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Sammanfattning    
 
Ambulanssjukvård bedrivs i ett samhällsklimat där hot och våld har blivit både en 
vardaglig del i vårdarbetet och ett arbetsmiljöproblem för ambulanspersonalen. 
Internationella studier tyder på att hot och våld mot ambulanspersonal är ett omfattande 
problem. Studiens syfte är att granska samlad kunskap angående ambulanspersonalens 
erfarenheter av hotfulla och våldsamma vårdmöten. En integrativ litteraturstudie valdes 
som metod och 27 artiklar och studier inkluderades. Den tematiska innehållsanalysen 
resulterade i två teman; Utsatthet och Säkerhetsmedvetenhet. Resultatet visar att hot och 
våld påverkar ambulanspersonalen känslomässigt, skapar distans mellan vårdare och 
patient och gör att omvårdnaden påverkas eller uteblir. Tidigare erfarenheter av hot och 
våld höjer ambulanspersonalens säkerhetsmedvetenhet men tycks även leda till en ökad 
acceptans, att hotfulla och våldsamma vårdmöten är en del av arbetet. Ibland måste 
ambulanspersonalen tillkalla polis och resultatet visar att det både möjliggör och hindrar 
omvårdad av patienter i hotfulla och våldsamma situationer. Utvecklingen inom 
ambulansen går mot mer ensamarbete och det finns en diskussion kring om 
ambulanspersonalen ska bära skyddsutrustning. Hotfulla och våldsamma vårdmöten kan 
därför både ses som ett arbetsmiljöproblem och en fråga om patientsäkerhet. 
 

Nyckelord: ambulans, ambulanspersonal, prehospital, erfarenheter, hot, våld, 

vårdmöte, arbetsmiljö
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INLEDNING 
Ett förändrat samhällklimat gör att hotfulla och våldsamma vårdmöten är ett tilltagande 

problem inom ambulanssjukvården. Ambulanspersonalen kan vara de som är först på 

plats för att hjälpa patienter som drabbats av plötslig sjukdom eller skada. 

Ambulanssjukvårdens uppdrag är att vård snabbt ska finnas till hands för 

samhällsmedborgarna. Samtidigt finns det en risk att denna ambition leder till att 

ambulanspersonalen får osäker och/eller bristande information kring den aktuella 

situationen. I huvudsak sker de flesta av ambulanspersonalens vårdmöten utan att 

hotfulla eller våldsamma situationer uppstår men emellanåt angrips ambulanspersonalen 

av patienter och närstående. Anledningen till att ambulanspersonalen utsätts för hot och 

våld kan vara olika såsom kriminalitet och utanförskap men också psykisk ohälsa och 

andra sjukdomstillstånd. 

 
BAKGRUND 

Ambulanssjukvårdens uppdrag 
Ambulanssjukvård i Sverige definieras som hälso- och sjukvård som utförs av hälso- 

och sjukvårdspersonal i eller i anslutning till ambulans. Med termen ambulans avses ett 

transportmedel som är utrustat för ambulanssjukvård vars syfte är att transportera sjuka 

och skadade patienter (SOSFS 2009:10). Ambulanssjukvården regleras av hälso-och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30) och lagen föreskriver att ambulanspersonalen ska 

tillgodose god, säker och kostnadseffektivt vård till alla patienter men också att vården 

ska ges med respekt och värdighet.  

 
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO 2008) har ambulanssjukvården olika struktur 

och uppbyggnad. De som bemannar en ambulans är antingen ambulanssjukvårdare, 

sjuksköterska eller specialistutbildad sjuksköterska inom ambulanssjukvård, anestesi 

eller intensivvård. I vissa länder finns även läkare med i ambulansen. Den 

internationella benämningen på det som motsvarar ambulanssjukvårdare är emergency 

medical technician (EMT) och paramedic för ambulanssjuksköterska. I denna uppsats 

kommer ambulanssjukvårdare, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, EMT och 

paramedic benämnas som ambulanspersonal. Utbildningen för de olika specialiteterna i 

ambulansen skiljer sig åt genom Europa. I stora drag är grundutbildningen för 
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sjuksköterskor mellan tre till fem års högskolestudier och för att vidareutbilda sig till 

ambulanssjuksköterska är det ytterligare en till två års studier på högskolenivå (WHO 

2008).  

 

I Sverige bemannas en ambulans av sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare. 

Sjuksköterskan har antingen en grundutbildning som sjuksköterska eller en 

specialistsjuksköterskeutbildning exempelvis inom ambulans eller anestesi. En 

ambulanssjukvårdare har å sin sida en gymnasieutbildning från vård- och 

omsorgsprogrammet samt en yrkeshögskoleutbildning till ambulanssjukvårdare på ett år 

(MedLearn 2018). Enligt Falck Sverige (2018) har ambulanssjukvårdaren som uppdrag 

att framföra fordonet, bistå med den tekniska utrustningen samt ledning och 

kommunikation. Ett krav som finns är att varje ambulans ska vara bemannad med minst 

en sjuksköterska, vilket beror på att minst en i ambulansteamet ska vara behörig att 

administrera läkemedel (SOSFS 2009:10).  

 

Det finns nationella kompetensbeskrivningar som beskriver vilken kompetens en 

sjuksköterska med eller utan specialistutbildning ska ha. Omvårdnad är den 

legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens och grundar sig på en humanistisk 

människosyn. Sjuksköterskan ska tillsammans med patienten och anhöriga ansvara för 

bedömning, diagnostik, planering, genomförande och utvärdering av omvårdnaden. En 

förutsättning för god omvårdnad är sjuksköterskans förmåga att etablera förtroendefulla 

relationer med patienter och deras närstående (Svenska Sjuksköterskeförening 2017). I 

den prehospitala vårdmiljön ska den specialistutbildade ambulanssjuksköterskan kunna 

identifiera riskfyllda situationer och skapa säkra vårdrum. Det prehospitala vårdrummet 

kan infinna sig vart som helst i samhället. Vårdrummet är den plats vårdandet av 

patienten sker. Det kan ske i ambulansen, på allmän plats eller i patientens privata 

bostad. Ambulanssjukvården innebär vårduppdrag med bristfällig information om plats, 

situation och patient. Sjuksköterskan ska därför kunna upprätta handlingsberedskap för 

att kunna hantera oförberedda situationer som kan uppstå (Riksföreningen för 

ambulanssjuksköterskor och Svenska Sjuksköterskeförening 2012).  
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Ambulanssjukvården arbetar utefter en handlingsplan (Jensen, Croskerry & Travers 

2011; Andersson Hagiwara, Suserud, Jonsson & Henricson 2013; Dalton, Limmer, 

Mistovich & Werman 2010) vilket består av flera steg. Övergripande innebär dessa 

steg; 1) förberedelse, 2) vårdmöte, 3) vård under transport och 4) överlämning till annan 

vårdenhet. Det första steget är förberedelse, där ingår det allt från att tar emot larmet 

fram till att vården av patienten påbörjas. Dalton et al. (2010) beskriver att 

bedömningen av vårdplatsen är av ytterst vikt och att ambulanspersonal inte ska gå in i 

en situation som är potentiellt farlig. Om situationen är eller blir hotfull och våldsam ska 

ambulanspersonalen lämna platsen. Nästa steg är vårdmötet. Vid undersökningen av 

patienten är en systematisk bedömning av största vikt för patientsäkerheten (Munroe, 

Curtis, Considnie & Buckley 2013). Ambulanspersonalen undersöker patienten enligt 

ABCDE-principen, vilket innebär en systematisk bedömning av patientens luftvägar 

(Airway), ventilation (Breathing), cirkulation (Cirkulation), medvetandegrad 

(Disability) och yttre synliga skador (Exposure) (Dalton et al. 2010). I steg tre fortsätter 

vården under transport i ambulans och en grundligare undersökning av patienten görs 

samt re-evalueraring av vitala parametrar (Dalton et al. 2010). I det sista steget återstår 

rapportering till nästkommande vårdenhet och återställning av ambulansen inför nästa 

uppdrag (Andersson Hagiwara och Wireklint Sundström 2016).  

 

Enligt Holmberg och Fagerberg (2010) innebär ambulanssjuksköterskans ansvar för 

patientens vård ett möte med det okända, det vill säga att möta den unika människan 

som någon okänd. Det är patientens levda erfarenhet som ska ligga till grund för vården. 

Men samtidigt som mötet med patienten är förutsättningslöst måste 

ambulanssjuksköterskan ha en plan för hur god vård ska kunna uppnås. 

Ambulanssjuksköterskans omhändertagande av patienten grundar sig på patientens 

behov, både medicinska och omvårdnadsmässiga. Initialt skapar sig 

ambulanssjuksköterskan en bild av de medicinska förhållandena och patientens behov, 

baserat på intuition och erfarenhet. Därefter samlas information in om den aktuella 

situationen vilket bland annat innebär att skapa sig en bild av patientens erfarenhet och 

använda denna information i omvårdnaden. Det är viktigt att vara noggrann vid 

bedömningen av patientens situation och aldrig ta något för givet. Ytterligare 
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förutsättningar för god vård prehospitalt är ambulansteamets samarbete samt samarbetet 

med andra vårdenheter och kollegor (Holmberg & Fagerberg 2010).  

 

Hot och våld i samhället 
Ett förändrat samhällklimat gör att hotfulla och våldsamma vårdmöten är ett tilltagande 

problem inom ambulanssjukvården (Pourshaikhian, Gorji, Aryankhesal, Khorasani-

Zavareh & Barati 2016). Hot kan definieras som en situation där någon muntligt eller 

skriftligt uttrycker viljan att tillfoga, en annan människa eller sig själv, skada eller 

fysiskt våld. Hot kan även innebära sexuella eller obscena anspelningar eller gester. Att 

nedvärdera en annan människa kan också definieras som hot. Våld däremot kan ses som 

en situation där någon avsiktligen försöker skada en annan människa fysiskt eller 

psykiskt (Arbetsmiljöverket 2011). 

 

Brottsförebyggande rådets undersökning om nationell trygghet visar att utsattheten för 

brott mot enskild person (misshandel, trakasserier, bedrägeri, personrån, hot och 

sexualbrott) har legat på en stabil nivå mellan 2005-2014, men mellan åren 2014-2016 

har en ökning skett. Under perioden 2005-2014 hade mellan 11,3% och 13,1% av 

befolkningen i åldrarna 16-79 år utsatts för brott mot enskild person men år 2016 hade 

nivån ökat till 15,6% (Brå 2018).  Ett problem med aktuell statistik är dock att den inte 

anger om ökningen beror på en ökning av våldsbrott eller om det är 

anmälningsbenägenheten som har ökat. I Sverige har, under en tioårsperiod mellan åren 

2006-2016, den psykiska ohälsan hos unga vuxna 18-24 år ökat med 70 % 

(Socialstyrelsen 2017). Studier visar att det finns ett samband mellan psykisk ohälsa och 

våldsbrott (Claro, Oliveira, Titus, Fernandes, Pinho & Tarifa 2015; Lysell 2016) samt 

alkohol, droger och våldsbrott (Brå 2015; Claro et al. 2015). 

