekomsten, riskfaktorer, erfarenheter 
kring fenomenet och hur det påverkar vården skapas en helhetssyn. Med en välgrundad 
helhetssyn kan brister synliggöras och på så vis förbättra arbetsmiljö och 
förhoppningsvis öka tryggheten för operativ personal. Genom att förbättra arbetsmiljön 
kommer också patientsäkerheten bli högre då vård kan erbjudas under tryggare former. 
Vidare kan arbetet ligga till grund för åtgärdsprogram för att minimera riskerna vid 
prehospitalt arbete. 
 
 
SYFTE 
Syftet är att undersöka ambulanspersonalens erfarenheter av hotfulla och- eller 
våldsamma situationer i sin yrkesutövning  
 

 
METOD 

Design 
Examensarbetet genomfördes som en systematisk litteraturöversikt inom huvudområdet 
vårdvetenskap. Vetenskapliga studier av kvantitativ och kvalitativ metodologi ligger till 
grund för resultatet. Litteraturöversikten är designad utifrån Forsberg och Wengström 
(2016). Designen har följts utan avsteg enligt nedan. 

• Motivera varför studien görs (problemformulering) 
• Formulera frågor som går att besvara 
• Formulera en plan för litteraturstudien 
• Bestämma sökord och sökstrategier 
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• Identifiera och välja litteratur i form av vetenskapliga artiklar eller vetenskapliga 
rapporter 

• Kritiskt värdera, kvalitetsbedöma och välja den litteratur som ska ingå 
• Analysera och diskutera resultatet  
• Sammanställa och dra slutsatser 
(Forsberg & Wengström 2016, s. 31) 

 

Datainsamling 
Sökningar i databaserna CINAHL och PubMed genomfördes för att finna vetenskapliga 
studier med inriktning vård- och omsorg, hälso- och sjukvård samt omvårdnad och 
vårdvetenskap. Sekundärsökningar gjordes också genom att söka i studiernas 
referenslistor för att finna relevanta studier. Inledande informationssökning 
genomfördes innan följande litteraturöversikt. Det här för att utforska det aktuella 
forskningsområdet genom att undersöka vad som är publicerat. Det här effektiviserar 
och breddar kunskapen inför utformandet av litteraturöversikten (Friberg 2012, s. 40, 
59). Sökningarna genomfördes på engelska med utvalda sökord. Sökorden valdes ut 
genom att granska tidigare forskning, handledning och genom sökningar på Mesh 
termer. Huvudsökorden som användes var threat, violence, prehospital violence, 
paramedic, ambulance, prehospital care, occupational safety, experience, workplace 
violence och prehospital environment. För att få en så bred och systematisk sökning 
som möjligt användes trunkering (*). Trunkering innebär att sökordens olika böjelser 
också ingår i sökningen (Friberg 2012, s. 68). Booleska termer användes i sökningarna 
och då tillämpades termerna AND och OR. Detta för att kombinera sökorden (Friberg 
2012, s. 69). Synonyma begrepp inom varje block kombineras med operatorn OR för att 
gradera sig för mångfalden av ett begrepp, vilket bidrar till att sökresultatet utvidgas. 
Efter sökningarna av varje block kombinerades de med operatorn AND mellan blocken 
för att utöka sökningen. Databassökningarna redovisas som en översikt i bilaga 1.  
 

Urval 
Inklusionskriterierna var att ambulanspersonal skulle vara anställd vid en prehospital 
enhet och ha erfarenhet av hotfulla och- eller våldsamma situationer, studierna ska vara 
vetenskapligt granskade (peer-reviewed). Då författarna till litteraturöversikten 
behärskar svenska och engelska på god nivå inkluderades studier som var skrivna på 
dessa språk. Då det är begränsat med tidigare forskning inom det problematiserade 
området har begränsning i form av årtal valts bort då risk finns för att gå miste om 
publicerad forskning utanför eventuella årtalsbegränsningar. Studier som inte berör 
etiska övervägande eller inte tar etiska ställningstagande exkluderades då författarna till 
litteraturöversikten anser att de etiska principerna ska värderas och presenteras. Studier 
som inte berör ambulanspersonalens erfarenheter av fenomenet eller där studier inte har 
beskrivit utförligt vems erfarenheter som presenterats har exkluderats för att minimera 
risken för bias. Genom sökningar i databaserna enligt ovan blev utfallet totalt 238 
studier. Rubriker i studierna som ansågs passa mot syftet valdes ut. Sedermera lästes 
dessa abstrakt. Om de fortfarande ansågs svara mot syftet valdes de ut för vidare 
granskning. Bortfallet i första sorteringen efter att läst abstrakt blev totalt 186 studier. 
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Av de resterande 52 studierna lästes hela studien igenom. Dessa studier genomgick en 
kvalitetsgranskning enligt utvald mall med inspiration av Forsberg och Wengström 
(2016, s. 150-151) vilken redovisas i bilaga 3. Efter granskning av studierna framkom 
det att 26 studier, som var funna i olika databaser, var dubbletter. Vidare exkluderades 
15 studier då det efter granskning inte gick att urskilja om det exempelvis var 
ambulanspersonalens erfarenheter, doktorers eller akutsjuksköterskors erfarenheter av 
fenomenet som skildrades. Detta då studiens resultat skildrade båda delarna. En annan 
studie exkluderades då den presenterade studenters erfarenheter vilket inte svarar till 
syftet eller inklusionskriterierna. Sekundärsökningarna som genomfördes gav inga nya 
studier utan endast dubbletter som redan var analyserade. Efter denna granskning var 
det elva studier kvar, vilka svarade på både syftet och inklusionskriterierna och ligger 
således till grund för resultatet. Samtliga studier som inkluderades till resultatet 
presenteras översiktligt i bilaga 2.  
 

Dataanalys 
De elva studierna som ligger till grund för resultatet, tio kvantitativa och en kvalitativ, 
bearbetades och analyserades enligt Forsbergs och Wengströms innehållsanalys (2016, 
s. 152-153). Analysen genomfördes i fem olika steg. I steg ett lästes texten igenom 
flertalet gånger för att bekanta sig med materialet. Vidare identifierades begrepp eller 
nyckelord angående textens innehåll i stort vilket sedan kodades. Exempel på kodade 
begrepp kan vara våld, vilken typ av våld och skador som personalen erhöll av våldet. I 
steg tre kondenserades koderna till kategorier för att få en mer övergripande bild av 
materialet. Steg fyra innebar att hitta mönster mellan de olika begreppen. Likartade 
begrepp sorterades för sig och på detta sätt gavs en överblick över likheter, skillnader 
och motsatser. Begreppen sorterades in under passande teman. I steg fem tolkades och 
diskuterades resultatet (Forsberg & Wengström 2016, s. 152-153).  
  Författarna av följande litteraturöversikt bearbetade data individuellt för att sedan byta 
studier med varandra och bearbeta materialet en gång till. Under analysprocessen 
gjordes en övergripande artikelpresentation, bilaga 2. Artikelpresentationen presenterar 
kortfattat studiernas design, författare, område och bevisvärde enligt GRADE. Varje 
utvald studie erhöll ett bevisvärde enligt GRADE för att belysa studiens kvalitét vilken 
presenteras i bilaga 4. Under bearbetningen av de presenterade studierna gjordes också 
en artikelöversikt vilken syftar till att underlätta granskningen och presentera utvalda 
studier i korthet, se bilaga 3.  

 
Etiska övervägande 
I följande resultat i litteraturöversikten presenteras endast studier som är granskade och 
godkända av forskningsetiska kommittéer. Det här då författarna anser att det är av vikt 
att följa de etiska principerna. Förutom högskolans regler vad gäller etiska aspekter 
finns också riktlinjer att följa från vetenskapsrådet i Sverige. Codex (2016) beskriver att 
varje enskild forskare och författare har ett egenansvar och är ytterst ansvarig för att de 
etiska aspekterna respekteras på ett sådant vis att forskningen håller god kvalité och att 
de moraliska aspekterna efterlevs. I följande systematiska litteraturöversikt är det av 
vikt att författarna reflekterar och diskuterar de etiska principerna och aspekterna 
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kontinuerligt under arbetets gång. Det är också av vikt att författarna förhåller sig 
objektivt till data vid presentation av resultatet. Genom att vara medvetna om sin 
förförståelse minskar risken för tolkningar varvid denna kommer att åsidosättas 
(Kjellström 2014, s. 85-88).       
 
 
RESULTAT 
Resultatet visar att merparten av ambulanspersonalen har varit utsatta för hotfulla och- 
eller våldsamma situationer inom ramen för sin yrkesutövning (Petzäll, Tällberg, 
Lundin & Suserud 2010, s. 7; Suserud, Blomquist & Johansson 2002, s. 129; Pozzi 
1998, s. 321). Bigham et al (2014, s. 491) och Rahmani, Hassankhani, Mills och 
Dadashzadeh (2011, s. 107) beskriver att 75% av de tillfrågade i båda studierna beskrev 
att de har varit utsatta för situationer som uppfattades som hotfulla och- eller 
våldsamma under de senaste tolv månaderna. I en annan studie visade sig siffran vara 
ännu högre, 83% (Dhar et al 2010 s. 382). Corbett, Grange och Thomas (1997, s. 129) 
menar att i genomsnitt blir en anställd utsatt för våld 0.4 gånger under ett år. I en annan 
studie av Grange och Corbett (2001, s. 188) beskrivs att 29% av personalen varit utsatta 
för slag, sparkar, bett och spott. Samtidigt visar en studie av Grange och Corbett (2001, 
s. 187) att endast 8.5% av de tillfrågade varit involverade eller bevittnat någon typ av 
incident under den senaste månaden och att endast 4.5% av ambulanspersonalen varit 
direkt utsatta för hot och- eller våld. I en annan studie av Bentley och Levine (2016 s. 
98) framkom det att majoriteten varit utsatta för hot och- eller våld. Resultatet 
presenteras utifrån nedanstående sju teman efter genomförd analys.  
 