 

Risken att utsättas för hot och våld på sin arbetsplats kan förekomma inom flera 

branscher och yrken, och är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Huvudsakliga risker för 

hot och våld är hantering av pengar eller varor, arbete med människor och arbete i 

offentliga miljöer eller myndigheter. Övriga riskfaktorer för hotfulla och våldsamma 

situationer är kvälls- och nattjobb, ensamarbete, bristande kunskap och erfarenhet av att 

hantera konflikter, stress, hög arbetsbelastning samt att befinna sig på platser eller 
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områden med hög brottsbelastning (Arbetsmiljöverket 2017; Ray 2007). Enligt 

Arbetsmiljöverket (2017) är hälso- och sjukvården en arbetsplats där personalen är i en 

utsatt position för hot och våld. Att utsättas för hot och våld kan få stora fysiska och 

psykiska konsekvenser för den drabbade (Arbetsmiljöverket 2011). 

 

Hot och våld i sjukvården 
Det finns olika anledningar till att patienter uppträder hotfullt och/eller våldsamt, 

exempelvis demenssjukdom, kronisk smärta, oro men också påverkan av alkohol och 

droger (Ray 2007). Problematiken med hot och våld i sjukvården har uppmärksammats 

på olika sätt. Till exempel har landets akutmottagningar de senaste åren rapporterats 

vara extra utsatta och med hög risk att utsättas för hot och våld (Dagens Medicin 2017; 

Morken, Alsaker & Johansen 2016). En förklaring som ges är att gängrelaterade 

uppgörelser och skottlossningar har ökat, vilket inneburit en ökad otrygghet (Dagens 

Medicin 2017). Ökad kriminalitet, framför allt när det gäller olika former av våldsbrott, 

påverkar också ambulanssjukvården och de som arbetar där (Göteborgs Posten 2018). 

Samhällsutvecklingen har bidragit till att regeringen initierat en utredning vars syfte är 

att öka skyddet för blåljuspersonal, d.v.s. ambulans, polis och räddningstjänst. 

Utredningen föreslår lagförändringar såsom att det kommer vara straffbart att förhindra 

eller försena blåljuspersonal att utföra sina uppdrag. Det föreslås också en 

straffskärpning där en person som blivit utsatt för hot eller våld på grund av sin 

yrkesövning, ska bedöms som särskilt allvarligt (SOU 2018:2).  

 

Flera studier visar att hot och våld leder till att patienter får en sämre omvårdand 

(Hamdan & Hamra 2015; Roche, Diers, Duffield & Catlin-Paull 2009; Gates, Gillespie 

och Succop 2011; Arnetz & Arnetz 2001). Sjuksköterskor som utsatts för hot och våld 

från patienter håller en distans genom att tillbringa mindre tid med patienten och 

minimera kontakten med patienten och dennes närstående (Hamdan & Hamra 2015). 

Detta medför att den medicinska vården för dessa patienter blir försenad eller att 

patienten ges felaktig farmakologisk behandling (Roche et al. 2009). En studie av Gates, 

Gillespie och Succop (2011) visar att arbetsrelaterat våld riktat mot sjuksköterskor på en 

akutmottagning bidrog till stress och försämrad arbetsförmåga. Dessa resultat ska se i 

ljuset av att många patienter som uppträder hotfullt och våldsamt på akutmottagning har 
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kommit dit med ambulans (Busti, Medley, Morris, Mower, Shields & Song 2011). Det 

betyder att hotfulla och våldsamma patienter är ett problem inom både den prehospitala 

och den intrahospitala akutsjukvården.  

 

I en litteraturstudie av Pourshaikhian et al. (2016) framkom det att arbetsrelaterat våld 

för ambulanspersonalen och skador som uppstod på grund av våldet var omfattande 

över hela världen. Det betyder att arbetsplatsrelaterat våld inom ambulansen kan vara 

underrapporterat, vilket i sin tur kan bero på ambulanspersonalens attityd, uppfattningen 

att det är en del av jobbet men också rädsla för att bli dömd. 

 
PROBLEMFORMULERING 
Ambulanssjukvård bedrivs i ett samhällsklimat där hot och våld har blivit både en 

vardaglig del i vårdarbetet och ett arbetsmiljöproblem för ambulanspersonalen. 

Internationella studier tyder på att hot och våld mot ambulanspersonal är ett omfattande 

problem. Ambitionen med den här integrativa litteraturstudien är att beskriva och förstå 

ambulanspersonalens vardagliga vårdarbete där hotfulla och våldsamma vårdmöten sker 

och hur dessa vårdmöten påverkar vårdandet av patienter som drabbats av plötslig 

sjukdom eller skada. Nyttan med att beskriva och förstå ambulanspersonalens 

erfarenheter av hotfulla och våldsamma vårdmöten är att förbättra arbetsmiljön och 

trygga patientsäkerheten inom ambulanssjukvården i situationer där hot och våld 

uppstår. 

 
SYFTE 

Studiens syfte är att granska samlad kunskap angående ambulanspersonalens 

erfarenheter av hotfulla och våldsamma vårdmöten. 

 
 
METOD 

Design 
För att besvara studiens syfte användes en integrativ litteraturstudie som metod 

(Whittemore & Knafl 2005). Styrkan med metodvalet är att olika slags 

forskningsstudier, kvalitativa såväl som kvantitativa kan inkluderas i studien. Dessutom 
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ges möjligheten att inkludera även annan litteratur som inte är vetenskapligt publicerad 

såsom examensarbeten på magisternivå. Studien genomfördes i fem steg: 1) problem-

formulering, 2) datainsamling, 3) datautvärdering, 4) dataanalys och 5) presentation av 

resultat (Whittemore & Knafl 2005).  

 

Datainsamling 
Litteratursökningen utförs med hjälp av PRISMA checklist (PRISMA, 2009) i fyra 

olika databaser; Cinahl, MEDLINE, Scopus och PsycINFO. Sökord som användes 

utgick från MeSH termer. Sökningen begränsades till kvalitativ eller kvantitativ studier 

på engelska som var ”peer reviewed” samt publicerade under tidsperioden 2007-2017. 

För att inkludera studier som inte var publicerade i ovanstående databaser genomfördes 

även litteratursökning i databaserna DiVA portal och BADA. Även här användes MeSH 

som sökord. Sökningen i DiVA portal och BADA begränsades till examensarbeten 

skrivna på svenska eller engelska. Tidsperioden för sökningarna i dessa två databaser 

skilde sig dock åt. I DiVA portal skede sökningen mellan 2007-2017 och i BADA 

mellan 2007-2015. Skälet till detta var att Högskolan i Borås började använda DiVA 

portal 2015. Den första sökningen genomfördes mars 2018 men har upprepats, senast 

april 2018. För mer information om sökord och antal träffar i respektive databas, se 

tabell 1 i bilaga 1. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusionskriterier för studien är: 1) att studierna var tillgängliga i fulltext, 2) att 

studierna var originalforskning och 3) att studierna var relaterat till ambulanspersonals 

erfarenheter av hotfulla och våldsamma vårdmöten. Exklusionskriterier för studien är: 

1) att studierna beskrev studenters erfarenheter av hotfulla och våldsamma vårdmöten 

och 2) att studierna beskrev ambulanspersonalns erfarenheter av hot och våld i krigs- 

och katastrofdrabbade situationer och områden. Totalt identifierades 831 studier från de 

olika databaserna. Av dessa togs 362 studier bort då de var dubbletter. Resterande 469 

studier utgjordes av 439 forskningsartiklar och 30 magisteruppsatser. För mer 

information om litteratursökningen och antal inkluderade och exkluderade studier, se 

bilaga 2. 
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Datautvärdering 
Det insamlade materialet värderas även gällande evidens. Författarna väljer att 

analysera och gradera de studier som har inkluderats med hjälp av Grading of 

Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE). Dock med viss 

reservation att verktyget inte lämpar sig för hela det insamlade datamaterialet. I studien 

inkluderas både kvantitativa och kvalitativa studier. GRADE är bäst lämpad att 

evidensgradera kvantitativa studier. GRADE graderar studien i sin helhet som hög, 

måttlig, låg eller mycket låg. GRADE utvärderar fyra element; studiens design, studiens 

kvalitet, överensstämmelse och överförbarhet (GRADE Working Group 2004). För 

ytterligare information hur kvalitetsgranskningen har gått till, se bilaga 3 och 4. För 

ytterligare information om kvalitetsgranskning för varje inkluderad studie, se bilaga 5. 

 

Dataanalys 
I dataanalysen användes tematisk analys enligt Braun och Clarke (2006) för att upptäcka 

mönster i datamaterialet. Analysen sker i sex olika steg: 1) bekanta sig med det 

insamlade materialet, 2) ta ut data som svarar till studiens syfte ur materialet och skapa 

specifika koder, 3) söka efter sammanhang i det kodande materialet och på så sätt skapa 

subteman 4) gå tillbaka och granskar skapade subteman gentemot hela datamaterialet 

samt de olika koderna, 5) definierar och namnge de slutgiltiga temana och 6) presentera 

resultatet genom att väva samman all data som tagits ut. Materialet har i analysen 

plockats isär för att slutligen sammanfogas på ett nytt sätt och därefter avsluta på en mer 

abstraherad nivå. Det vill säga genom abstraktion formas nya subteman som 

avlutningsvis bildar teman. 

 

Förförståelse 
Studiens författare har tre års erfarenhet vardera av att arbeta som sjuksköterskor på en 

infektionsavdelning respektive en kirurgavdelning. Sjukhuset där författarna varit 

yrkesverksamma ligger i en medelstor svensk stad. Den prehospitala erfarenheten är 

begränsad, så även erfarenheten av att arbeta i en storstad. Den prehospitala erfarenhet 

som finns är verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under åtta veckor på 

ambulansstationen i Borås respektive Varberg. Tolkningen av datamaterialet påverkas 

av författarnas erfarenhet och förförståelse och kan på så vis färga den aktuella studiens 
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resultat. Forskare som tillämpar kvalitativ metod måste enligt Malterud (2002) lära sig 

att hantera inverkan av forskarens roll i processen. Det är en utmaning som måste 

övervinnas i all vetenskaplig forskning oavsett vilken typ av data som används och 

analyseras. 

 

RESULTAT 
Vid den tematiska innehållsanalysen av datamaterialet framträder sex subteman som 

beskriver ambulanssjuksköterskans erfarenheter av hotfulla och våldsamma vårdmöten. 

Utifrån dessa sex subteman formades två teman; ”Utsatthet” och 

”Säkerhetsmedvetenhet”, se figur 1. Datamaterialet består av artiklar och 

magisteruppsatser men kommer i resultatdelen benämnas som studier. 

 
 
 

Utsatthet 
Säkerhets- 

medvetenhet 
 

Ambulanspersonalens 
erfarenheter av 

hot och våld 
 

Vårda under osäkra 
förhållanden 

Möta den  
hotfulla och våldsamma 

patienten 

Vårda med begränsade 
förutsättningar 

 

Skapa egna strategier  
för att skydda sig 

Vårda med polisiärt stöd 
Påverkas känslomässigt 

av vårdandet 

Figur 1. Teman och subteman med ambulanspersonalens erfarenheter som den samman-

hållande länken. 
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Utsatthet 
Temat ”Utsatthet” har formats utifrån ambulanspersonalens erfarenhet av att vårda 

hotfulla och våldsamma patienter under osäkra förhållanden och med begränsade 

förutsättningar. Vårdmöten med inslag av hot och våld utsätter ambulanspersonalen för 

fysiska och psykiska påfrestningar. Det är framför allt drog- och/eller alkoholpåverkade 

patienter som utgör den största risken men hotfulla och våldsamma situationer uppstår 

även vid olika sjukdomstillstånd. Ambulanspersonal känner sig mest utsatt i patientens 

bostad eller inne i ambulansen. Hot och våld påverkar ambulanspersonalen 

känslomässigt, skapar en distans mellan vårdare och patient och gör att omvårdnaden 

drabbas. 