Verbalt hot och våld  
Den vanligaste formen av våld var av verbal karaktär och då framförallt verbala 
trakasserier (Deniz, Saygun, Eroglu, Ülger & Azapoglu 2015 s. 297; Bentley & Levine 
2016 s. 98; Petzäll et al, 2010, s. 8; Boyle, Koritsas, Coles & Stanley 2007, s. 761-762). 
Den näst vanligaste formen av våld var hot om fysiskt våld eller andra typer av hot. 
Fysiskt våld förekom dock i 26% av fallen (Bigham et al 2014, s. 491). Rahmani et al 
(2011, s. 107) skriver att verbala trakasserier förekom i 70% av fallen i deras studie. 
Samtidigt visar studien av Grange och Corbett (2001, s. 187) det motsatta, denna studie 
hävdar att den vanligaste formen av våld var av fysisk karaktär. Då detta presenterades i 
nästan hälften av alla rapporterade incidenter. Verbalt hot och våld förekom i en 
fjärdedel av fallen, samtidigt som en kombination av både fysiskt och psykiskt våld 
förekom i en tredjedel av fallen.  
  Verbala övergrepp bestod bland annat av offensivt/våldsamt språk, kritiserande eller 
meningsskiljaktigheter av ambulanspersonalens vårdande och hot om både fysisk och 
psykisk karaktär liksom dödshot (Bigham et al 2014, s. 491). Vidare skriver samma 
författare, vilket också framkom i Deniz et al (2015 s. 297), att de verbala övergreppen 
framförallt utfördes av patienten själva eller dess närstående. Grange och Corbett (2001, 
s. 187) beskriver att i nästan 90% av fallen utförs övergreppen av patienten och i 
resterande fall är det anhöriga eller andra personer på platsen. Samma siffror presenterar 
Rahmani et al (2011, s. 107) i sin studie. Bigham et al (2014, s. 491) menar att för varje 
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år äldre en anställd blir, ju lägre blir risken att utsättas för verbalt övergrepp enligt deras 
studie. Samtidigt visar en studie av Corbett, Grange och Thomas (1997, s. 129) att 
risken för att utsättas för våld inte minskas med erfarenheten inom yrkesutövningen.  
  Bigham et al (2014, s. 491-492) menar att hot är vanligt förekommande. Typer av hot 
varierade, men anmärkningsvärt är att hoten ofta kom från kollegor, doktorer, 
sjuksköterskor, poliser, chefer och familjemedlemmar till patienten. Samma studie visar 
att kvinnor inom ambulanssjukvården är mer utsatta än de manliga kollegorna då de i 
nästan hälften av fallen rapporterat att de varit utsatta för hot. Andra hot kunde vara hot 
om anmälningar mot personalen eller hot om vedergällningar mot nära anhöriga 
(Suserud, Blomquist & Johansson 2002, s. 130; Boyle et al 2007, s. 761-762). Enligt 
Petzäll et al (2010, s. 7-9) framkom det att hot då förövaren hotade med att kontakta 
media eller personalens överordnande inte upplevdes som speciellt hotfullt. Istället var 
det hot om fysiskt våld eller dödshot som upplevdes som obehagliga. Bigham et al 
(2014, s. 492) fann att en provocerande faktor för att utlösa hotfulla situationer var 
meningsskiljaktigheter mellan ambulanspersonalen och familjemedlemmar, exempelvis 
angående destinationen till vilket sjukhus patienten skulle köras. I studien av Petzäll et 
al (2010, s. 9) framkom det också att hotfulla situationer kunde uppstå i samband med 
kulturella krockar eller skillnader och- eller språkförbistringar.   
 

Fysiskt våld 
Fysiskt våld förekom oftare mot de kvinnliga medarbetarna och det fysiska våldet 
kunde bestå av sparkar, knuffar, slag, spott och bett samt hårdragning (Petzäll et al 
2010, s. 9; Suserud, Blomquist & Johansson et al 2002, s. 130-131). Vanligtvis utfördes 
detta våldet av patienterna själva, 63%, och kunde i de flesta fallen bero på att patienten 
var påverkad av droger, men även patienter med skalltrauma, diabetes eller demens 
presenterades som vanliga bakomliggande grundsjukdomar hos förövaren (Bigham et al 
2014, s. 492). 
 

Sexuella övergrepp 
Bigham et al (2014, s. 492) undersökte sexuella trakasserier och sexuella övergrepp. I 
deras studie rapporterades 13% fall av sexuella trakasserier och kvinnor var klart 
överrepresenterade som offer. I samma studie rapporterades endast 2% av sexuella 
övergrepp, medan i studien av Boyle et al (2007, s. 761-762) framkom det att drygt 4% 
varit utsatta.  
  Bigham et al (2014, s. 492) fann också sambandet att för varje år äldre medarbetaren 
blev, ju högre var risken för att utsättas för trakasserier eller övergrepp av fysisk 
karaktär. Oftast var det patienter, familjemedlemmar till patienten eller kollegor som var 
förövaren. I en annan studie av Boyle et al (2007, s. 761-762) presenterades också 
kvinnor som klart överrepresenterade som offer av sexuella trakasserier eller övergrepp. 
 

Vapen och tillhyggen 
Olika typer av vapen förekommer ibland i överfallen. Exempelvis noterades knivar, 
pistoler, batonger, hammare, pepparspray, basebollträ och järnstänger (Corbett, Grange 
& Thomas 1997, s. 129; Petzäll et al 2010, s. 9; Suserud et al 2002, s. 130-131). I en 
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studie av Deniz et al (2015 s. 297) framkom det att pistol hade använts som vapen vid 
nio tillfällen och andra tillhyggen vid 22 tillfällen. Bentley och Levine (2016 s. 98) 
beskriver att runt 4% varit utsatta för våld med pistol eller kniv. Vidare beskriver 
Corbett, Grange och Thomas (1997, s. 129) att vanliga föremål som flaskor, rakblad, 
borrmaskin, fiskkrok, kratta och vässade pennor också varit föremål som används som 
vapen. Enligt samma studie har det rapporterats fall då förövaren tog vad som fanns för 
stunden och attackerade personalen. Petzäll et al (2010 s. 9) beskriver att hundar på 
plats också användes i syfte att skrämma ambulanspersonalen. Vidare beskriver samma 
studie att motorfordon användes och framfördes mot personalen i skrämmande syfte. 

 
Konsekvenserna av hotfulla och- eller våldsamma situationer 
Flera studier beskriver att ambulanspersonal blivit både psykiskt och fysiskt skadade av 
de hotfulla och- eller våldsamma situationer de blivit utsatta för. De vanligaste fysiska 
skadorna var blåmärke, rivsår eller skrubbsår, samtidigt som mer potentiellt allvarliga 
skador beskrevs så som ögonskador, ansiktsskador, bitskador, frakturer och stukningar 
(Corbett, Grange & Thomas 1997, s. 129; Dhar et al 2010 s. 382). I studien av Petzäll et 
al (2010 s. 9) framkom det att 21% behövde uppsöka sjukvård efter våldsamma 
situationer. 
  När våldsamma situationer uppstod försökte personalen lugna situationen primärt 
genom verbal kommunikation, men när detta inte gick fick personalen ibland agera 
fysiskt och hålla fast förövaren. Ibland tillkallades polis till platsen eller fler kollegor. 
Det framkom även att personalen tvingades att fly från platsen vid några tillfällen 
(Bigham et al 2014 s. 492). I studien av Suserud, Blomquist och Johansson (2002, s. 
131) framkom det att personalen upplevde en försämrad vårdrelation när hotfulla och- 
eller våldsamma situationer uppstod. Rädsla, koncentrationssvårigheter och bristande 
uppmärksamhet mot patienten och vårdandet var erfarenheter som presenterades.   
  En minoritet (8%) av ambulanspersonalen tog så illa vid sig vid hotfulla och- eller 
våldsamma händelser att de uppsökte professionell hjälp i form av psykolog (Bigham et 
al 2014 s. 492). I studien av Deniz et al (2015 s. 297) är siffran ungefär den samma, 
10%. Petzäll et al (2010, s. 9) beskriver hur personal sjukskrivit sig till följd av psykiska 
besvär. Vidare skriver Bigham et al (2014, s. 492-493) att andra medarbetare behövde ta 
ledigt eller byta tjänst från operativ till administrativ verksamhet på grund av 
traumatiska upplevelser. Vidare framkom det i samma studie att personal som upplevt 
någon traumatisk hot- och- eller våldssituation kunde bli personlighetsförändrad. Bland 
annat påverkades humöret, tålamodet och en del rapporterade om försämrad empati för 
medmänniskor och en ovilja till att hjälpa tredjeman. Det sociala livet kunde också 
påverkas negativt varvid det framkom att en del undvek att umgås med vänner på sin 
lediga tid medan någon annan genomgick skilsmässa till följd av vad som upplevts 
(Bigham et al 2014 s. 492-493). I en annan studie av Pozzi (1998, s. 320) framkom det 
att våldsamma händelser inom ambulanssjukvården är den faktor som påverkar nivån av 
stress mest. Dhar et al (2010 s 382) beskrev att drygt 85% upplevde sömnsvårigheter till 
följd av olika situationer. Samma studie menade att endast en respondent hade svarat att 
denne ville lämna arbetet.      
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Våldsutövaren, riskbeteende och risktidpunkter 
Män var klart överrepresenterade vad gäller hot och- eller våldssituationer. I 90% av 
fallen är förövaren av manligt kön (Petzäll et al 2010, s. 9). Män var förövaren i dubbelt 
så många incidenter som kvinnor (Deniz et al 2015 s. 297). Samtidigt spelade åldern på 
förövaren också in. Patienter som var mellan 30-44 år var den dominerande 
ålderskategorin som utmärkte sig då de i 7.4% var inblandande. Åldern 15-29 
presenterades i 6.8% av fallen (Grange & Corbett 2001, s. 188). Samtidigt visar en 
annan studie av Corbett, Grange och Thomas (1997, s. 129) att risken för att utsättas för 
hot och- eller våld var lika stor oavsett om det var kvinnlig eller manlig personal. Den 
vanligaste platsen där våldsamma situationer uppstod var i patientens egna hem, 57% 
(Petzäll et al 2010, s. 9).  
  Då förövarna var alkohol och- eller narkotikapåverkade var en av de vanligaste 
bakomliggande orsakerna till att de agerade hotfullt och- eller våldsamt mot 
ambulanspersonal (Petzäll et al 2010, s. 9; Suserud, Blomquist & Johansson 2002, s. 
130-131). I studien av Grange och Corbett (2001, s. 188) noterades det i 36% av fallen. 
Samtidigt visade samma studie att psykisk sjukdom hos patienten misstänktes ligga 
bakom 33% av händelserna. I studien av Petzäll et al (2010, s. 9) framkom det att 
ambulanspersonalen var särskilt uppmärksamma vid ärende då intoxikation kunde 
föreligga, då fysiskt våld kan förekomma på skadeplatsen, då ambulans anländer till 
destinationen före polispatrull eller vid ärende gällande psykiatri och- eller suicid. 
  Tidpunkten på dygnet anses också inverka på antalet incidenter där ambulanspersonal 
varit utsatta. Mellan klockan 18.00 - 24.00 rapporterades det flest incidenter. 
Anmärkningsvärt är att den sekundärt vanligaste tidpunkten på dygnet när risken är som 
störst att bli utsatt är mitt på dagen mellan klockan 12.00 – 18.00 (Grange & Corbett 
2001, s. 188). Deniz et al (2015 s. 297) menar att över hälften av respondenterna hade 
varit utsatta för hot och- eller våld under nattpassen. I studien av Dhar et al (2010 s. 
382) framkom det att majoriteten var rädda under nattpassen, 34% rapporterade till och 
med att de var rädda för sina liv i sin yrkesutövning nattetid.  
  I studien av Grange och Corbett (2001, s. 188) visade det sig att veckodagen spelade 
mindre roll avseende antalet incidenter mot personalen. Noterbart är att tisdagar 
framstod som dagen då flest incidenter rapporterades ha inträffat följt av fredagar, 
torsdagar och onsdagar. Lördagar framstod som dagen då näst lägst antal incidenter 
inträffade. Samtidigt presenterar en annan studie av Petzäll et al (2010, s. 9) att det 
under helgerna inträffar fler incidenter jämfört med vardagarna. Dock finner studien 
ingen märkbar skillnad gällande tidpunkt under dygnet. 