 

Möta den hotfulla och våldsamma patienten 
Studier visar att det antingen är patienten eller dennes närstående som är hotfull 

och/eller våldsam mot ambulanspersonal då det förekommer hot och våld i vårdmötet 

(Alsbäck & Bergén 2013; Andersson & Bängs 2017; Deniz, Saygun, Eroglu, Ülger & 

Azapoglu 2016; Gülen, Serinken, Hatipoğlu, Özaşır, Sönmez, Kaya & Akpinar 2016; 

Johansson & Rydham 2009; Hovberg & Wigenius 2013; Petzäll, Tällberg, Lundin & 

Suserud 2011; Wongtongkam 2017). En stor riskfaktor för att utsättas för hot och våld i 

ett vårdmöte är i samband med att patienten är påverkad av alkohol och/eller droger 

(Alsbäck & Bergén 2013; Bigham, Jensen, Tavares, Drennan, Saleem, Dainty & Munro 

2014; Börjesson & Jakobsson 2008; Ek & Olsson 2014; Gerdin & Palmgren 2013; 

Hovberg & Wigenius 2013; Ivanoff & Tofalvi 2009; Johansson & Rydham 2009; 

Petzäll et al. 2011; Wongtongkam 2017). Andra tillstånd som kan leda till hotfulla och 

våldsamma vårdmöten är demens (Alsbäck & Bergén 2013; Andersson & Bängs 2017; 

Bigham et al. 2014; Gerdin & Palmgren 2013; Hovberg & Wigenius 2013; Liljedahl & 

Sundman 2017; Pettersson & Söderholm 2013), hypoglykemi (Pettersson & Söderholm 

2013), skada på hjärnan (Follin & Nilsson 2015), psykisk ohälsa (Alsbäck & Bergén 

2013; Follin & Nilsson 2015; Gerdin & Palmgren 2013; Hovberg & Wigenius 2013; 

Ivanoff & Tofalvi 2009) och då patienter är sucidbenägna (Alsbäck & Bergén 2013; 

Gerdin & Palmgren 2013).  
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Studier visar också att ambulanspersonalen har större acceptans och förståelse för våld, 

ilska och aggression vid omständigheter kring vissa av ovan nämnda sjukdomstillstånd 

(Alsbäck & Bergén 2013; Andersson & Bängs 2017; Follin & Nilsson 2015; Liljedahl 

& Sundman 2017; Pettersson & Söderholm 2013). Patienter med psykiska sjukdomar 

uppfattas inte lika skrämmande som patienter med drog- och alkoholpåverkan (Liljedahl 

& Sundman 2017). Inte heller uppfattas hot och våld från patienter som inte är vid sina 

sinnens fulla bruk lika allvarligt (Andersson & Bängs 2017). Även patienters ålder 

påverkar hur hotfulla och våldsamma situationer erfars. Äldre patienter med demens, 

som utsätter ambulanspersonalen för våld, erfars mindre hotfulla jämfört med en yngre 

patient (Follin & Nilsson 2015; Ivanoff & Tofalvi 2009). En förklaring till detta är att 

ambulanspersonal kan frånse sin egen säkerhet i samband med vårdandet av patienter 

med demens, då de strävar efter att ge god vård till patienter som själva inte riktigt råder 

för sin situation (Alsbäck & Bergén 2013; Liljedahl & Sundman 2017). En annan 

förklaring är att äldre patienter ansågs mindre benägna att ta till våld jämfört med yngre 

patienter (Alsbäck & Bergén 2013). 

 

Vårda under osäkra förhållanden  
Hot- och våldssituationer kan uppstå när som helst oavsett dag och tidpunkt på dygnet 

(Gerdin & Palmgren 2013). Flest incidenter sker dock under nätter och på helger 

(Alsbäck & Bergén 2013; Börjesson & Jakobsson 2008; Deniz et al. 2016; Ek & Olsson 

2014; Larsson & Magnusson 2014; Petzäll et al. 2011; Wongtongkam 2017) och 

upplevs inträffa mer i storstad jämfört med landsbygd (Ivanoff & Tofalvi 2009). 

Okända miljöer, bristfällig information (Ek & Olsson 2014; Johansson & Rydham 

2009) och antalet personer som vistas i vårdrummet (Alsbäck & Bergén 2013; 

Andersson & Bängs 2017; Follin & Nilsson 2015; Gerdin & Palmgren 2013) är faktorer 

som påverkar hur hotfullt och/eller våldsamt vårdmötet erfars (Liljedahl & Sundman 

2017). De vanligaste platserna där ambulanspersonalen utsattes för hot- och våld är i 

patientens bostad eller inne i själva ambulansen (Andersson & Bängs 2017; Hovberg & 

Wigenius 2013; Johansson & Rydham 2009; Petzäll et al. 2011). Hotfulla och/eller 

våldsamma vårdmöten i patientens hem kan bero på flera omständigheter såsom att 

ambulanspersonalen inte vet vem eller vilka som vistades i bostaden eller att det finns 

personer som de till en början inte misstänkte kunde utgöra ett hot (Alsbäck & Bergén 
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2013). Det begränsade vårdutrymmet i ambulansen innebär att vårdandet av hotfulla och 

våldsamma patienter sker i ett instängt vårdrum med begränsade möjligheter att retirera 

(Alsbäck & Bergén 2013; Börjesson & Jakobsson 2008; Ek & Olsson 2014; Gerdin & 

Palmgren 2013; Liljedahl & Sundman 2017; Pettersson & Söderholm 2013). Samtidigt 

erfars vårdutrymmet i ambulansen också som en trygg plats eftersom 

ambulanspersonalen har kontroll över vårdrummet (Pettersson & Söderholm 2013; 

Liljedahl & Sundman 2017).  

 

Förekomsten av verbala hot påvisas i flera studier (Andersson & Bängs 2017; Bentley 

& Levine 2016; Bernaldo-De-Quirós, Piccini, Gómez & Cerdeira 2015; Bigham et al. 

2014; Boyle, Koritsas, Coles & Stanley 2007; Deniz et al. 2016; Gómez-Gutiérrez, 

Bernaldo-De-Quiros, Piccini & Cerdeira 2016; Gormley, Crowe, Bentley & Levine 

2016; Hovberg & Wigenius 2013; Ivanoff & Tofalvi 2009; Petzäll et al. 2011; Rahmani, 

Hassankhani, Mills & Dadashzadeh 2012; Wongtongkam 2017). Verbala hot kan 

antingen riktas personligt mot den individuella ambulanspersonalen eller mot 

sjukvården i allmänhet (Hovberg & Wigenius 2013). Verbala hot består huvudsakligen 

av ett aggressivt språk gentemot ambulanspersonalen där hot om att fysiskt skada eller 

döda personalen verbaliserades (Bentley & Levine 2016; Bigham et al. 2014). Verbala 

hot kan också visuellt förstärkas genom att vapen förekommer (Alsbäck & Bergén 

2013; Bigham et al. 2014; Petzäll, et al. 2011).  

 

Ambulanspersonal har någon gång under sin yrkesutövning blivit utsatt för våldsamma 

vårdsituationer (Andersson & Bängs 2017; Bernaldo-De-Quirós et al. 2015; Boyle et al. 

2007; Deniz et al. 2016; Gormley et al. 2015; Hovberg & Wigenius 2013; Petzäll et al. 

2011; Rahmani et al. 2012) som ibland kan leda till att ambulanspersonal blir fysiskt 

skadad (Bigham et al. 2014; Petzäll et al. 2011; Rahmani et al. 2012; Wongtongkam 

2017). Vanligast är att ambulanspersonalen blir utsatta för slag, sparkar, blir bespottad, 

riven, biten och örfilad (Alsbäck & Bergén 2013; Bentley & Levine 2016; Bigham et al. 

2014; Hovberg & Wigenius 2013; Petzäll et al. 2011).  Även grövre våld förekommer 

såsom knivskärning eller beskjutning (Bentley & Levine 2016; Hovberg & Wigenius 

2013; Rahmani et al. 2012).  
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Ambulanspersonalen utsätts också för sexuella trakasserier i samband med vårdandet av 

patienter (Bigham et al. 2014; Boyle et al. 2007; Deniz et al. 2016; Koritsas, Boyle & 

Coles 2009) och det är mest förekommande i storstad jämfört med landsbygd (Boyle et 

al. 2007). Det är i huvudsak kvinnlig ambulanspersonal som blir utsatta för sexuella 

trakasserier (Bigham et al. 2014; Boyle et al. 2007; Koritsas, Boyle & Coles 2009). 

Sexuella trakasserier avser sexuella förslag och oönskad sexuell uppmärksamhet. Det 

uttrycks som förödmjukande eller aggressiva skämt, fysiska gester med sexuell 

anspegling men också genom att smeka eller ta tag i könsorgan eller bröst (Boyle et al. 

2007).  

 

Påverkas känslomässig av vårdandet 
Vårdmöten med inslag av hot och våld skapar känslomässiga reaktioner hos 

ambulanspersonal (Alsbäck & Bergén 2013; Bernaldo-De-Quirós et al. 2015; Bigham et 

al. 2014; Gómez-Gutiérrez et al. 2016; Börjesson & Jakobsson 2008; Follin & Nilsson 

2015; Gerdin & Palmgren 2013; Hovberg & Wigenius 2013; Jeppsson & Nilsson 2017; 

Larsson & Magnusson 2014; Kollek, Welsford & Wanger 2010; Pettersson & 

Söderholm 2013; Petzäll et al. 2011; Taylor, Barnes, Davis, Wright, Widman & 

LeVasseur 2016; Wongtongkam 2017). Hotfulla och våldsamma vårdmöten kan skapa 

känslor såsom rädsla (Alsbäck & Bergén 2013; Follin & Nilsson 2015; Jeppsson & 

Nilsson 2017; Larsson & Magnusson 2014; Pettersson & Söderholm 2013), ilska 

(Börjesson & Jakobsson 2008; Follin & Nilsson 2015; Jeppsson & Nilsson 2017; 

Pettersson & Söderholm 2013), frustration (Börjesson & Jakobsson 2008; Follin & 

Nilsson 2015; Jeppsson & Nilsson 2017), oro (Alsbäck & Bergén 2013; Jeppsson & 

Nilsson 2017; Hovberg & Wigenius 2013), obehag (Jeppsson & Nilsson 2017; Larsson 

& Magnusson 2014) och en känsla av litenhet (Alsbäck & Bergén 2013; Larsson & 

Magnusson 2014). 