 
Bristen på rapportering och organisatorisk handläggning 
Rahmani et al (2011, s. 107-108) och Bigham et al (2014, s. 492) menar att endast 13% 
av hotfulla och- eller våldsamma situationer rapporteras vidare till ledningen. I studien 
av Deniz et al (2015, s. 297) framkom också en låg siffra angående rapporteringen till 
ledningen. Anledningen till den låga siffran var att personalen ansåg sig klara av 
situationen bäst själva då de hade lågt förtroende för ledningen. Samtidigt ansåg flertalet 
respondenter att situationer likt dessa ingick i yrkesutövningen och var således inget att 
rapportera vidare. Samma anledning presenterades i studien av Bigham et al (2014, s. 
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492). I studien av Pozzi (1998, s. 320) framkom det att 71% av personalen anser att 
hotfulla situationer ingår i yrkesutövningen. Rahmani et al (2011, s. 107) hävdar vidare 
att det är samhällets brist på respekt gentemot ambulanssjukvården som ligger till grund 
för de höga siffrorna av hotfulla och- eller våldsamma situationerna. I studien av 
Suserud, Blomquist och Johansson (2002, s. 131) framkom det att personalen ibland 
hade överseende med uppkomna situationer då de ibland kände medlidande för 
patienten, de ansåg att patienten handlade i affekt eller på grund av sin grundsjukdom.  
  Det framkom att det finns ambulansorganisationer som utrustar sina anställda med 
skyddsväst relaterat till den oroliga miljön de arbetar i. Bentley och Levine (2016 s. 98) 
menar att nästan 10% av ambulansorganisationerna som de tillfrågat utrustade 
personalen med skyddsväst. I samma studie framkom det också att hälften ansåg sig 
erhålla adekvata kunskaper och lämplig utbildning för hotfulla och våldsamma 
situationer. I en annan studie av Corbett, Grange och Thomas (1997 s. 129) ansåg sig 
enbart 10% av ambulanspersonalen vara välutbildade för hotfulla och- eller våldsamma 
situationer. I samma studie beskrev personalen att förutom skyddsväst använde de också 
skyddshandskar, hjälmar, skyddsskor och skyddsglasögon. I studien av Pozzi (1998, s. 
320) framkom det att riktlinjer saknas för hur personalen ska agera vid hotfulla och- 
eller våldsamma situationer. Vidare beskriver författaren att personalen upplever att det 
saknas tillräckligt med utbildning i hur de ska agera, där ibland självförsvar. Corbett, 
Grange och Thomas (1997 s. 129) beskrev också att 19% av personalen hade burit 
vapen under arbetstid. Vapen som beskrevs var kniv i 45% av fallen, pistol 22% och 
pepparspray 13%. I samma studie framkom det också att personalen kände sig säkrare 
när de arbetade tillsammans med räddningstjänsten då deras verktyg kunde användas 
som vapen att försvara sig med. 
 
 
DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
Resultatet av litteraturöversikten bekräftar att hot och- eller våld är förekommande inom 
ramen för yrkesutövningen för ambulanspersonal. Upplevelsen och erfarenheten av hot 
och- eller våld skiljer sig åt mellan personalen. Verbalt hot, hot om fysiskt våld och 
fysiskt våld är genomgående i resultatet. Studierna skiljer sig åt gällande vilken typ av 
hot och- eller våld som är den vanligaste formen. Situationer som präglas av hot och- 
eller våld påverkar vårdrelationen vilket kan äventyra patientsäkerheten. Liknande 
slutsatser har andra studier från andra verksamhetsområden presenterat tidigare 
angående den påverkade patientsäkerheten. Framträdande i resultatet är den rådande 
bristen i att rapportera hotfulla och- eller våldsamma händelser. Det här kan bero på 
meningsskiljaktigheter i tolkning av vad som är hot och- eller våld, otydliga eller 
obefintliga riktlinjer eller bristande förtroende för arbetsledning. I en svensk studie av 
Isaksson, Åström, Hällgren-Graneheim (2008, s. 1662-1663) beskriver de att 
uppfattning av hot och- eller våld är subjektivt och att varje individ har sin egen 
tolkning om vad hot och- eller våld innebär, olika acceptansgrad och tolerans av 
situationer. Litteraturöversikten bekräftar att hot och våld existerar inom 
ambulanssjukvården både internationellt och nationellt. Andra verksamheter som också 
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är drabbade av liknande situationer kan vara akutmottagningar, jourcentraler, vård av 
äldre och psykiatrisk vård (Peek-Asa, Cubbin & Hubbell 2002, s. 422; Josefsson & 
Ryhammar 2009, s. 112; Renker, Scribner & Huff 2013, s. 11; Yoon & Sok 2016, s. 
600; Nolan, Soares, Dallender, Thomsen & Arnetz 2001, s. 422-423; Banerjee et al 
2012 s. 393).  
 

Verbalt hot och våld  
I majoriteten av studiernas resultat har verbala hot och trakasserier varit vanligast 
förekommande. I en studie gjord på akutmottagningar i Los Angeles har alla deltagarna 
rapporterat händelser av verbala förolämpningar varav mer än hälften av deltagarna har 
utsatts för det under varje arbetspass (Renker, Scribner & Huff  2013, s. 11). Inom 
äldrevården finns liknande resultat, då patienterna ofta skriker, blir verbalt högljudda 
eller får aggressionsutbrott och således är verbalt hot därför den vanligaste formen av 
hot och- eller våld inom äldrevården (Menckel & Viitasara 2002, s. 379). Även inom 
psykiatrin är verbala hot vanligast förekommande (Nolan, et al 2001, s. 422-423). På 
jourcentraler är hot om fysiskt våld den typ som är mest förkommande (Yoon & Sok 
2016, s. 600). Det förekommer även hot om fysiskt våld inom ambulanssjukvården 
enligt litteraturöversiktens resultat. Samtidigt visar det sig att hot och trakasserier är 
vanligt förekommande inom andra verksamheter också. Det här borde undersökas mer 
och förslag på åtgärder på organisatorisknivå anses vara lämpliga för att minimera 
riskerna för personalen och på så sätt höja personalsäkerheten samtidigt som 
patientsäkerheten också ökar.  
   

Demografiska skillnader 
Resultatet skiljer sig åt gällande om erfarenhet, kön och yrkesprofession har någon 
betydelse gällande utsatthet av hot och- eller våld. Samtidigt visar Bigham et al (2014, 
s. 491-492) att kvinnlig personal är mer utsatt inom ambulanssjukvården än de manliga 
kollegorna. Framförallt utsatta är de gällande hot, sexuella trakasserier och fysiskt våld 
vilket även Petzäll et al (2010, s. 9) och Boyle et al (2007, s. 761-762) bekräftar. Enligt 
Bigham et al (2014, s. 491-492) har deras studie visat att en längre tids anställning utgör 
lägre risk för att utsättas för verbala övergrepp, dock fann de en större risk att utsättas 
för trakasserier eller fysiska övergrepp desto äldre medarbetaren var. Medan Corbett, 
Grange & Thomas (1997, s. 129) menar att risken att utsättas för våld inte minskar med 
erfarenhet. I en studie där psykiatrivården i England och Sverige jämförs framkommer 
det att de som har arbetat länge och anses ha mer erfarenhet har även rapporterat fler 
händelser angående hot och våld. Det här förklaras med att erfarenheten bidrar till att 
arbetstagaren samlar på sig dessa typer av händelser under åren och känner sig mer 
bekväm med att rapportera händelserna. Samtidigt visade samma studie att det senaste 
året var de flesta anställda som rapporterade en incident under 50 år vilket tyder på att 
yngre personal är mer utsatta. I samma studie drar de slutsatsen att mer erfarenhet bidrar 
till större möjligheter att hantera och lära sig att undvika våldsamma situationer 
(Lawoko, Soares & Nolan 2004, s. 43).  
  Genom att ta lärdom från resultatet av litteraturöversikten och övriga studier från andra 
verksamhetsområden skulle man med fördel kunna arbeta utifrån och införa ett 
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handledarprogram för yngre nyanställd personal. Handledaren skulle kunna vara ett stöd 
och bidra med egna erfarenheter från yrkesutövningen och vägleda den yngre 
personalen vid utsatthet eller uppkomna situationer. Det skulle kunna bidra till att 
situationerna blir mer hanterbara. Däremot är det av betydelse vilken handledare som 
utses. Enligt litteraturöversiktens resultat borde handledaren besitta lång erfarenhet från 
yrkesutövningen inom prehospital akutsjukvård.  
   

Bakomliggande faktorer  
Orsaker till att hot och- eller våld uppstår skiljer sig inom yrkesgrupperna. Inom 
ambulanssjukvården ses ett samband mellan hotfulla och- eller våldsamma situationer 
och då förövaren är narkotika- och- eller alkoholpåverkad (Petzäll et al 2010, s. 9; 
Suserud et al 2002, s. 130-131; Grange & Corbett 2001, s. 188). Även psykisk sjukdom 
kan vara en orsak till att hotfulla och våldsamma händelser uppstår (Grange & Corbett 
2001, s. 188). Det förekommer också hotfulla och våldsamma händelser då patienten 
har varit dement, diabetiker eller råkat ut för skalltrauma (Bigham et al 2014, s. 492). På 
akutmottagningarna kan långa väntetider, stress, att inte ha kontroll över situationen, att 
förövaren är alkohol- och- eller drogpåverkad och ilska vara bidragande faktorer till att 
dessa incidenter uppstår (Peek-Asa, Cubbin & Hubbell 2002, s. 422). Inom äldrevården 
ses ett samband mellan våldsamma situationer och vardagliga aktiviteter som 
påklädning, tvättning och vid måltider (Åström et al 2004, s. 410).  
  Då orsaken till att hotfulla och- eller våldsamma situationer uppstår i många fall är 
varierande och situationsanpassad är det svårt att skydda sig helt. Verksamheter borde 
istället arbeta med att identifiera situationer enligt ovan och öka medvetenheten när 
patientmöten kan eskalera och urarta. Genom den ökade medvetenheten hos 
vårdgivaren borde de kunna skydda sig bättre och på så sätt minska skador och lidande 
hos personalen. I litteraturöversiktens bakgrund nämns det hur ett instrument använts 
för att mäta eventuella risker i ett patientmöte hos en känd riskpatient vilket bidrog till 
att personalen var mer förberedd och alert under vårdkontakten och kunde på så sätt 
känna sig tryggare då lämpliga åtgärder vidtogs inför mötet vilket i sin tur bidrog till att 
personalen kunde fokusera mer på patienten än att fokusera på sin egen rädsla. Det här 
bidrog till en ökad patientsäkerhet då patienten erhöll adekvat vård.  
 

Fysiskt våld 
Frekvensen av utsatthet av fysiskt våld är varierande, enligt Grange & Corbett (2001, s. 
187) är fysiskt våld den vanligaste rapporterade formen. Vapen i samband med fysiskt 
våld förekommer inom ambulanssjukvården. På en akutmottagning i Los Angeles har 
96% av personalen upplevt fysiskt våld (Renker, Scribner & Huff 2013, s. 11). Inom 
äldrevården är det personalen som arbetar med dementa patienter som rapporterar flest 
våldsamma händelser (Åström et al 2004, s. 412). Vidare beskriver personal i samma 
studie att de våldsamma handlingarna ofta grundar sig i patientens kognitiva svikt och 
att de inte är medvetna om sin handling. Samtidigt anser en del av personalen att våld 
inte är acceptabelt och upplevs kränkande varvid de rapporterar händelserna i hopp om 
att få en bättre arbetsmiljö. I en studie gjord inom äldrevården i Kanada rapporterar 
deltagarna att de utsätts för fysiskt våld dagligen (Banerjee et al 2012, s. 393). Personal 
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inom psykiatrin utsätts för fysiskt våld och aggressiva handlingar i form av att 
patienterna spottas, rivs eller nyps (Nolan et al 2001, s. 422-423). Även knytnävsslag 
och knuffar rapporterades (Rasmussen, Hogh & Andersen 2013, s. 2757-2758). Hot 
och- eller våld där olika vapen eller tillhyggen används är inte enbart förekommande 
inom ambulanssjukvården utan även inom psykiatrin.  
  Litteraturöversikten berör om tidpunkt på dygnet har betydelse för utsattheten av 
hotfulla och- eller våldsamma situationer. Enligt Grange & Corbett (2001, s. 188) 
framkommer det att vanligaste tidpunkten är mitt på dagen medan flertalet studier i 
resultatet visar att det är under nattpassen flest incidenter rapporteras. Det har visat sig 
att på jourcentraler har över majoriteten av händelserna skett under nattskiften men de 
rapporterar också en hög andel incidenter under dagskiften, 30.5% (Yoon & Sok 2016, 
s. 600). Petzäll et al (2010, s. 9) uppger att det inte finns tidpunkter då hot och våld 
förekommer mer eller mindre utan att det är lika under dygnets 24 timmar samtidigt 
som de har noterat en högre andel av händelser under helgerna. Anmärkningsvärt är att 
deltagarna i studien upplever svårigheter med att komma ihåg datum och tider vid 
återberättande av händelserna. 
  En ökad medvetenhet om när incidenterna inträffar oftast hade möjligtvis kunnat 
minska incidenter genom att personalen intar en mer defensiv position till olika typer av 
situationer. Förslagsvis kan organisationerna arbeta fram riktlinjer för hur personalen 
ska agera och framförallt borde personalen utnyttja möjligheten till att backa undan och 
invänta förstärkning av andra organisationer och myndigheter vid hotfulla och- eller 
våldsamma incidenter. Då studierna anger olika tidpunkter och veckodagar då flest 
incidenter rapporteras rekommenderas vidare studier att undersöka detta vidare. 
 

Bristande rapportering 
Litteraturöversiktens resultat visar på att rapportering av hotfulla och våldsamma 
händelser är bristande. Det är delade åsikter gällande om hot och- eller våld är något 
som förväntas vara accepterat inom yrkesutövningen. Inom äldrevården finns liknande 
resultat. Personalen anser att våld från en boende med mentalsjukdom eller demens är 
acceptabelt då de anser att de är sjuka och utför dessa handlingar omedvetet (Isaksson, 
Åström & Hällgren Graneheim 2008, s. 1662-1663). Samtidigt visar studien av 
Rasmussen, Hogh och Andersen (2013, s. 2761) att deltagarna inte anser att våld är 
acceptabelt inom yrkesutövningen. Våld är inget man vänjer sig vid och man ska inte 
acceptera riskerna för hot och- eller våld på arbetet. Ytterligare i en studie inom 
äldrevården (Banerjee et al 2012 s. 393-394) framkommer det att händelserna inte 
rapporteras eftersom deltagarna har erhållit skulden av arbetsgivaren för att 
situationerna uppstod. Det här bekräftar litteraturöversiktens resultat av bristfällig 
rapportering då förtroendet för arbetsledningen är låg. I en studie av Renker, Scribner 
och Huff (2013, s. 15-16) efterfrågas en nolltoleranspolicy i hotfulla och- eller 
våldsamma situationer. De beskriver även att det saknas tydliga handlingsplaner och 
riktlinjer gällande hantering av hotfulla och- eller våldsamma situationer.  
  Anställda på en akutmottagning i USA ansåg att hotfulla och- eller våldsamma 
situationer uppstår på grund av bristen av konsekvenser för våldsamt uppförande, brister 
i säkerhetsförfarande och metoder samt brist på samarbete och stöd från ledningen. 
Konsekvenser personalen syftar på är att vara tydlig med att våld inte är acceptabelt, 
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avvisa de som är hotfulla och- eller våldsamma med undantag av de som är anhöriga till 
en svårt sjuk patient eller om patienten är kritiskt sjuk. Samt nolltolerans gällande alla 
former av våld och inte låta de som har varit våldsamma få komma tillbaka in på 
akutmottagningen. Deltagarna som var anställda på akutmottagningen efterfrågade 
därför säkerhetsåtgärder i form av begränsat antal besökare på salarna samt att varje 
gång någon person lämnar akutmottagningen ska denne visiteras när de kommer 
tillbaka. Ytterligare ett förslag var att besökare bör gå igenom en metalldetektor innan 
de passerar dörrarna samt att alla entrédörrar till akutmottagningen ska vara låsta 
(Renker, Scribner & Huff 2013, s. 14). I en studie av Peek-Asa, Cubbin och Hubbell 
(2002, s. 423) baserad på ytterligare en akutmottagning i Los Angeles implementerades 
ett säkerhetsåtgärdsprogram. Det innebar bland annat att säkerhetspersonal 
kontrollerade in- och utpasseringar, skyddsglas upprättades, säkerhetsvakter och 
övervakningskameror införskaffades. Vidare beskriver Renker, Scribner och Huff 
(2013, s. 15) vikten av att utbilda personalen i att tidigt kunna identifiera och larma när 
de anser att en våldsam situation kan uppstå. Enligt personal inom psykiatrin bör 
strukturerat stöd och utbildning erbjudas till utsatta medarbetare (Lawoko, Soares & 
Nolan 2004, s. 51). Inom äldrevården var den vanligaste strategin att hantera känslor 
efter utsatthet av hotfulla och- eller våldsamma handlingar att prata med sina kollegor 
(Åström et al 2004, s. 413).  
  Litteraturöversikten presenterar ett likvärdigt resultat mot ovanstående. Bristen för 
arbetsledningen och inställningen att hot och våld ingår i yrkesutövningen gör att antalet 
incidenter som rapporteras är lägre än vad som faktiskt uppstår. Samtidigt presenteras 
åtgärder från andra verksamheter vilka tycks vara lämpliga. Däremot kan åtgärderna 
vara svåra att implementera i ambulanssjukvården. Förslagsvis borde ett tätare 
samarbete mellan blåljusorganisationerna vara lämpligt och då framförallt delge 
varandra information om kända adresser eller riskobjekt där incidenter kan inträffa. Om 
en resurs blir larmad till en känd riskadress borde det också finnas en förhandsbestämd 
handlingsplan för hur den operativa personalen skall handla. Vidare forskning och 
undersökning rekommenderas inom området. Samtidigt visar flera studier från olika 
verksamheter hur personalens attityd och inställning till hotfulla och- eller våldsamma 
situationer är. Författarna rekommenderar vidare forskning och undersökning om varför 
tilltron till arbetsledningen är låg och vad personalen önskar att arbetsledningen arbetar 
med avseende dessa frågor. I litteraturöversiktens bakgrund problematiserades det hur 
Carlsson (s. 94) såg på hotfulla och våldsamma situationer ur ett vårdvetenskapligt 
perspektiv. För att personalen ska ges de bästa förutsättningarna för att bedriva god och 
säker vård är det av vikt att förstå både vårdgivaren och vårdtagaren. Det här menar 
Carlsson (s. 94) bland annat kan uppnås genom att erbjuda personalen 
omvårdnadshandledning och på så sätt får personalen möjlighet att reflektera över 
hotfulla och- eller våldsamma situationer samtidigt som de kan diskutera fram möjliga 
lösningar eller handlingsplaner. 
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Metoddiskussion 
Författarna till litteraturöversikten anser att metoden var lämplig utifrån syftet då detta 
besvarades väl. Studiens design valdes att utformas med inspiration och följsamhet av 
Forsberg och Wengström vilken också har följts, steg för steg, igenom hela processen.  
  Fenomenet kring erfarenheterna av hotfulla och- eller våldsamma situationer har 
undersökts utifrån ett globalt perspektiv vilket kan ses som en styrka, men även en 
svaghet då resultatet inte till fullo kan anses vara generaliserbart i de svenska 
verksamheterna. Samtidigt ökar generaliserbarheten och tillförlitligheten när resultatet i 
de utvalda studierna i stort presenterar samma data (Wallengren & Henricson 2012, s. 
487-488). Urvalet kan också ses som brett då flera världsdelar är representerade vilket 
ökar tillförlitligheten, trovärdigheten och generaliserbarheten. Vidare saknas det 
tillräckligt med publicerade studier nationellt för att presentera en systematisk 
litteraturstudie på enbart svenska studier. Majoriteten (tio stycken) av studierna som 
ligger till grund för resultatet var av kvantitativ metodologi och en studie var av 
kvalitativ metodologi. Det visar tydligt att kvalitativa studier inom området saknas och 
vidare forskning efterfrågas.    
  Anledningen till att inga större avgränsningar gjordes i arbetet var för att inte gå miste 
om eventuella publicerade studier. Det här valet motiverades genom att det redan finns 
knapphändigt med studier publicerade och med avgränsningar i form av årtal hade det 
möjligen begränsat litteraturöversiktens resultat och därtill sänkt trovärdigheten.  
  De inkluderade studierna är etiskt granskade av en forskningsetisk kommitté vilket var 
reglerat i inklusionskriterierna. Kriteriet valde författarna med motiveringen att studier 
som skulle komma att ligga till grund för resultatet skulle vara genomförda på ett etiskt 
korrekt vis i egenskap med de forskningsetiska bestämmelser och regleringar som är 
omnämnda i bakgrunden. Vidare är samtliga inkluderade studier skrivna på engelska, 
vilket författarna av litteraturöversikten anser sig behärska väl. Författarna reserverar 
ändå sig för eventuella språkförbistringar i form av möjlig feltolkning då studierna har 
översatts från engelska till svenska. Detta är inget som ska anses som en avsiktlig 
handling. Vid tveksamheter har författarna fört diskussion och gjort en gemensam 
tolkning. Trovärdigheten kan sänkas något om översättningsproblem har funnits. Enligt 
Wallengren och Henricson (2012, s. 487-488) ökar bekräftelsebarheten och pålitligheten 
om författarna har arbetat enligt ovan, det vill säga, vid tveksamheter diskuterat fram 
och kritiskt granskat materialet till en tänkbar lösning. Potentiellt finns det en risk att 
studier som är publicerade på annat eller andra språk än ovannämnda exkluderades och 
således kan betydande forskning gått förlorad vilket kan sänka tillförlitligheten. 
Författarna har varit väl medvetna om sin förförståelse genom hela processen vilket 
styrker trovärdigheten och tillförlitligheten (Wallengren & Henricson 2012, s. 487-488). 
Funnen data till resultatet har diskuterats mellan författarna vilket har minskat risken för 
att förförståelsen skulle påverkat resultatet.  
  Sökorden som användes var relevanta, detta styrks genom flertalet dubbletter av 
studierna vilket kan anses som en styrka då forskningsfältet är väl undersökt. Samtidigt 
användes booleska termer och trunkeringar för att optimera sökorden och sökvägarna. 
  Vidare genomfördes sökningar i välkända och erfarna databaser som är inriktade mot 
omvårdnad, vårdvetenskap och medicin vilket är en styrka. Antalet träffar i 
databassökningarna var relativt få trots många sökord och ett omfattande arbete 
beträffande diverse kombinationer. Det här kan anses som en svaghet, men motiveras 
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med att forskningsfältet är begränsat och få tidigare studier finns publicerade. Sökorden 
arbetades fram genom pilotsökningar i databaserna, genom att granska tidigare studiers 
sökord och genom handledning. Vidare användes sekundärsökningar för att eventuellt 
finna nya studier, men detta gav endast dubbletter vilket i sin tur kan anses betyda att 
sökningarna i databaserna har varit lämpliga och välgrundade vilket styrker 
litteraturöversiktens tillförlitlighet.       
  Dataanalysen i litteraturöversikten anses som väl genomförd. Det här motiveras med 
att analysen har genomförts i flera olika steg och av båda författarna för att minska 
risken att gå miste om relevant information. Vidare har författarna valt att bedöma 
studiernas kvalité med hjälp av GRADE, vilken presenteras i bilaga 4. Anmärkningsvärt 
är att författarna endast har bedömt tre studier av hög kvalité och åtta stycken av måttlig 
kvalité. Det här kan förklaras med att majoriteten av publicerad forskning är bristfällig. 
Emellertid bör också övervägas att författarna besitter begränsad med 
forskningskunskap och erfarenhet vilket kan göra att studierna kan erhållit ett för lågt 
eller högt bevisvärde enligt GRADE. Då det finns begränsat med publicerade studier 
inom området exkluderades inga studier relaterat till ett lågt bevisvärde. Samtliga steg 
som genomförts har presenterats i metodavsnittet och dessutom som bilagor vilket ökar 
litteraturöversiktens tillförlitlighet då läsaren kan följa processen. En noggrann 
beskrivning av metoden med tydliga motiveringar ökar litteraturöversiktens 
tillförlitlighet (Wallengren & Henricson 2012, s. 488). Vidare är en 
bortfallsanalys/presentation beskriven angående de studier som valdes ut för vidare 
granskning, steg för steg, men som sedermera exkluderades på grund av olika 
anledningar. Vid kvalitativ forskning är det viktigt, precis som vid all annan forskning, 
att hålla sig objektiv till materialet. Författarna har försökt förhålla sig neutralt till 
materialet enligt ovan, men viss risk för feltolkning föreligger alltid vid tolkning och 
analysering av redan befintlig data. Vilket kan sänka trovärdigheten och 
tillförlitligheten. Samtidigt är analysprocessen välbeskriven och genomförd av två olika 
författare vilket minimerar risken för att eventuell data skulle gå förlorad och minskar 
risken för feltolkningar vilket ökar litteraturöversiktens tillförlitlighet och trovärdighet.  
 