 

Vårdmöten med hot och våld påverkar inte bara ambulanspersonalens känslor utan det 

påverkar även relationen gentemot patienten och dennes närstående (Johansson & 

Rydham 2009).  Upplevelser som rädsla och obehag gentemot patienten medför att 

patienten upplevs oberäknelig och opålitlig men också att ambulanspersonalen känner 

osäkerhet över vad patienten är kapabel att ta sig till. Det finns en oro och rädsla för att 
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upprepade verbala hot ska övergå i fysiskt våld (Jeppsson & Nilsson 2017; Larsson & 

Magnusson 2014). En konsekvens av denna oro och obehag är att ambulanspersonalen 

förändrar sitt beteende gentemot patienten med bland annat ökad försiktighet, misstro 

(Bigham et al. 2014; Petzäll et al. 2011) och minskad empati (Bigham et al. 2014; 

Hovberg & Wigenius 2013; Jeppsson & Nilsson 2017; Larsson & Magnusson 2014; 

Pettersson & Söderholm 2013) samt att tålamodet med både patienter och kollegor 

påverkas (Bigham et al. 2014). 

 

Ångest är en annan känslomässig reaktion som kan uppstå efter hotfulla och våldsamma 

vårdmöten (Alsbäck & Bergén 2013; Bernaldo-De-Quirós et al. 2015; Gómez-Gutiérrez 

et al. 2016; Taylor et al. 2016). Även emotionell utmattning och depression är 

reaktioner som förkommer (Bernaldo-De-Quirós et al. 2015). Ångest blir särskilt 

framträdande ifall ambulanspersonalen har utsatts för hot, förolämpningar och hotande 

beteende (Gómez-Gutiérrez et al. 2016) eller fysiskt våld (Bernaldo-De-Quirós et al. 

2015). Hotfulla och våldsamma situationer är även förknippat med utbrändhet 

(Bernaldo-De-Quirós et al. 2015; Taylor et al. 2016; Wongtongkam 2017) och är 

vanligast hos kvinnlig ambulanspersonal (Wongtongkam 2017). Samtidigt erfar 

ambulanspersonal att de i perioder får ett otillräckligt stöd när de påverkas 

känslomässigt av vårdandet i hotfulla och våldsamma situationer (Andersson & Bängs 

2017; Deniz et al. 2016; Kollek, Welsford & Wanger 2010). 

 

Vårda med begränsade förutsättningar 
Ambulanspersonal som möter hotfulla och/eller våldsamma patienter har svårigheter att 

utföra adekvat vård i vårdmötet (Hovberg & Wigenius 2013; Larsson & Magnusson 

2014, Pettersson & Söderholm 2013). Om ambulanspersonalen på förhand får veta att 

det finns risk för hot och våld på adressen kunde vården fördröjas i väntan på att platsen 

skulle var säker att köra fram till (Jeppsson & Nilsson 2017; Liljedahl & Sundman 

2017). När hot- och våldssituationer uppstår intar ambulanspersonalen en avvaktande 

hållning och gjorde endast livsnödvändiga åtgärderna för att undvika att reta upp 

patienten (Börjesson & Jakobsson 2008; Ek & Olsson 2014; Jeppsson & Nilsson 2017; 

Larsson & Magnusson 2014; Pettersson & Söderholm 2013) eller så undvek 

ambulanspersonalen att utföra omvårdnadsåtgärder (Follin & Nilsson 2015) alternativt 
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avslutades all omvårdnad (Larsson & Magnusson 2014; Pettersson & Söderholm 2013). 

Exempel på begränsad eller utebliven vård är att ambulanspersonalen inte gav 

nödvändiga läkemedel (Hovberg & Wigenius 2013; Liljedahl & Sundman 2017) eller 

att kontroller såsom vitalparametrar bortprioriterades (Börjesson & Jakobsson 2008; 

Follin & Nilsson 2015; Hovberg & Wigenius 2013; Jeppsson & Nilsson 2017; Liljedahl 

& Sundman 2017).  

 

Säkerhetsmedvetenhet 
Temat ”Säkerhetsmedvetenhet” har formats utifrån ambulanspersonalens erfarenhet av 

att hantera hotfulla och våldsamma patienter genom att värna den egna säkerheten men 

också omvårdnaden av patienten. Ambulanspersonalens tidigare erfarenheter av hot och 

våld höjer säkerhetsmedveten men tycks även leda till en ökad acceptans att hotfulla 

och våldsamma vårdmöten är en del av arbetet. Emellanåt får polis tillkallas för att 

möjliggöra vård till patienten då hotfulla och våldsamma vårdsituationer uppstår. 

 

Skapa egna strategier för att skydda sig 
Ambulanspersonalen utvecklar egna strategier för att hantera hotfulla och våldsamma 

situationer (Andersson & Bängs 2017; Alsbäck & Bergén 2013; Bigham et al. 2014; 

Börjesson & Jakobsson 2008; Ek & Olsson 2014; Follin & Nilsson 2015; Gerdin & 

Palmgren 2013; Jeppsson & Nilsson 2017; Larsson & Magnusson 2014; Liljedahl & 

Sundman 2017; Pettersson & Söderholm 2013; Rahmani et al. 2012). Exempel på 

strategier kan vara att visa ett inkännande och lugnt bemötande i syfte att dämpa 

aggressiviteten hos patient eller närstående (Börjesson & Jakobsson 2008; Ek & Olsson 

2014; Follin & Nilsson 2015; Liljedahl & Sundman 2017; Pettersson & Söderholm 

2013; Rahmani et al. 2012). Samtidigt kan en bristande kommunikativ strategi såsom att 

visa en överlägsen attityd gentemot patienten leda till att en hotfull och våldsam 

situation uppstår (Alsbäck & Bergén 2013; Follin & Nilsson 2015). En annan strategi är 

taktil beröring för att bryta patientens sinnestämning och på så sätt etablera en bättre 

kontakt (Liljedahl & Sundman 2017). En tredje strategi är att verbalt skärpa tonen och 

med tydlighet markera att ett hotfullt och våldsamt beteende inte accepteras (Bigham et 

al. 2014; Gerdin & Palmgren 2013; Pettersson & Söderholm 2013; Rahmani et al. 

2012). Slutligen förekommer det att ambulanspersonalen använder fysiskt våld för att 
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avvärja fysiska övergrepp (Andersson & Bängs 2017; Alsbäck & Bergén 2013; Follin & 

Nilsson 2015; Liljedahl & Sundman 2017) alternativt att avbryta ambulansuppdraget 

och lämna platsen (Bigham et al. 2014; Follin & Nilsson 2015; Liljedahl & Sundman 

2017). Denna strategi användes främst när ambulanspersonalen bedömer situationen 

som allvarlig och där andra strategier inte är möjliga. 

 

Hotfulla och våldssamma situationer gör att ambulanspersonalen agerar annorlunda vid 

kommande ambulansuppdrag. Ett exempel på detta är att de förändrar sitt sätt att arbeta 

och mer tänker på sin egen säkerhet (Alsbäck & Bergén 2013; Bigham et al. 2014; 

Follin & Nilsson 2015; Hovberg & Wigenius 2013; Jeppsson & Nilsson 2017; Larsson 

& Magnusson 2014; Liljedahl & Sundman 2017). Detta uttrycks genom att 

ambulanspersonalen mer frekvent analyserar och riskbedömer varje vårdmöte än vad de 

gjort tidigare (Alsbäck & Bergén 2013; Börjesson & Jakobsson 2008; Jeppsson & 

Nilsson 2017; Liljedahl & Sundman 2017). Yrkeserfarenhet är något som anses leda till 

ökad säkerhetsmedvetenhet (Alsbäck & Bergén 2013; Follin & Nilsson 2015; Jeppsson 

& Nilsson 2017; Johansson & Rydham 2009; Larsson & Magnusson 2014; Pettersson & 

Söderholm 2013). Att ha information om patienter som tidigare haft ett hotfullt eller 

våldsamt beteende samt riskområden för hot och våld är betydelsefullt (Alsbäck & 

Bergén 2013; Pettersson & Söderholm 2013). Samtidigt som ambulanspersonalen 

utvecklar en säkerhetsmedvetenhet förminskas problemet med hot och våld då 

våldsamma och hotfulla situationer uppfattas vara en del av arbetet (Andersson & 

Bängs 2017; Bigham et al. 2014; Ek & Olsson 2014; Follin & Nilsson 2015).  Några 

studier tar upp frågan om skyddsutrustning för ambulanspersonal (Andersson & Bängs 

2017; Bigham et al. 2014; Ivanoff & Tofalvi 2009; Larsson & Magnusson 2014). 

 

Att sätta sin egen säkerhet först är något som återkommer i flera studier (Alsbäck & 

Bergén 2013; Börjesson & Jakobsson 2008; Follin & Nilsson 2015; Ivanoff & Tofalvi 

2009; Gerdin & Palmgren 2013; Jeppsson & Nilsson 2017; Larsson & Magnusson 

2014; Liljedahl & Sundman 2017; Pettersson & Söderholm 2013). Samtidigt innebär 

denna säkerhetsmedvetenhet att omvårdnaden av patienten försämras (Alsbäck & 

Bergén 2013; Follin & Nilsson 2015; Jeppsson & Nilsson 2017; Larsson & Magnusson 

2014; Liljedahl & Sundman 2017) vilket erfars som en nödvändighet för att alls kunna 
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hjälpa patienten (Liljedahl & Sundman 2017). Samtidigt finns det ambulanspersonal 

som sidosätter sin egen säkerhet för att kunna vårda patienten (Börjesson & Jakobsson 

2008; Pettersson & Söderholm 2013).  

 

Vårda med polisiärt stöd 
I vissa vårdmöten behöver ambulanspersonalen tillkalla polis för att möjliggöra 

hantering av hotfulla och våldsamma situationer (Andersson & Bängs 2017; Alsbäck & 

Bergén 2013; Bigham et al. 2014; Börjesson & Jakobsson 2008; Ek & Olsson 2014; 

Follin & Nilsson 2015; Gerdin & Palmgren 2013; Jeppsson & Nilsson 2017; Larsson & 

Magnusson 2014; Liljedahl & Sundman 2017; Pettersson & Söderholm 2013). 

Samtidigt är möjligheten att få polisiärt stöd beroende av geografisk tillhörighet. 

Ambulanspersonal som arbetar i glesbygd är mer utsatta än deras kollegor i 

stadsbebyggelse på grund av att mindre tillgänglighet av polisiära resurser (Johansson & 

Rydham 2009). Det händer att polisen behöver medfölja patienten in i ambulansen 

(Jeppsson & Nilsson 2017; Larsson & Magnusson 2014; Liljedahl & Sundman 2017). 

Avsikten är då att med polisens hjälp möjliggöra vård och behandling till patienten på 

ett säkert sätt (Larsson & Magnusson 2014). Samtidigt är inte polisiärt stöd 

oproblematiskt. Polisens närvaro kan förvärra situationen ytterligare (Follin & Nilsson 

2015; Pettersson & Söderholm 2013) eller att polisiär närvaro i ambulansen leder till 

begränsad eller utebliven vård (Jeppsson & Nilsson 2017). Ett annat problem är att 

polisens riskanalys av den aktuella situationen kan medföra att ambulanspersonalen 

hindras att ta sig fram till patienten i väntan på att platsen säkras (Liljedahl & Sundman 

2017). 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
Resultatet i denna studie visar att ambulanspersonalen upplever en utsatthet i vårdmötet 

med hotfulla och våldsamma patienter och dennes närstående. Utsattheten för hot och 

våld påverkar ambulanspersonalen känslomässigt vilket skapar distans mellan vårdare 

och patient. Resultatet visar att ambulanspersonalen vårdar under osäkra förhållanden 

och med begränsade förutsättningar. Dessa resultat har skapat studiens första tema, 

utsatthet. Resultatet visar också att ambulanspersonalens erfarenhet av hotfulla och 

våldsamma vårdmöten ökar säkerhetsmedvetenheten. Det framkommer att 

problematiken kring hotfulla och våldsamma vårdmöten förminskas genom 

ambulanspersonalens attityd att hot och våld ingår som en del av arbetet.  