 
Slutsats 
Litteraturöversiktens syfte var att undersöka ambulanspersonalens erfarenheter av 
hotfulla och- eller våldsamma situationer i sin yrkesutövning. Resultatet visar att 
ambulansorganisationen är påtagligt utsatt. I resultatdiskussionen diskuteras tänkbara 
lösningar och förslag samt förslag på vidare forskning. Litteraturöversikten belyser 
problematiken och kan ligga till grund för verksamheters förbättringsarbete vad gäller 
arbetsmiljö och patientsäkerhet. Genom att utveckla ovan nämnda område skulle det 
kunna gynna vården, vårdandet och således bidra till en utveckling av den kliniska 
verksamheten. Förslagsvis rekommenderar författarna att verksamheterna kan arbeta 
med följande punkter:  
 

• Implementera ett handledarprogram där äldre erfarna medarbetare handleder 
och stöttar yngre nyanställda och vid utsatthet agerar som kamratstöd  
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• Vid kända patientmöte där hot och- eller våld har förekommit tidigare borde 
personalen erhålla en strategisk handlingsplan som är framtagen tillsammans 
med arbetsledningen. Vilket kan underlätta vårdmötet och skapar en bättre 
arbetsmiljö vilket genererar en bättre och säkrare vård.  

• Utöka samarbetet mellan blåljusorganisationerna så att kända riskadresser, 
riskområden och riskobjekt markeras och förmedlas till operativ personal som i 
sin tur kan förbereda sig och arbeta enligt handlingsplan enligt ovan.   

• Erbjuda personalen omvårdnadshandledning där möjlighet ges att reflektera 
kring tänkbara situationer och lösningar. Det här kan i sin tur förhoppningsvis 
leda till att personalen rapporterar fler incidenter till ledningen. 

• Erbjuda personalen kontinuerlig, årlig, teoretisk och praktisk utbildning 
gällande hot och- eller våldssituationer.  
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Sökschema 

Datum Databas Sökning 
nr 

Sökord och boolesk 
operator (and, or, not) 

Begränsning
ar/databasfil
ter 

Typ av sökning 
(tex. MESH-term, 
abstract, 
nyckelord, fritext) 

Antal 
träffar 

Lästa 
Abstra
ct 

Utvald
a 
artikla
r  
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CINAHL 
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AND paramedic*  

 
 
Major heading: 
Violence  
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57 
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170104 

 
CINAHL 
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experience* AND 
threat* OR violence 
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occupational safety 
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peer 
reviewed, 
research 
article 
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CINAHL 
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Prehospital care AND 
violence AND 
experience* AND 
occupational safety 
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170105 

 
CINAHL 

 
1 
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Prehospital violence 
OR threat* AND 
experience* AND 
occupational safety 
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peer 
reviewed, 
research 
article 

 

 
153 
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170123 

 
CINAHL 
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Ambulance AND 
threat* OR Violence 
AND workplace AND 
prehospital care 
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Ambulance AND 
environment AND 
threat* OR violence 
AND experience* AND 
paramedic* 
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Begränsning
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(tex. MESH-term, 
abstract, 
nyckelord, fritext) 

Antal 
träffar 

Lästa 
Abstra
ct 

Utvald
a 
artikla
r  

 
170123 
 

PubMed 1 

 
Threat AND Violence 
AND Experience* 
AND Ambulance 

 

 
All text (fritext) 
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170123 
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Threat* AND Violence 
AND Experience* 
AND Ambulance 
 
 

  
All text (fritext) 
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Threat OR Violence 
AND Experience AND 
Prehospital* 
 

 All text (fritext) 26 26 
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170126 
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All text (fritext) 
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170126 
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Workplace violence 
AND ambulance 

 
Språk: 
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Bilaga 2  

Artikelpresentation 

Design                 Författare      Område                

Bevisvärde 

ö                     Rahmani et al 2011                 Hot och våld                 Måttlig 

ö                     Bigham et al 2014                   Hot och våld                 Hög 

ö                     Corbett, Grange & Thomas     Hot och våld                 Hög 

ö                     Ahmed Dhar et al 2010           Hot och våld                 Måttlig 

ö                     Deniz et al 2015                      Hot och våld                 Måttlig 

ö                     Grange & Corbett                    Hot och våld                 Hög 

ö                     Bentley & Levine                    Hot och våld                Måttlig 

ö                     Petzäll et al 2010                     Hot och våld                Måttlig 

ö                     Pozzi 1998                               Hot och våld                Måttlig/låg 

ö                     Suserud, Blomqusit & Johansson 2002 Hot och våld             Måttlig 

ö                     Boyle et al 2007                         Hot och våld              Måttlig 
Anmärkning: E=experimentell design, IE=icke experimentell design, Ö=övriga studier. 
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Bilaga 3 

Artikelöversikt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författa
re 
Titel 
Land 
År 

 Syfte/Frågestäl
lning  

Design 
Urval 
Bortfall 
Datainsamlin
gsmetod 

Resultat Slutsats GRADE 

Azad Rahmani, Hadi 
Hassankhani, Jane 
Mills & Abbas 
Dadashzadeh 
 
Exposure of Iranian 
emergency medical 
technicians to 
workplace violence: 
A cross-sectional 
analysis 
 
Iran 
 
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet var att 
beskriva 
Iranska EMT’s 
exponering av 
arbetsrelaterat 
våld och att 
identifiera 
viktiga och 
relevanta 
faktorer som 
påverkar 
situationen.  

Enkätstudie i 
form av 
tvärsnittsstudi
e design. 
Urvalet var 
riktat mot 
ambulansstati
oner i storstad 
och 
landsbygd. 
Inklusionskrit
erier och 
exklusionskrit
erier finns 
beskrivna. 
160 enkäter 
skickades ut, 
varvid 138 
besvarades. 
Bortfallsanaly
s är 
genomförd. 
Metoddiskussi
on saknas.   

Majoriteten, nästan 
samtliga informanter 
hade upplevt 
våldsamma eller 
hotfulla situationer det 
senaste året. Vanligaste 
rapporterad form var 
verbal aggressivitet, 
följt av fysiskt våld och 
kulturella 
nedvärderingar. Våld 
som medförde fysisk 
skada var lågt till antalet 
enligt studien och likaså 
våld med vapen. Vidare 
svarade flertalet 
informanter att de inte 
anmälde handlingarna 
till ledningen då det 
kunde anses tillhöra 
jobbet att bli utsatt eller 
att förtroendet för hur 
ledningen skulle 
handlägga det var lågt.   

Ambulanspersonal i 
Iran erfar en 
anmärkningsvärd hög 
andel hotfulla och 
våldsamma situationer. 
Studiens författare 
rekommenderar att 
utbildningsprogram och 
riktlinjer implementeras 
för hur man ska agera i 
situationerna, speciellt 
gällande det verbala 
våldet.  
 

Måttlig 
 
Designen ger 
graden måttlig. 
Syftet, metoden 
och urvalet är 
väl beskrivna. 
Urvalet är något 
begränsat, men 
samtidigt finns 
det en hög 
svarsprocent. 
Bortfallsanalys 
genomförd. 
Dock saknas 
metoddiskussio
n, vilket sänker 
studien till låg. 
Generaliserbarh
eten och den 
externa 
validiteten 
bedöms som 
hög, då 
resultatet kan 
implementeras 
till andra 
populationer 
och resultatet 
presenteras likt 
övriga artiklars 
resultat.   
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Författa
re 
Titel 
Land 
År 

 Syfte/Frågestäl
lning  

Design 
Urval 
Bortfall 
Datainsamlin
gsmetod 

Resultat Slutsats GRADE 
 

Blair Bigham, Jan 
Jensen, Walter 
Tavares, Ian R 
Drennan, Humaira 
Saleem, Katie N 
Dainty & Glenn 
Munro 
 
Paramedic self-
reported exposure to 
violence in the 
emergency medical 
services (EMS) 
workplace: A mixed-
metods cross-
sectional survey 
 
Kanada 
 
2014 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet var att 
beskriva och 
undersöka 
ambulansperson
alens 
erfarenheter av 
våld. Vidare var 
syftet att 
identifiera 
vilken typ av 
våld som 
förekom, vem 
som utförde 
våldet, åtgärder 
som personalen 
vidtagit och 
konsekvenserna
.   

Tvärsnittsstud
ie med mixed-
metod 
undersökning. 
Urvalet 
beskrevs och 
var 
ambulanspers
onal som 
arbetade på 
mindre och 
större 
stationer i två 
olika delar av 
Kanada. 1884 
frågeformulär 
skickades ut 
och 1676 
besvarades. 
Bortfallet 
nämns, men är 
inte 
analyserat. 
Frågeformulär
en var av 
kvantitativ 
karaktär, med 
kompletterade 
frågor 
gällande 
subjektiv 
erfarenheter 
och 
beskrivningar 
(kvalitativ 
karaktär). 

Informanterna beskriver 
att tre fjärdedelar har 
varit utsatta för hot och- 
eller våldssituationer det 
senaste året. Vanligaste 
formen av incidenter var 
verbalt hot, 
förolämpningar, fysiskt 
våld och sexuella 
trakasserier. Resultatet 
visade också att kvinnor 
var oftare utsatta än 
män. Samtidigt som 
statistiken visade att 
desto äldre personalen 
var, desto färre gånger 
blev dem utsatta för 
hotfulla och- eller 
våldsamma situationer. 
Däremot visar inte 
statistiken att 
erfarenheten inom yrket 
inte minskade 
situationerna/händelsern
a. 

Studien menar att vidare 
forskning behövs inom 
området och med 
inriktning mot att 
identifiera strategier för 
att reducera riskerna att 
utsättas för hotfulla- och 
eller våldsamma 
situationer. Vidare 
önskar författarna att 
vidare forskning 
studerar och presenterar 
riktlinjer och åtgärder 
för hur 
ambulanspersonalen ska 
handlägga hotfulla och 
våldsamma patienter.  
 

Hög 
 
Designen ger 
graden måttlig, 
urvalet och 
metoden är väl 
beskriven, 
vilket ger 
graden måttlig. 
Urvalet är 
dessutom stort 
till antalet. 
Generaliserbar
heten är hög till 
liknande 
verksamheter 
och resultatet 
är välbeskrivet 
liksom hela 
övriga studien. 
Den externa 
validiteten är 
således hög.  
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re 
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År 

 Syfte/Frågestäl
lning  

Design 
Urval 
Bortfall 
Datainsamlin
gsmetod 

Resultat Slutsats GRADE 

Stephen W Corbett, 
Jeff T Grange & 
Tamara L Thomas 
 
Exposure of 
prehospital care 
providers to violence 
 
USA 
 
1997 
 
 

Utvärdera 
erfarenheter av 
våld hos 
prehospitala 
yrkesutövare 

Enkätstudie 
som 
besvarades av 
522 personer. 
774 enkäter 
var 
utskickade. 
Dock 
exkluderades 
en del enkäter 
relaterat till 
exklusionskrit
erier och till 
resultatet 
förelåg 490 
enkäter. 
Inklusionskrit
erier/exklusio
nskriterier 
nämnda. 
Urval och 
bortfall är väl 
beskrivet. 

Resultatet beskriver att 
statistiskt drabbas varje 
anställd 0.5 gånger/år 
för hotfulla och- eller 
våldsamma situationer. 
Informanter beskrev 
fysiska skador som 
blåmärke, ögonskador, 
ansiktsskador, bett, 
frakturer och stukningar 
till följd av fysiskt våld. 
Informanterna beskrev 
också att de önskade 
mer utbildning kring 
fenomenet, medan en 
del ansåg att de hade 
adekvat utbildning inom 
området. Även om 
personalen besitter lång 
erfarenhet minskade 
inte våldet. 

Studien visade på att hot 
och våld är ett problem, 
men forskarna 
rekommenderar vidare 
forskning kring 
fenomenet och då 
speciellt riktad mot vad 
för typ av våld som 
finns och hur eventuella 
lösningar eller 
preventiva åtgärder kan 
förbättra arbetsmiljön. 
 

Hög 
 
Designen 
erhåller graden 
måttlig. 
Metoden är väl 
beskriven 
liksom urvalet 
och en bra 
bortfallsanalys 
är beskriven. 
Generaliserbarh
eten och den 
externa 
validiteten 
anses som hög 
då flertalet 
andra studier 
visar liknande 
resultat.  
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Författa
re 
Titel 
Land 
År 

 Syfte/Frågestäl
lning  

Design 
Urval 
Bortfall 
Datainsamlin
gsmetod 

Resultat Slutsats GRADE 
 

Shabir Ahmed Dhar, 
Tahir Ahmed Dar, 
Sharief Ahmed Wani, 
Shahid Hussain, 
Reyaz Ahmed Dar, 
Zaid Ahmed Wani, 
Shah Aazad, Suhail 
Yaqoob, Imtiyaz 
Mansoor, Murtaza 
Fazal Ali, Muzaffar 
Ahmed, Imran 
Mumtaz & Idress 
Azhar 
 
In the line of duty: A 
study of ambulance 
drivers during the 
2010 conflict in 
Kashmir 
 
Indien 
 
2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet var att 
identifiera 
problem och 
situationer hos 
ambulanschauff
örer som 
arbetade i en 
konflikt zon.  

Kvalitativ 
intervjustudie. 
Urvalet 
bestod av 35 
personer, 
utvalda 
slumpmässigt, 
således 
randomiserat 
urval. 
Inklusions- 
och 
exklusionskrit
erier är inte 
nämnda. Inget 
bortfall nämns 
eller 
redovisas. 30 
frågor ställdes 
till 
informanterna
. Dessa 
spelades in 
och 
sammanställd
es i teman. 
Frågorna är 
redovisade 
som bilaga 
vilket styrker 
artikeln. Dock 
framtogs 
frågorna av 
författarna. 
Således 
möjligtvis lågt 
validerade.    

Nästan 85% av 
informanterna delgav at 
de blivit utsatta för hot 
om fysiskt våld mer än 
en gång de senaste tre 
månaderna. Nära 
hälften hade blivit 
utsatta för våld och tre 
stycken hade fått 
frakturer och 
huvudskador som följd. 
Resultatet visar också 
att argumentationer och 
meningsskiljaktigheter 
tillhörde vardagen. Alla 
informanterna beskrev 
rädsla över sin 
arbetssituation när de 
utförde sitt jobb, men 
endast en informant 
uppgav att denne ville 
lämna sitt arbete. Drygt 
en tredjedel hade känt 
sig hotade till livet. 
Samtliga informanter 
uppgav att rädslan var 
som störst om nätterna 
och alla uppgav att de 
undvek att passera 
kända 
riskadresser/riskområde
n om möjligt. Nästan 
90% rapporterade 
symtom som 
sömnbesvär, huvudvärk 
och andra fysiska 
åkommor relaterat till 
hotfulla och- eller 
våldsamma situationer i 
yrkesutövningen.     

Ambulanspersonalen 
anses vara mycket lojala 
som arbetar vidare 
under dessa 
förutsättningar. 
Författarna ger konkreta 
exempel på hur 
arbetssituationen kan bli 
något bättre. Framförallt 
vill de se att 
ambulansorganisationen 
blir ”fredad”. Detta 
genom att varje enskild 
individ ökar sin egen 
medvetenhet och 
förändrar sitt beteende. 
Vidare tycker 
författarna att 
ambulanspersonalen ska 
vara försäkrad, vilket de 
inte tycks vara idag. De 
anser också att 
organisationen ska 
skyddas av 
försvarsmakten eller 
polisen när situationen 
så kräver.   
 

Måttlig  
 
Designen ger 
graden måttlig, 
men urvalet var 
lågt och något 
begränsat. 
Metoden är 
beskriven, om 
något 
knapphändigt, 
vilket ger 
graden måttlig 
eftersom syftet 
var väl 
beskrivet och 
resultatet klart 
och tydligt. 
Studien är 
genomförd i ett 
speciellt 
område, under 
speciella 
omständigheter, 
vilket gör det 
svårt att 
generalisera 
resultatet och 
således sänks 
också den 
externa 
validiteten. Det 
här ger betyget 
låg.  
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 Syfte/Frågestäl
lning  

Design 
Urval 
Bortfall 
Datainsamlin
gsmetod 

Resultat Slutsats GRADE 
 

Turgut Deniz, Meral 
Saygun, Oguz 
Eroglu, Hüseyin 
Ülger & Burcu 
Azapoglu 
 
Effects of exposure to 
violence on the 
development of 
burnout syndrome in 
ambulance staff 
 
Turkiet 
 
2015 
 
 
 
 

Syftet var att 
undersöka 
hälsan hos 
ambulansperson
al som blivit 
utsatta för 
någon form av 
våld och att 
belysa risken 
för att 
sedermera 
utveckla en 
utbrändhet 
relaterat till 
erfarenheten. 