Ambulanspersonalen skapar egna strategier för att skydda sig. Slutligen visar resultatet 

att när ambulanspersonalen inte på egen hand kan hantera en hotfull och/eller våldsam 

situation behöver ibland polis tillkallas. Polisiär inblandning både hjälper och hindrar 

möjligheterna till adekvat vård för hotfulla och våldsamma patienter. Detta har 

sammanlagt skapat studiens andra tema, säkerhetsmedvetenhet. 

 

Utsatthet 
Resultatet i denna studie visar att det främst är patienter påverkade av alkohol och 

droger som utsätter ambulanspersonalen för hotfulla och våldsamma vårdmöten. 

Resultatet kan ses i ljuset av Krüger, Lippert och Brattebø (2012) som menar att 

patienter som attackerar ambulanspersonal i regel har förlorat verklighetsförankringen 

på grund av mental instabilitet eller intoxikation.  

 

Resultatet påvisar också att hot och våld i vårdmötet påverkar omhändertagandet av 

patienten liksom att ambulanspersonalen upplever alkohol- och drogpåverkade patienter 

som skrämmande. Hotfulla och våldsamma vårdmöten skapar känslor som rädsla, oro 

och obehag hos ambulanspersonalen och dessa känslomässiga reaktioner leder till ökad 

försiktighet, misstro och minskad empati gentemot patienten. Detta ligger i linje med 

studier som visar att vårdrelationen påverkas i vårdmöten med hot och våld och 

påverkade patienter (Pich, Hazelton, Sundin & Kable 2009; Suserud, Blomquist & 

Johansson 2002). Vårdmöten med drogpåverkade patienter präglas av mindre empati 
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och minskad motivation att ge omvårdnad (Boekel, Brouwers, Weeghel & Garretsen 

2013). Samma gäller för patienter som beter sig hotfullt och våldsamt (Pich el.al 2009; 

Suserud, Blomquist & Johansson 2002).  Det verkar som stigmateseringen, som finns 

inom hälso- och sjukvården gentemot alkohol- och drogpåverkade patienter (Boekel el 

al. 2013; Lovi & Barr 2009), i kombination med patientens hotfulla och våldsamma 

beteende förstärker distansen i vårdmötet. Det är sannolikt att ambulanspersonalens 

utsatthet påverkar det professionella förhållningssättet genom minskad empati för 

patienten vid hotfulla och våldsamma vårdmöten och ytterligare distans tas vid 

inblandning av alkohol och droger. 

 

Utvecklingen inom ambulansen går mot mer ensamarbete. I Sverige blir det fler och fler 

”single responder”, d.v.s. bedömningsbilar bemannade med en ensam sjuksköterska 

som fungerar som både förare och vårdgivare till patienten. Gällande personalens 

arbetsmiljö och säkerhet menar Carlström och Fredén (2017) att riskerna med 

ensamarbetet i bedömningsbilarna är låga. Resultatet i denna studie visar att 

ambulanspersonalen någon gång under sin yrkesutövning har blivit utsatt för 

våldsamma vårdsituationer, vilket kan leda till fysisk skada. Arbetsmiljöverket klassar 

ambulanspersonalens arbete som ensamarbete då de inte kan räkna med hjälp från 

omgivningen vid en kritisk situation med hot och våld (AFS 1982:3; AFS 1993:2). 

Ambulanspersonalens uppdrag innebär att vara förberedd på det oförberedda (Wireklint 

Sundström 2005), vilket understryker betydelsen av att alltid vara medveten om riskerna 

med uppdraget. Att arbeta med patienter innebär alltid en risk att utsättas för oväntat 

hotfulla och våldsamma situationer. Ambulanspersonalens grundinställning är att göra 

gott och förväntningarna är att bli väl mottagna av patienten och närstående. 

Ambitionen med ”single responder” är att bemanna glesbygden där avstånden är långa 

och ambulansen ankomst kan dröja (Carlström & Fredén 2017). Resultatet i denna 

studie visar att ambulanspersonalen utsätts för hotfulla och våldsamma vårdmöten och 

att de som arbetar i glesbygd är mer utsatta än deras kollegor i stadsbebyggelse på grund 

av att mindre tillgänglighet av polisiära resurser. Fördelarna med ”single responder” är 

snabbare bedömning och omhändertagande för patienten men resultatet i denna studie 

visar att konsekvensen för ambulanspersonalen blir ökad utsatthet. 
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Säkerhetsmedvetenhet 
Resultatet i denna studie visar att ambulanspersonalens erfarenhet av hotfulla och 

våldsamma vårdmöten leder till ökad säkerhetsmedvetenhet och att ambulanspersonal 

som blivit utsatt agerar annorlunda vid kommande ambulansuppdrag.  I USA är 

ambulanspersonal som tidigare utsatts för hot- och våldssituationer mer benägna att 

använda skyddsutrustning (Oliver & Levine 2015). Precis som i denna studie beskriver 

Bohström, Carlström och Sjöström (2017) i sin forskning att den ökade exponeringen av 

vapen, droger, aggression och överfall får ambulanspersonalen att känna sig oskyddad 

och utsatt.  I Sverige har diskussionen kring skyddsutrustning aktualiserats efter flera 

uppmärksammade incidenser med våld riktat mot blåljuspersonal och 

Ambulansförbundet har krävt skyddsutrustning i ambulanserna (Svenska Dagbladet 

2014). Resultatet i denna studie tar upp att problematiken kring hotfulla och våldsamma 

vårdmöten förminskas då ambulanspersonal har en attityd att hot och våld är en del av 

arbetet. Frågan är om skyddsutrustning är en del av säkerhetsmedvetenheten eller ett 

uttryck för denna attityd. Säkerhetsutrustning i svenska ambulanser skulle kunna leda 

till ökad utsatthet för ambulanspersonalen då de förväntas agera i våldsamma miljöer. 

Krüger, Lippert och Brattebø (2012) menar att användning av skyddsutrustning även 

leda till att ambulanspersonalen själva utsätter sig för farliga situationer som de annars 

inte hade gått in i utan till exempel skyddsväst. 

 

Resultatet i denna studie visar även att säkerhetsmedvetenheten leder till att information 

om patienter som tidigare haft ett hotfullt eller våldsamt beteende samt riskområden för 

hot och våld anses betydelsefullt. Denna information kan leda till att polisen tillkallas 

vid misstanke om hot och våld vid en känd adress eller i ett riskområde. Polisens 

riskanalys av den aktuella situationen kan medföra att ambulanspersonalen hindras att ta 

sig fram till patienten i väntan på att platsen säkras. Dessvärre har patienter dött till följd 

av att ambulanspersonal inte kunnat åka fram till en adress som inte är säkrad (Krüger, 

Lippert & Brattebø 2012). Ett fall uppmärksammades i Aftonbladet (2009) när 

ambulanspersonalen inte åkte fram till adressen utan poliseskort då området var klassat 

som ett riskområde. Polisresursen dröjde och ambulanspersonalen åkte till slut fram 

utan eskort men vården kom då försent och patienten avled. Om det inte finns 

tillräckliga polisresurser för att säkra en situation i tid menar Krüger, Lippert och 
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Brattebø (2012) att problemet antagligen ligger hos polismyndigheten och inte hälso- 

och sjukvården. Oavsett ansvarsfrågan är det problematiskt när vård av svårt sjuka eller 

skadade patienter uteblir. Ambulanspersonal och polis behöver få större förståelse och 

djupare kunskap om varandras inställning, målsättning och arbetssätt vid gemensamma 

uppdrag. Ett närmre samarbete mellan ambulans och polis kan öka tryggheten och 

säkerheten för ambulanspersonalen men i sista änden förbättra förutsättningarna för att 

patienter i hotfulla och våldsamma situationer och/eller riskområden ska erbjudas säker 

vård. 

 

Sammanfattningsvis visar den här studien att hotfulla och våldsamma vårdmöten 

påverkar ambulanspersonalens arbetsmiljö men även hotar patientsäkerheten, vilket 

betyder att vård på lika villkor inte kan ges till alla patienter. Detta kan bland annat få 

betydelse för ambulanssjukvården genom en etisk konflikt mellan hälso- och 

sjukvårdslagens uppdrag (SFS 2017:30) på ena sidan och vad studiens resultat visar om 

ambulanspersonalens utsatthet och säkerhetsmedvetenhet på den andra sidan.  

 

Metoddiskussion 
En integrativ litteraturstudie ger enligt Whittemore och Knafl (2005) möjligheten att på 

ett övergripande sätt presentera ett resultat kring ett problem. Vald studiedesign tillåter 

integrering av olika metodologier vilket ger en bredd i det insamlade datamaterialet. En 

nackdel som kan uppstå är bias, vilket kan hanteras genom att skapa en väldefinierad 

litteratursökning (Whittemore & Knafl 2005). I aktuell studie har litteratursökningen 

fokuserat på elektroniska databaser. Elektroniska databaser är de mest effektiva men de 

har sina begränsningar gällande söktermer (Grewal, Kataria & Dhawan 2016). Enligt 

Whittemore och Knafl (2005) fångas uppskattningsvis hälften av den publicerade 

forskningen inom valt ämnesområde. De databaser som använts i den här studien var 

CINAHL, MedLine, Scopus och PsycINFO, vilka får ses som de större databaserna 

inom omvårdnad. Det bedömdes att dessa databaser kunde fånga en betydande mängd 

forskning som svarar på studiens syfte. Det hade varit möjligt att inkludera Google 

Scholar eftersom detta är en databas som publicerar både akademisk litteratur och så 

kallad ”grå litteratur”, dvs. artiklar som inte har publicerats i vetenskapliga tidskrifter 

(Haddaway, Collins, Coughlin & Kirk 2015). DiVA portal och BADA användes för att 
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söka examensuppsatser på magisternivå. DiVA portal erbjuder publikationer och 

studentuppsatser från 47 lärosäten i Sverige. DiVA portal lanserades år 2000 och 

lärosäten har anslutit sig till databasen allt eftersom (DiVA portal 2018). BADA 

användes som ett komplement till DiVA portal för att fånga magisteruppsatser från 

Högskolan i Borås som publicerats innan 2015. Det är möjligt att fler studier hade 

identifierats om sökningar i respektive högskolor och universitet i Sverige samt 

internationella lärosäter databaser hade genomförts. Detta gjordes dock inte på grund av 

tidsbegräsning. 

 

Alternativ till vald studiedesign hade varit att genomföra en kvantitativ 

observationsstudie. Observationsstudier innefattar kohortstudier, tvärsnittsstudier och 

fall-kontrollstudier. En observationsstudie är en bra metod att använda om det finns 

begränsad evidens om ett forskningsproblem (Mann 2003). Då det finns flera tidigare 

magisteruppsatser som använder sig av observationsstudier i form av tvärsnittstudier 

valdes metoden bort. Av denna anledning valdes även intervjustudie bort som 

studiedesign. Fördelen med den integrativa litteraturstudien är att tidigare 

observationsstudier och intervjustudier kan inkluderas i datamaterialet. Observation som 

datainsamlingsmetod hade även kunnat användas, s.k. deltagande observation. I denna 

metod ges möjlighet att delta i oförberedda händelser och med både syn och hörsel 

observera beteenden hos människor (Kawulich 2005). Nackdelen med observation som 

metod är svårigheten att veta när hotfulla och våldsamma situationer infinner sig, vilket 

medför praktiska problem att genomföra en sådan studie under begränsad tidsperioden. 