Enkätstudie i 
form av en 
tvärsnittsstudi
e. 120 enkäter 
lämnades ut 
och 
besvarades av 
ambulanspers
onal. Hälften 
män och 
hälften 
kvinnor, 
slumpmässigt 
urval. Noterar 
inget bortfall. 
Enkäten 
bestod av 22 
frågor. 
Nämner inget 
om 
inklusions- 
och 
exklusionskrit
erier.  

Över hälften av 
informanterna beskrev 
erfarenheter från 
våldsamma situationer, 
framför allt verbala, 
men även fysiska. Män 
var mer utsatta än 
kvinnor för fysiskt våld 
enligt resultatet. Över 
hälften svarade att 
ledningen saknade 
tillräckligt med resurser 
för att stötta och hjälpa 
till vid hotfulla och- 
eller våldsamma 
situationer. Samtidigt 
som resultatet visade att 
de som fick hjälp från 
ledningen skattade sin 
hälsa bättre och löpte 
lägre risk för utbrändhet 
och andra psykiska 
sjukdomar.  

Författarna menar att 
alla hotfulla och- eller 
våldsamma situationer 
som personalen utsätts 
för i sin yrkesutövning 
är potentiella risker för 
att utveckla psykiska 
sjukdomar så som 
utbrändhet etc. 
Författarna hävdar 
också att 
ambulanspersonal är en 
speciellt utsatt grupp.  

Måttlig 
 
Designen ger 
graden måttlig. 
Metoden är 
beskriven 
samtidigt som 
syftet är 
välbeskrivet. 
Urvalet är 
begränsat, men 
det är nästan 
exakt 50/50 vad 
gäller kvinnor 
och män. Inget 
bortfall nämns. 
Möjligen fanns 
inget. 
Generaliserbarh
eten och 
externa 
validiteten 
anses som 
måttlig, då 
resultatet 
mestadels 
liknar tidigare 
studiers.    
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Författa
re 
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Land 
År 

 Syfte/Frågestäl
lning  

Design 
Urval 
Bortfall 
Datainsamlin
gsmetod 

Resultat Slutsats GRADE 
 

Jeff T Grange & 
Stephen W Corbett 
 
Violence against 
emergency medical 
services personnel 
 
USA 
 
2001 
 
 
 

Syftet var att 
undersöka 
prevalensen av 
våld mot 
ambulansperson
al i den 
prehospitala 
miljön samt att 
undersöka 
faktorer som 
ligger till grund 
för 
våldssituationer 

Retrospektivst
udie där 
informanterna 
fyllde i ett 
formulär med 
frågor 
angående hot 
och- eller våld 
efter varje 
uppdrag. 
Urvalet var 
4102 
formulär, som 
samlades in 
under en 
månads tid. 
Exklusionskrit
er nämnda 
och 
bortfallsanaly
s finns.  
Frågeformulär
et redovisas i 
studien. 

Våld mot personalen 
var vanligt 
förekommande i cirka 
hälften av alla 
händelser. I övrigt var 
våldet riktat mot andra 
personer i personalens 
närhet. Vanligast var det 
att patienten gjorde 
utfall. Det vanligaste 
våldet var verbalt 
efterföljt av fysiskt våld. 
Ofta var personerna 
som var utåtagerande 
psykiskt sjuka, 
påverkade av droger 
och- eller alkohol.  

Författarna menar att 
resultatet visar att 
prehospital personal 
ofta utsätts för våld och 
riktlinjer för detta borde 
implementeras. 
Utbildning gällande 
liknande situationer 
rekommenderas samt att 
personalen behövde 
utrustas med 
skyddsutrustning.  

Hög 
 
Designen ger 
graden måttlig. 
Metoden är 
välbeskriven 
och urvalet 
mycket stort. 
Litet bortfall, 
vilket är 
analyserat. 
Syftet 
välbeskrivet. 
Generaliserbarh
eten och den 
externa 
validiteten 
anses som hög 
då resultatet 
överensstämme
r med tidigare 
forskning.   
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Författa
re 
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Land 
År 

 Syfte/Frågestäl
lning  

Design 
Urval 
Bortfall 
Datainsamlin
gsmetod 

Resultat Slutsats GRADE 
 

Melissa A Bentley & 
Roger Levine 
 
A national 
assessment of the 
health and safety of 
emergency medical 
services professionals 
 
USA 
 
2016 
 
 

Målen var att 
bedöma 
förändringar i 
(1) hälsa och 
fysisk 
kondition, (2) 
Förekomsten av 
utvalda 
hälsoproblem, 
(3) 
riskbeteenden, 
(4) ambulans 
säkerhetsfrågor 
och (5) 
Emergency 
Medical 
Services (EMS) 
beredskap. 
Dessutom har 
förekomsten av 
patient initierat 
våld riktad mot 
EMS personal 
och tillhörande 
faktorer 
bedömts  

Longitudinell 
studie där data 
insamlades 
genom årliga 
frågeformulär 
från 1999-
2008. Urvalet 
torde vara 
stort med 
tanke på 
tidsepoken, 
men det är 
inte beskrivet 
utförligt hur 
stort. Ingen 
bortfallsanaly
s registrerad.  

Personalen fick skatta 
sin hälsa, beskriva sina 
hälsoproblem, 
riskbeteende i form av 
rökning och 
alkoholkonsumtion 
undersöktes. Incidensen 
av trafikolyckor där 
ambulans varit 
inblandad och hot och- 
eller våldssituationer 
uppstått. Merparten, 
nästan alla deltagarna 
beskrev att de varit 
utsatta för hotfulla och- 
eller våldsamma 
situationer. Vanligast 
var verbalt hot. Nästan 
hälften rapporterade att 
de blivit utsatta för 
fysiskt våld. 5% 
rapporterade att de 
blivit knivhuggna eller 
beskjutna. En del 
anställda bar 
skyddsväst. Hälften 
ansåg att vidare 
utbildning var 
nödvändig för 
yrkesutövningen.  

Artikeln beskrev hälsa 
ur somatiska och 
psykiska aspekter, 
säkerhets aspekter, 
potentiella hälsorisker 
och beskrev incidenter 
av hotfulla och- eller 
våldsamma situationer. 
Författarna menar också 
att ingen eller bara en 
liten förbättring har 
skett mellan 1999-2008, 
vilket de anser som 
anmärkningsvärt och 
något organisationerna 
borde arbeta med för att 
utveckla en mer positiv 
trend. 

Måttlig 
 
Designen är 
beskriven, men 
metoden kunde 
beskrivits bättre 
med ett 
specificerat 
urval samt ett 
eventuellt 
bortfall. Detta 
finns inte med i 
artikeln. 
Generaliserbarh
eten och den 
externa 
validiteten 
anses ändå som 
hög, då tidigare 
studier funnit 
liknande 
resultat 
avseende hot 
och- eller våld.    
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re 
Titel 
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År 

 Syfte/Frågestäl
lning  

Design 
Urval 
Bortfall 
Datainsamlin
gsmetod 

Resultat Slutsats GRADE 
 

Kerstin Petzäll, John 
Tällberg, Tobias 
Lundin & Björn-Ove 
Suserud 
 
Threats and violence 
in the swedish pre-
hospital emergency 
care 
 
Sverige 
 
2010 
 
 

Undersöka och 
beskriva 
händelser av 
hot och våld 
inom svenska 
ambulanssjukvå
rden 

Kvantitativ, 
deskriptiv 
undersöknings 
metod. 11 
ambulansstati
oner från 
olika län i 
Sverige har 
valts ut, både 
stads- och 
landsbygd. 
Deltagarna 
bestod av 
legitimerade 
sjuksköterskor 
och 
paramedics.  
170 stycken 
erbjöds 
deltagande 
vilket 
resulterade i 
134 stycken 
som 
besvarade 
frågeformulär
en. 
Frågeformulär
et bestod både 
av slutna och 
öppna frågor. 
Inklusionskrit
erier och 
exklusionskrit
erier 
diskuteras. De 
nämner kort 
studiens 
bortfall av 
deltagare.    

Majoriteten av 
deltagarna uppger att de 
minst en gång har blivit 
hotade. 
Förövaren var ofta 
patienten men även 
anhöriga eller andra. 
Hot som ansågs vara 
obehagligt var hot om 
fysiskt våld samt 
dödshot. Vapen 
användes som hot oftast 
i form av kniv men även 
andra former som 
knytnävsslag, flaskor, 
yxor och kvastar. 
Våldsamma 
vårdsökande associeras 
ofta till alkohol- 
och/eller drogpåverkan. 
Vanligaste formen av 
fysiskt våld var att 
knuffar eller slag. En 
del av deltagarna 
rapporterar att de 
behövt uppsöka vård 
samt sjukskriva sig som 
följd av fysiskt våld. 

Hot och våld inom 
ambulanssjukvården är 
ett problem som 
behöver identifieras 
inom fler stationer. De 
poängterar även att 
ambulanssjukvården 
behöver ha utformade 
system för stöd till de 
anställda som utsatts för 
hot och- eller våld. 
Fortsatt forskning krävs 
för att belysa 
patientperspektivet 
gällande hot och- eller 
våld för att få en bättre 
förståelse för denna 
patientgrupp. 

Måttlig 
  
Designen 
uppfyller 
graden måttlig. 
Studien har ett 
tydligt syfte och 
metodbeskrivni
ng. De 
beskriver även 
kort bortfallet, 
dessa punkter 
ökar studiens 
kvalitét. 
Artikeln 
samstämmer 
med övriga 
artiklar inom 
samma område. 
Generaliserbarh
eten och extern 
validitet 
diskuteras, 
urvalet kan 
påverka 
resultatet då det 
inte kan 
generaliseras på 
alla 
ambulansverksa
mheter i 
Sverige. 
Svarsfrekvense
n var hög, 
deltagarna 
ansåg 
frågeställningar
na relevanta till 
deras yrke och 
ansåg 
deltagande 
meningsfullt, 
vilket ökar 
reliabiliteten. 
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re 
Titel 
Land 
År 

 Syfte/Frågestäl
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Design 
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Bortfall 
Datainsamlin
gsmetod 

Resultat Slutsats GRADE 
 

Cheryl Pozzi 
 
Exposure of 
prehospital providers 
to violence and abuse 
 
USA 
 
1998 
 

Kvantifiera 
nuvarande 
förekomst av 
våld mot 
akutsjukvårdspe
rsonal (EMS), 
våld-relaterad 
politik och 
lämplig 
utbildning för 
EMS-personal. 