 

Evidensgraderingen av det insamlade materialet gjordes med hjälp av GRADE 

(GRADE Working Group 2004). Graderingen bygger på en fyrgradig skala från starkt, 

måttligt och lågt till mycket lågt vetenskapligt underlag (SBU 2016). I den aktuella 

studien har inkluderade studier fått en lägre evidensgradering vid tveksamheter när det 

gäller vilken nivå materialet bedöms ha. Det betyder att det insamlade materialet kan 

vara för lågt graderat, vilket beror på en ambition att undvika överskattning. 

Graderingen ska också ses i ljuset av att observationsstudier och intervjustudier 

automatiskt erhåller ett lågt evidensvärde enligt GRADE till skillnad från 

randomiserade studier som erhåller höga värden. Det betyder att den låga 
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evidensgradering speglar att det finns ett flertal observationsstudier och intervjustudier i 

det insamlade datamaterialet. Enligt Forsberg och Wengström (2016) måste kvalitativ 

forskning användas för att uppnå evidensbaserad omvårdnad. Det betyder att den 

forskning som GRADE graderar högt för den medicinska utvecklingen framåt medan 

den forskning som behövs för evidensbaserad omvårdnad graderas lågt. Författarna 

inser utifrån denna diskussion att GRADE inte är det bäst lämpade verktyget för att 

evidensgradera hela det insamlade datamaterialet. Författarna borde ha använt sig utav 

olika evidensverktyg för gradering då GRADE passar bäst för att evidensgradera 

kvantitativ forskning. SBU har utvecklat ett alternativt verktyg för att evidensgradera 

kvalitativ forskning (SBU 2014) som hade kunnat användas på de kvalitativa studierna.  

 

Dataanalysen genomfördes som en tematisk analys enligt Braun och Clarke (2006). 

Denna form av analys är inte bunden till en teoretisk ram vilket gör analysmetoden 

flexibel. Analysformen valdes för att metoden uppfattades som enkel att använda och 

gav möjlighet till en detaljerad och komplex dataredovisning (Nowell, Norris, White & 

Moules 2017) av såväl kvantitativa som kvalitativa studier. 

 

Författarnas förförståelse har skapat nyfikenhet kring forskningsfrågan och därigenom 

möjligheten att skapa ny kunskap och förståelse kring hotfulla och våldsamma 

vårdmöten. Likväl som förförståelsen kan utveckla ny kunskap kan den även bli ett 

hinder för att se det nya. Författarna har försökt vara medvetna om sin förförståelse och 

på ett systematiskt sätt analyserat hela datamaterialet för att kunna presentera den mest 

troliga tolkningen. 
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HÅLLBAR UTVECKLING 
Hållbar utveckling är ett begrepp som innebär att dagens samhälle utvecklas utan att 

påverka framtida generationers möjlighet att tillgodose sina behov (Förenta nationerna 

1987). Hållbar utveckling är uppdelat i tre dimensioner; ekologisk, ekonomisk och 

social hållbarhet (KTH 2017). Ett mål i arbetet med hållbar utveckling är att 

arbetstagarens rättigheter ska skyddas och att arbetsmiljön ska vara trygg och säker 

(Regeringskansliet 2015). Resultatet i denna studie visar ett arbetsmiljöproblem 

gällande ambulanspersonalens utsatthet och säkerhet. Ambulansen är en 

samhällsbärande funktion som måste fungera för att säkra samhällsmedborgarnas 

trygghet vid olyckor och sjukdom. Resultatet i denna studie visar att 

ambulanspersonalen är en utsatt yrkeskategori. I en otrygg arbetsmiljö finns risk för 

arbetsrelaterade sjukskrivningar (AFS 1993:2) som i sin tur påverkar både individen 

socialt och samhällsekonomin i stort men även patientsäkerheten. Samhället har på 

senare tid utvecklats med ökad kriminalitet, utanförskap och psykisk ohälsa och 

ambulanssjukvården som organisation måste följa med i denna utveckling. 

Ambulanspersonalen är experter på vård av sjuka och skadade människor (SOSFS 

2009:10) men är inte specifikt utbildad på hotfulla och våldsamma situationer och 

miljöer. För att utvecklingen mot en tryggare och mer säker arbetsmiljö för 

ambulanspersonalen ska gå framåt behövs bland annat mer samövningar och en öppnare 

dialog med andra samhällsbärande funktioner, såsom polis. Polismyndigheten är 

experter på hotfulla och våldsamma situationer och miljöer (SFS 1984:387) och skulle 

kunna bidra till en tryggare och säkrare miljö för ambulanspersonalen. Utveckling bör 

gå mot ”mjuka strategier” och tätare samarbete med polisen istället för att 

ambulanspersonalen ska ikläda sig skyddsutrustning för att kunna hantera 

ambulansuppdrag. Ambulanspersonalens hälsa påverkas av den yttre miljön där hot och 

våld är ett faktum. Anåker och Elf (2014) skriver att ekologisk hållbarhet inkluderar 

människors hälsa. Ambulanspersonal kan inte förutse vilken miljö vården kommer 

bedrivas i och risken finnas alltid att ambulanspersonalen hamna i ogynnsamma miljöer 

med hot och våld som påverkar hälsan. Arbetet mot mer säkra arbetsmiljöer måste 

ständigt fortgå och denna studie är ett bidrag till denna utveckling. 
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SLUTSATS 
Ambulanspersonalen utsätts för hot och fysiskt våld i sin yrkesövning. Det är främst 

patienter påverkade av alkohol och droger som angriper ambulanspersonalen. Hotfulla 

och våldsamma vårdmöten är både ett arbetsmiljöproblem och en fråga om 

patientsäkerhet. Polisiär inblandning i hotfulla och våldsamma situationer påverkar 

förutsättningarna för ambulanspersonalen att ge sjuka och skadade patienter adekvat 

vård. 

 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

Utifrån de resultat som presenteras i denna studie föreslås att följande förutsättningar 

skapas för att minska ambulanspersonalens utsatthet vad det gäller hotfulla och 

våldsamma vårdmöten: 

 

• Yrkesmässig reflektion kring hotfulla och våldsamma vårdmöten är nödvändigt 

för att minska risken för arbetsmiljörelaterad ohälsa hos ambulanspersonalen.  Här 

har ambulanssjukvårdens chefer ett viktigt ansvar att skapa förutsättningar för en 

sådan reflektion. 

 

• Utbildning i att vårda patienter i hotfulla och våldsamma situationer är nödvändigt. 

Ansvaret för detta delas av den enskilde ambulanspersonalen som har ett ansvar att 

identifiera kunskapsbehov och ambulanssjukvårdens chefer för att skapa 

förutsättningar för en sådan kompetensfördjupning. 

 

• Både ambulans- och polisorganisationen har ett ansvar för att initiera ett ökat 

samarbete. Samarbetet kan bestå av samövningar för personal som berörs av 

hotfulla och våldsamma vårdmöten. 

 

• Resultatet i denna studie visar att mer forskning krävs för att fullt ut förstå 

ambulanspersonalens situation med hotfulla och våldsamma patienter i en 

föränderlig värld där våldet ökar. Mer forskning krävs även kring vilka strategier 

ambulanspersonalen kan använda för att möta denna ökade utsatthet. 
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Bilaga 1 

Tabell 1. Strategi för litteratursökning och antalet av träffar 
 
Sökord 
 

MEDLINE Cinahl Scopus PsycINFO DiVA 
portal 

BADA 

(Ambulance or 
prehospital) and 
(violence) 
 

88 29 100 16 14 9 

(Ambulance or 
prehospital) and 
(threat) 
 

45 3 64 8 12 16 

(Ambulance or 
prehospital) and 
(aggression) 
 

11 3 22 8 1 4 

(Ambulance or 
prehospital) and 
(“workplace 
violence”) 
 

6 10 8 2 2 2 

(“Emergency 
Medical 
Technician*” or 
paramedic*) 
and (violence or 
aggression or 
“workplace 
violence”) 
 

106 50 106 23 0 0 

(ambulance or 
prehospital or 
“emergency 
medical 
service*”) and 
(violence or 
threat or 
“workplace 
violence” or 
aggression) and 
(nursing) 
 

7 4 35 17 0 0 

 
Totalt: 

 
263 

 
99 

 
335 

 
74 

 
29 

 
31 
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Bilaga 2 
Tabell 2. Litteratursökning och undersökningsprocess 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Id
en

tif
ie

rin
g 

469 artiklar kvar efter dubbletter 
tagits bort 

419 artiklar 
uppfyllde inte 

kraven för att läsa 
abstrakt 

50 artiklar identifierade 
för abstraktundersökning 

30 artiklar i fulltext 
identifierade för 
granskning  

27 artiklar inkluderas 
i studien 

7 kvalitativa 
15 kvantitativa 

5 mixed method 

20 artiklar exkluderades 
då de inte uppfyllde 

kraven 
 
18 = svarade inte till 
syftet 
1 = fanns inte i fulltext 
1 = litteraturöversikt 

831 artiklar identifierades 
Cinahl: 99  
MEDLINE: 263  
Scopus: 335 
Psycinfo: 74  
DiVA portal: 29  
BADA: 31  

Un
de

rs
ök

ni
ng

 
Be

hö
rig

he
t 

In
kl

ud
er

ad
e 

3 artiklar 
exkluderades då de 

inte svarade till 
syftet 
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Bilaga 3 

Evidensgradering 
 
Evidensgradering används för att ge ett mått på hur tillförlitligt resultatet i en studie är. 

Alla studier har en evidensstyrka som är beroende av studiens design. Tvärsnittstudier 

och longitudinella studier klassas som observationsstudier. Gemensamt för dessa studier 

är att de graderas som ”Låg” evidens. Intervjustudier graderas som ”Mycket låg”. 

Randomiserade kontrollerade studier graderas högt. Processen med att gradera studier 

sker i följande steg: 1) granskning av studiens kvalité (hur arbetet är uppbyggt, om 

metoden fungerar för studien m.m.), 2) överensstämmelse (t.ex. om olika populationer 

har undersökts) och 3) överförbarhet (studiens överförbarhet till populationen) och 

generaliserbarhet. Studiens gradering kan sänkas ytterligare om det finns oklarheter 

gällande studiens kvalité, överensstämmelse och överförbarhet. Studiens gradering kan 

även ökas om forskarna tagit hänsyn till stora effekter (förväxlingsfaktor – okända eller 

okontrollerade variabler), dos-responssamband och hög sannliket att effekten är 

underskattad (om förväxlingsfaktorerna talar för att effekten av studien är underskattad). 

Ökning av evidens sker på stora, välgjorda observationsstudier (GRADE Working 

Group 2004). Se tabell 3 för beskrivning av evidensgradering i bilaga 4. 
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Bilaga 4 
Tabell 3. Beskrivning av evidensgradering 

 
Artikel Evidensgradering 

Bentley & Levine 2016 Ingen sänkning eller ökning. 
Bernaldo-De-Quiros et al. 2015 Ingen sänkning eller ökning. 
Bigham et al. 2014 Ingen sänkning eller ökning. 
Boyle et al. 2007 Ingen sänkning eller ökning. 
Deniz et al. 2016 Ingen sänkning eller ökning. 
Gómez-Gutiérrez et al. 2016 Ingen sänkning eller ökning. 
Gormley et al. 2016 Ingen sänkning eller ökning. 
Gülen et al. 2016 Ingen sänkning eller ökning. 
Kollek, Welsford & Wanger 2010 Ingen sänkning eller ökning. 
Koritsas, Boyle & Coles 2009 Ingen sänkning eller ökning. 
Petzäll et al. 2011 Ingen sänkning eller ökning. 
Rahmani et al. 2012 Ingen sänkning eller ökning. 
Taylor et al. 2016 Ingen sänkning eller ökning. 
Wongtongkam 2017 Ingen sänkning eller ökning.  
Andersson & Bängs 2017 Finns ej tillgängliga i publicerade studier. Sänks en nivå på grund av publikationsbias.  
Alsbäck & Bergén 2013 Ingen sänkning eller ökning. 
Börjesson & Jakobsson 2008 Ingen sänkning eller ökning. 
Ek & Olsson 2014 Ingen sänkning eller ökning. 
Follin & Nilsson 2015 Ingen sänkning eller ökning. 
Gerdin & Palmgren 2013 Ingen sänkning eller ökning. 
Ivanoff & Tofalvi 2009 Finns ej tillgängliga i publicerade studier. Sänks en nivå på grund av publikationsbias.  
Jeppsson & Nilsson 2017 Finns ej tillgängliga i publicerade studier. Sänks en nivå på grund av publikationsbias.  
Johansson & Rydham 2009 Finns ej tillgängliga i publicerade studier. Sänks en nivå på grund av publikationsbias.  
Larsson & Magnusson 2014 Finns ej tillgängliga i publicerade studier. Sänks en nivå på grund av publikationsbias.  
Liljedahl & Sundman 2017  Ingen sänkning eller ökning. 
Pettersson & Söderholm 2013 Ingen sänkning eller ökning. 
Hovberg & Wigenius 2013 Ingen sänkning eller ökning. 
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Bilaga 5 
Författare 
Land 
Årtal 

 
 
Titel 

 
 
Syfte 

 
Design/ 
Metod 

 
 
Urval/Bortfall 

 
 
Huvudresultat 

 
 
Kvalitet 

Bentley & 
Levine 
 
USA 
 
2016 

A National 
Assessment of 
the Health and 
Safety 
of Emergency 
Medical 
Services 
Professionals 

Syftet var att undersöka 
förändringar hos 
ambulanspersonal i (1) hälsa 
och fysisk kondition, (2) 
förekomst av utvalda 
hälsoproblem, (3) 
riskbeteenden samt (4) 
säkerhetsproblem för 
ambulansen och (5) 
beredskap hos 
ambulanssjukvården. 
Ytterligare bedömdes 
förekomsten av våld mot 
ambulanspersonal och 
associerade faktorer. 
 

Longitudinell 
studie med 
årliga 
frågeformulär 
mellan åren 
1999 och 2008. 
 

Ett stratifierat urval av 
ambulanspersonal som vid tiden 
för studien var verksamma inom 
ambulanssjukvården. 
Stratifieringen baserades på 
utbildningsnivå (EMT-Basic eller 
EMT-Paramedic), etnicitet och 
erfarenhetsnivå. 
Ett frågeformulär mejlades ut på 
årlig basis.  
 
Antalet deltagare som ingår i 
studien har inte rapporterats i 
den publicerade artikeln. 
 

Resultatet visar att den allmänna hälsan hos 
ambulanspersonalen har blivit sämre mellan år 
1999-2008. 1999 uppgav 38,5 perfekt hälsa och år 
2008 uppgav bara 32,2 perfekt hälsa. 
Sömnproblem, ryggproblem och hörselproblem är 
några skador som ambulanspersonal har utvecklat. 
År 2000 rapporterade merparten av 
ambulanspersonalen att de eller deras kollega 
hade överfallits av en patient.  

Låg 

Bernaldo-De-
Quiros et al.  
 
Spanien 
 
2015 

Psychological 
consequences 
of aggression in 
pre-hospital 
emergency 
care: Cross 
sectional survey 

Syftet var att utvärdera de 
psykologiska 
konsekvenserna, hos 
personal inom prehospital 
akutsjukvård, av att utsättas 
för arbetsrelaterat våld från 
patienter och deras 
närstående. 
 

Retrospektiv 
tvärsnittsstudie 
med enkäter. 
 

Randomiserat urval där 
545 vårdpersonal tillfrågades 
varav 441 inkluderades (135 
läkare, 127 sjuksköterskor och 
179 akutvårdsassistenter). 
 

Den vårdpersonal som hade blivit utsatt för fysiskt 
och verbalt våld presenterade en signifikant högre 
andel av ångest, känslomässig utmattning, 
personlighetsförändring och tecken på utbrändhet 
jämfört med dem som inte varit utsatt för någon 
aggression. Frekvensen av verbalt våld (mer än 
fem gånger) var relaterat till känslomässig 
utmattning och personlighetsförändring. 
 

Låg 
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Författare 
Land 
Årtal 

 
 
Titel 

 
 
Syfte 

 
Design/ 
Metod 

 
 
Urval/Bortfall 

 
 
Huvudresultat 

 
 
Kvalitet 

Bigham et al. 
 
Kanada 
 
2014 

Paramedic self-
reported 
exposure to 
violence in the 
emergency 
medical services 
(EMS) 
workplace: A 
mixed-method 
cross-sectional 
survey 

Syftet var att beskriva och 
undersöka hur 
ambulanspersonal upplever 
våld inom Kanadas 
ambulanssjukvård. Vilken 
typ av våld, vem som 
utförde våldet, åtgärder 
vidtagna av 
ambulanspersonal samt 
konsekvenserna av dessa 
händelser. 
 

Tvärsnittsstudie 
med Mixed 
method. 
  
Frågeformulär 
som bestod av 
frågor med 
fasta 
svarsalternativ 
samt öppna 
frågor. 

Totalt 1 884 inbjudna varav 1676 
som deltog (89,0%). 
 
Deltagarna var ambulanspersonal 
från landsbygd, förort och tätort i 
två kanadensiska provinser. 

De flesta deltagare (75%) rapporterade att de 
upplevt våld under de senaste 12 månaderna. Den 
vanligaste formen av våld var verbala övergrepp 
(67%), följt av hot (41%), fysiskt våld (26%), 
sexuella trakasserier (14%) och sexuella övergrepp 
(3%). Patienter identifierades som de vanligaste 
våldsförövarna. Den kvalitativa analysen visade att 
allvarliga våldshändelser påverkade 
ambulanspersonalen socialt och känslomässigt 
negativt.  
 

Låg 

Boyle et al. 
 
Australien 
 
2007 

A Pilot study of 
workplace 
violence 
towards 
paramedics 

Syftet var att identifiera den 
procentuella andelen av 
ambulanspersonal som 
utsatts för olika former av 
arbetsrelaterat våld; Verbala 
övergrepp, skada på 
egendom eller stöld, 
skrämmande hot, fysiskt 
våld, sexuella trakasserier 
och sexuella övergrepp.   
 

Retrospektiv 
tvärsnittsstudie  
 

Frågeformulär distribuerades till 
ambulanspersonal på flertalet 
ambulansstationer. 500 skickades 
till stationer på landsbygden 
(varav 152 deltog, 29,6%) och 
430 till stationer i storstad (varav 
108 deltog, 25,1%) 
 
Totalt 930 tillfrågades. 
Genomsnittlig svarsfrekvens 28% 
varav 75% manliga och 25% 
kvinnliga deltagare. 
 

87,5% av ambulanspersonalen hade utsatts för 
arbetsrelaterat våld. Verbala övergrepp var den 
vanligaste formen av våld på arbetsplatsen (82%), 
följt av hot (55%), fysiskt våld (38%), sexuella 
trakasserier (17%) och sexuella övergrepp (4%). 
 

Låg 
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Författare 
Land 
Årtal 

 
 
Titel 

 
 
Syfte 

 
Design/ 
Metod 

 
 
Urval/Bortfall 

 
 
Huvudresultat 

 
 
Kvalitet 

Deniz et al. 
 
 
Turkiet 
 
2016 

Effect of 
exposure to 
violence on the 
development of 
burnout 
syndrome in 
ambulance staff 

Syftet var att fastställa 
hälsotillståndet hos 
ambulanspersonal som 
utsatts för någon form av 
våld och att förutsäga 
riskfaktorer för att utveckla 
utbrändhet. 

Tvärsnittstudie 
med enkäter. 
 

120 deltagare (64 män och 56 
kvinnor). Urval och bortfall 
rapporteras inte i artikeln.  

81 deltagare (67,5%) hade utsatts för minst en typ 
av våld (verbalt eller fysiskt). 62% hade utsatts för 
verbalt övergrepp och 55,8% för verbala hot. 
Andelen fysiska hot och attacker var högre bland 
manliga anställda. Emotionell utmattning var 
högre hos dem som upplevde otillräckligt stöd från 
arbetsgivaren. 

Låg 

Gómez-
Gutiérrez et 
al. 
 
 
Spanien 
 
2016 

Posttraumatic 
Stress 
Symptomatolog
y in 
Pre-Hospital 
Emergency 
Care 
Professionals 
Assaulted 
by Patients 
and/or 
Relatives: 
Importance of 
Severity and 
Experience of 
the Aggression 

Syftet var att (a) bedöma 
förekomsten av 
posttraumatiska symptom 
och PTSD (b) identifiera 
diagnoser för PTSD 
beroende på erfarenhet av 
aggression (närvaro av 
rädsla, hjälplöshet eller 
skräck under aggressionen), 
den upplevda 
allvarlighetsgraden av 
aggressionen och 
sociodemografiska variabler 
(kön, ålder, yrke, 
anställningsstatus och 
arbetslivserfarenhet). 
 

Tvärsnittstudie 
med enkäter. 
 

545 vårdpersonal tillfrågades 
varav 441 inkluderades (135 
läkare, 127 sjuksköterskor och 
179 akutvårdsassistenter). 

Resultaten visar att upplevelsen av aggression med 
känslor som rädsla, hjälplöshet eller skräck är 
förknippad med förekomsten av posttraumatiska 
symtom relaterade till återupplevelse men är inte 
relaterat till undvikande och känslomässig 
förlamning och upphetsning. 

Låg 
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Författare 
Land 
Årtal 

 
 
Titel 

 
 
Syfte 

 
Design/ 
Metod 

 
 
Urval/Bortfall 

 
 
Huvudresultat 

 
 
Kvalitet 

Gormley et 
al. 
 
USA 
 
2016 

A National 
Description of 
Violence toward 
Emergency 
Medical 
Services 
Personnel 

Syftet var att beskriva 
förekomsten av våld riktat 
mot ambulanspersonalen 
utefter typ och källa för att 
identifiera egenskaper 
förknippade med att 
uppleva våld. 

Longitudinell 
studie 

Randomiserat urval 
Totalt 2515 av 4238 (59,3%) svar 
mottogs och 1789 inkluderades 

69,0% upplevde minst en form av våld de senaste 
12 månaderna. Verbalt våld var mer utbrett än 
fysisk (67,0% mot 43,6%). Personal i tätort hade 
ökat risk att uppleva fysiskt och verbalt våld.  
 