Kvantitativ 
metod med 
deskriptiv 
analys av 
frågeställning
arna. 
Undersökning
en gjordes på 
331 stycken. 
De anställda 
var på basnivå 
akutmedicin 
tekniska.  
De anställda 
besvarade ett 
frågeformulär 
bestående av 
57 frågor.  
De beskriver 
inklusions- 
och 
exklusionskrit
erier.  
De beskriver 
inte bortfallet. 
Men de 
förklarar 
utförligt hur 
de exkluderat 
frågor som 
varit felaktigt 
ifyllda. 

Mer än majoriteten (90 
%) av deltagarna har 
erfarenhet av övergrepp, 
misshandel eller en 
våldshandling direkt 
riktad mot dem av den 
vårdsökande, anhörig 
eller övriga. Mer än 
majoriteten uppger även 
att de upplever att deras 
egen säkerhet har varit 
utsatt på grund av våld. 
Deltagarna uppger även 
att de inte har 
tillräckligt med 
utbildning i hantering 
av hotfulla situationer. 
Oanständigt språk och 
verbala trakasserier var 
de vanligaste formerna 
av hotfulla handlingar. 
Övriga former var hot 
om skada, sparkar, 
spottande, knuffar och 
slag, bitas, dra ett vapen 
samt att dra i håret. 
Rapporteringsmekanism
er inom organisationen 
var nästintill icke 
existerande. De belyser 
tre stressfaktorer som 
framkommit hos 
deltagarna: frekvensen 
för utsatthet av hotfulla 
och- eller våldsamma 
situationer, bristen på 
utrustning eller dålig 
utrustning samt behovet 
av utbildning. 

En ond cirkel gällande 
våld mot akutmedicinsk 
personal kommer att 
fortsätta så länge 
attityden ”att våld är en 
del av arbetet” finns 
kvar. Samt att ingen 
uppmuntran till 
rapportering av hot och- 
eller våldsamma 
händelser. Att 
identifiera våldsamma 
händelser, utbilda 
personal och rapportera 
våldsamma händelser är 
ett steg i rätt riktning att 
bryta denna onda cirkel.    

Måttlig/låg 
 
Studiens design 
uppfyller 
graden måttlig. 
De beskriver 
syfte och metod 
men det saknas 
en 
metoddiskussio
n. De nämner 
enbart bortfallet 
men förklarar 
det inte 
ingående. Det 
är fortfarande 
en hög 
svarsfrekvens. 
Studien har en 
samstämmighet 
med övriga 
studier inom 
samma område. 
De belyser att 
händelserna kan 
vara påverkade 
på grund av att 
deltagarna 
berättar om 
dåtid och inte i 
nutid. Studien 
är gjord på 
enbart en 
station vilket 
kan begränsa 
generaliserbarh
eten. 
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lning  

Design 
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Bortfall 
Datainsamlin
gsmetod 

Resultat Slutsats GRADE 
 

Björn-Ove Suserud, 
Martin Blomquist & 
Ingela Johansson 
 
Experiences of 
threats and violence 
in the swedish 
ambulance service 
 
Sverige 
 
2002 
 

Beskriva hur 
ambulansperson
al upplever att 
de utsätts och 
påverkas av hot 
och våld i deras 
vardagliga 
arbete.  
Huvudfrågeställ
ningar: 
- Hur ofta 
utsätts 
ambulansperson
al för hot och-
eller våld? 
- Vad för typ av 
våld? 
- Hur påverkar 
den hotfulla 
och- eller 
våldsamma 
situationen 
relationen 
mellan vårdare 
och vårdtagare? 

Empirisk 
studie med 
deskriptiv 
analysmetod. 
Tre 
ambulansstati
oner i västra 
Sverige 
inkluderades, 
både storstad 
och 
landsbygd.  
Totalt erbjöds 
72 stycken till 
deltagande. 66 
formulär 
returnerades 
fullständiga. 
De beskriver 
inte orsak till 
bortfall.  
Frågeformulär 
bestod av 13 
frågor med 
flervals frågor 
samt öppna 
frågor.  
De beskriver 
inklusionskrit
erier.  
Det förs ingen 
tydlig 
metoddiskussi
on. 
 

Mer än majoriteten 
(80.3 %) av deltagarna 
hade utsatts för hot och- 
eller våld. Dessa 
händelser uppstår oftast 
i mötet med 
missbrukare. Vanligaste 
formen av hot och- eller 
våld var förolämpande 
ord, där inkluderas 
verbala hot, hot om 
våld, hot om anmälan 
samt hot om 
vedergällningar mot 
nära anhöriga. Hög 
andel har utsatts för 
fysiskt våld. Följande 
typer av fysiskt våld 
rapporterades: dra i 
håret, sparkar mot 
benen, nypningar i 
armarna, knytnävsslag, 
slag i ansikte, sparkar 
samt stryptag. De 
beskriver även hot i 
form av vapen i syfte att 
hota. Majoriteten anser 
att relationen mellan 
vårdgivare och 
vårdtagare påverkas av 
den hotfulla och- eller 
våldsamma situationen. 

Hot och- eller våld är en 
verklighet inom 
ambulanssjukvården 
och åtgärder måste 
vidtas. Frustration 
uppstår då de inte kan 
ge patienten den vård de 
behöver. Arbetsgivaren 
har ansvar att 
tillhandahålla säkerhet 
för båda involverade 
parterna. Åtgärder som 
enheter med larm, 
utbildning i självförsvar 
samt hur man 
konfronterar hotfulla 
och- eller våldsamma 
patienter. Regelbundna 
träffar i mindre grupper 
för att hjälpa personal 
att få utlopp för sina 
känslor och upplevelser. 

Måttlig 
 
Studiens design 
uppfyller 
graden av 
måttlig. Syftet 
beskrivs tydligt 
likaså metod 
och analys. Hög 
svarsfrekvens, 
de beskriver 
inte bortfallet. 
Studien har en 
hög 
samstämmighet 
med övriga 
studier inom 
området. I 
diskussionen 
resonerar de 
upprepande 
kring 
generaliserbarh
et och extern 
validitet.    
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Malcom Boyle, Stella 
Koristas, Jan Coles & 
Janet Stanley 
 
A Pilot study of 
workplace violence 
towards paramedics 
 
Australien 
 
2007 
 

Identifiera hur 
stor andel av 
paramedics/am
bulanspersonal 
som upplevt sex 
olika former av 
våld på 
arbetsplatsen. 

Kvantitativ, 
tvärsnittsstudi
e. 930 stycken 
erbjöds 
deltagande 
men enbart 
260 stycken 
deltog (28 %). 
De diskuterar 
inte bortfallet 
av deltagare. 
De beskriver 
tydligt 
urvalet. 
Data samlades 
in med 
frågeformulär 
innehållande 
frågor bland 
annat gällande 
sex olika 
typer av våld 
och 
demografi. 
Data 
analyserades 
deskriptivt 
med hjälp av 
SPSS version 
14.0. Fisher´s 
exakttest & 
två-svansad T 
test är två 
andra 
analysmetoder 
som användes 
för att jämföra 
data. 

Majoriteten av 
deltagarna har 
erfarenheter gällande 
våld på arbetet inom de 
senaste 12 månaderna. 
Vanligaste formen av 
hot och- eller våld var 
verbala trakasserier 
samt att skrämmas och 
fysisk misshandel. Vid 
jämförelse med 
storstads- och 
landsbygds 
ambulansstationer fann 
man enbart skillnad 
gällande sexuella 
trakasserier och sexuella 
övergrepp. Då det var 
mer förekommande i 
storstad. Kvinnlig 
ambulanspersonal 
rapporterar fler 
händelser av sexuella 
trakasserier än manlig 
ambulanspersonal. 

Det finns behov av 
vidare studier för att 
fastställa den faktiska 
prevalensen av våld 
inom arbetet. Studien 
belyser att en stor andel 
av personalen upplever 
sexuella 
trakasserier/övergrepp 
på arbetsplatsen av 
kollegor. Det krävs 
utbildning i hur 
personal ska hantera hot 
och- eller våld på 
arbetsplatsen särskilt för 
nyutbildad 
ambulanspersonal. 
 

Måttlig 
 
Studiens metod 
uppfyller 
graden måttlig. 
Syfte, metod 
och analys är 
tydligt 
beskrivet och 
uppfyller hög 
studiékvalitet. 
Svarsfrekvense
n är låg och de 
diskuterar kort 
hur det kan ha 
påverkat 
resultatet 
negativt, därför 
att det inte ger 
en representativ 
bild för 
ambulansverksa
mheten. 
Resultatet har 
en 
samstämmighet 
med övrig 
funnen data. 
Överförbarhet 
och extern 
validitet 
bedöms som 
låg. 
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Bilaga 4 

Gradesystemet  
Kvalitetskriterier som bedöms är: 

Studiedesign: Randomiserade försök rankas högst, därnäst observationsstudier 

(kohortstudier, fall-kontrollstudier) och lägst andra typer av studier. 

Studiekvalité: Intern validitet. En analys av randomiseringsförfarandet, bortfallets 

storlek, observationsstudiernas möjlighet att kontrollera för bakgrundsfaktorer etc. 

Överförbarhet: Extern validitet. Berör generaliserbarhet i population, intervention, 

kontrollgrupp och utfallsmått 

Överrensstämmelse: Denna aspekt avser graden av överensstämmelse mellan de studier 

som analyserats, det vill säga i vilken utsträckning som resultatet av olika studier pekar i 

samma riktning eller är motstridiga.  

Oprecisa data: Antal observationer är mindre än det antal som krävs för statistisk 

signifikansprövning.  

Publiceringsbias: Små studier från samma forskargrupp, kända opublicerade studier ej 

medtagna i underlaget.  

 

Grader av evidens 

Hög – Det är mycket osannolikt att framtida forskning kommer att ha betydelse för 

skattningen av effekt och dess tillförlitlighet. 

Måttlig - Framtida forskning kommer sannolikt att ha betydelse för skattningen  av 

effekt och dess tillförlitlighet. Skattningen kan eventuellt komma att ändras.   

Låg - Det är högst sannolikt att framtida forskning har betydelse för skattningen  av 

effekt och dess tillförlitlighet. Det är mycket möjligt att skattningen kommer att ändras. 

Mycket låg - Skattningen av effekt är mycket osäker. 

 

(SBU 2012; Forsberg & Wengström 2016, s. 111-113) 
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