Låg 

Gülen et al. 
 
Turkiet 
 
2016 

Work-related 
injuries 
sustained by 
emergency 
medical 
technicians and 
paramedics in 
Turkey 

Syftet var att utvärdera 
platser, beskrivningar och 
resultatet av 
arbetsrelaterade skador hos 
ambulanspersonal i Turkiets 
mest tätbefolkade stad, 
Istanbul. 

Tvärsnittstudie 
med enkäter. 
 

901 anställda (660 EMT och 241 
paramedics) 

Majoriteten av deltagarna (94,9%) hade stött på 
verbala övergrepp från allmänheten och 39,8% 
hade stötte på fysiskt våld från patienters 
släktingar. Kvinnliga anställda var mer benägna att 
bli verbalt angripna medan män var mer benägna 
att bli fysiskt attackerade. Nivån av tillfredsställelse 
med arbetet inom akutmedicinska tjänster (EMS) 
utvärderades också och 510 deltagare (57,6%) 
svarade att de var olyckliga.  

Låg 
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Författare 
Land 
Årtal 

 
 
Titel 

 
 
Syfte 

 
Design/ 
Metod 

 
 
Urval/Bortfall 

 
 
Huvudresultat 

 
 
Kvalitet 

Kollek, 
Welsford & 
Wanger 
 
Kanada 
 
2010 

Canadian 
Operational and 
Emotional 
Prehospital 
Readiness for a 
Tactical 
Violence Event 

Syftet var att granska 
ambulanspersonalens 
beredskap för våld i 
omgivningen och den 
påverkan som våld har på 
ambulanspersonalen. Det 
sistnämnda utvärderas också 
gällande tillgången och 
effektiviteten av 
känslomässigt stöd som 
fanns tillgängligt för 
vårdgivare som utsattas för 
våldsamma händelser. 
 

Tvärsnittstudie 
med enkäter. 
 

Enkäter publicerade på en 
webplats som ambulanspersonal 
I Bristish Colmobia och Ontario 
kunde komma åt. Totalt svarade 
1028 personer på enkäten. 

Resultatet indikerar en signifikant bristande 
beredskap för situationer som 
involverar våld. Totalt hade 89% av 
respondenterna aldrig gått någon utbildning eller 
fått någon utbildning det senaste året. Dessutom 
visar denna studie att EMS-personal utsätts för 
händelser med betydande känslomässiga effekter 
utan tillgång till lämplig utbildning och adekvat 
stöd. 

Låg 

Koritsas, 
Boyle & Coles 
 
Auatralien 
 
2009 

Factors 
associated with 
workplace 
violence in 
paramedics 

Syftet var att kunna förutse 
faktorer som bidrar till våld 
mot ambulanspersonal. 

Tvärsnittsstudie 
med Mixed 
method 
  
Frågeformulär 
som bestod av 
frågor med 
fasta 
svarsalternativ 
samt öppna 
frågor. 

Enkäten skickas till totalt 930 av 
ambulanspersonalen. Totalt 
svarade 160 på enkäten varav 5 
blev exkluderade på grund av att 
de bytt adress. 155 deltagare 
inkluderades i studien. 

I resultatet framkom förutsägelser för verbala 
övergrepp, hot, sexuelle trakasserier och sexuella 
övergrepp. Specifikt var kön den enda 
förutsägelsen för att utsättas för sexuella 
trakasserier och sexuella övergrepp. 
Ambulanspersonalens kvalifikationer, hur de 
svarade på utrop, och timmar i vecka i direkt 
patientkontakt kan förutsäga verbala övergrepp. 

Låg 
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Författare 
Land 
Årtal 

 
 
Titel 

 
 
Syfte 

 
Design/ 
Metod 

 
 
Urval/Bortfall 

 
 
Huvudresultat 

 
 
Kvalitet 

Petzäll et al.  
 
Sverige 
 
2011 

Threats and 
violence in the 
Swedish pre-
hospital 
emergency care 

Syftet var att undersöka 
händelserna av hot och våld 
inom den svenska 
ambulanssjukvården och att 
beskriva dessa händelser. 

Retroperspektiv 
tvärsnittsstudie 
med enkäter. 
 

134 registrerade sjuksköterskor 
och läkare från 11 
ambulansstationer i fyra län. 

Resultaten visade att 66% av ambulanspersonalen 
upplevde hot och/eller våld i sitt arbete. 26% hade 
drabbats av hot och 16% hade utsatts för fysiskt 
våld under det senaste året. Vanligaste typen av 
hot var hot om fysiskt våld. Vanligt förekommande 
fysiskt våld var i form av knuffar, slag, sparkar och 
att bli biten. I de flesta fall var förövaren patienten 
själv och ofta under påverkan av alkohol eller 
droger.  

Låg 

Rahmani et 
al.  
 
Iran 
 
2012 

Exposure of 
Iranian 
emergency 
medical 
technicians to 
workplace 
violence: A 
cross-sectional 
analysis 

Syftet var att beskriva 
exponeringen av iranska 
ambulanssjukvårdare för 
arbetsrelaterat våld och 
identifiera relaterade 
faktorer ur deras synvinkel. 

Deskriptiv 
explanatorisk 
tvärsnittsstudie 
med enkäter. 
 

All ambulanspersonal på 
ambulansstationerna i 
Azerbajdzjan (Iran), med minst 
ett års erfarenhet av heltids 
ambulanstjänst, inbjöds att delta 
i studien. Av de inbjudna svarade 
160 att de frivilligt ville delta i 
studien. Några exkluderades på 
grund av administrativ tjänst.   
Totalt 138 av de som svarade på 
enkäten inkluderades i studien 
vilket representerar 36 % av 
ambulanspersonalen i området. 
 

Majoriteten (75 %) av informanterna hade upplevt 
någon form av hot/våld under de senaste tolv 
månaderna. Den vanligaste formen av 
våldshandling var verbalt hot (71 %) medan fysiskt 
våld hade upplevts av 38 %. 

Låg 
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Författare 
Land 
Årtal 

 
 
Titel 

 
 
Syfte 

 
Design/ 
Metod 

 
 
Urval/Bortfall 

 
 
Huvudresultat 

 
 
Kvalitet 

Taylor et al.  
 
USA 
 
2016 

Expecting the 
Unexpected: A 
Mixed Methods 
Study of 
Violence to EMS 
Responders in 
an Urban Fire 
Department 

Fler kvinnor än män 
upplevde skador inom 
brandkåren. Skillnaden 
undersöktes för att få en 
djupare förståelse för 
ambulanspersonalens 
upplevelse av 
patientinitierat våld. 

Mixed method 
design.  
Retroperspektiv 
cohortstudie, 
samt grounded 
theory med 
intervjuer och 
en fokusgrupp. 
Intervjuerna var 
semistrukturera
de.   

Kvantitativ: 
Analyserade data från FIRST och 
inkluderade ambulanspersonal 
och brandmän på brandstation 
som var anställda mellan 2005-
2013. 
Kvalitativ: 
Författarna valde ut deltagare via 
HR på brandkåren för att få tag i 
ambulanspersonal som för 
närvarande var anställda på 
brandstation och som hade 
utsatts för patientvåld de senaste 
5 åren. Författarna tog kontakt 
med ett par av informanterna 
och genom snöbollsurval bad de 
informanterna att be sina 
kollegor att vara med i studien.  
Totalt deltog 10 stycken i studies 
intervjuer och fokusgrupp. 
 

Ambulanspersonal hade större risk att utsättas för 
patientinitierade våldsskador än brandmän. 
Kvinnor rapporterade fler skador jämfört med män 
men detta förhållande var helt beroende av yrke. 
Kvalitativ data belyser effekterna patientinitierat 
våld och lyfter fram organisatoriska möjligheter till 
förbättringsarbete. 

Låg 

Wongtongka
m 
 
Australien 
 
2017 

An exploration 
of violence 
against 
paramedics, 
burnout and 
post-traumatic 
symptoms in 
two 
Australian 
ambulance 
services 

Syftet var att undersöka 
förekomsten av våldsamma 
incidenter, bidragande 
faktorer, utbrändhet och 
posttraumatiska symtom 
bland ambulanspersonal. 

Tvärsnittstudie 
med enkäter. 
 

Enkäter skickades ut till två 
ambulansstationer i Australien. 
Inklusionskriterierna var att 
informanterna skulle ha arbetat i 
minst 6 månader inom 
ambulanssjukvården. Totalt 52 
svarade på enkäten och 48 av 
dem inkluderades i studien. 

Resultatet visade ingen skillnad mellan de två 
undersökta stationerna gällande våldsamma 
händelser. Över 90% av ambulanspersonalen hade 
den senaste månaden inte blivit knuffad, örfilad, 
slagen, riven eller spottad på. Det fanns en 
statistiskt signifikant skillnad mellan könen för att 
bli utsatt för att någon skriker åt en eller utsatt för 
verbala övergrepp. Vi utbrändhet visade kvinnlig 
ambulanspersonal signifikant högre nivåer av 
känslomässig utmattning och lägre nivåer av 
karriärtillfredsställelse jämfört med manliga 
kollegor. 
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Andersson & 
Bängs 
  
Sverige  
 
2017 

Hot och våld 
inom den 
prehospitala 
vården – En 
beskrivning och 
jämförelse 
mellan Sverige 
och Sydafrika 

Syftet var att beskriva och 
jämföra likheter och/eller 
skillnader i förekomst och 
handläggning av hot och 
våld inom den prehospitala 
sjukvården i Sverige och 
Sydafrika. 

Tvärsnittsstudie 
med Mixed 
method 
  
Frågeformulär 
som bestod av 
frågor med 
fasta 
svarsalternativ 
samt öppna 
frågor 

40 enkäter lämnades ut i 
respektive land. Svarsfrekvensen 
var 32 i Sverige och 37 i Sydafrika. 

69 ambulanspersonal deltog, 32 från Sverige och 
37 från Sydafrika. 87 % uppgav att det hade blivit 
hotade eller överfallna. Vanligaste hotet var 
verbalt och oftast var det patienten som var 
förövaren.  

Mycket 
låg 

Alsbäck & 
Bergén 
 
Sverige 
 
2013 

Ambulansperso
nalens 
erfarenheter av 
hot och våld 

Syftet med studien var att 
beskriva 
ambulanspersonalens 
erfarenheter av hot och våld 
inom ambulanssjukvården 

Intervjustudie Förfrågan skickades ut till 
verksamhetschef för en 
ambulansstation i en storstad i 
västra Sverige där personal fick 
välja om de ville vara med. De 
deltagande skulle ha erfarenhet 
av en situation med hot och/eller 
våld. Totalt deltog 6 informanter 
(1 ambulanssjuksköterska, 2 
anestesisjuksköterska, 1 
ambulanssjukvårdare och 2 
ambulanssjuksköterskestudenter) 
Totalt 4 män och 2 kvinnor. 

Studien visar att medvetenheten om hot och våld 
är underskattad hos personal som inte har blivit 
utsatt för hot och/eller våld. Hot och/eller 
våldssituationerna har resulterat i livsavgörande 
situationer som har förändrat tryggheten i arbetet 
för alltid. Studien visar också att erfarenheterna av 
fysiskt våld kräver professionell hjälp.  

Mycket 
låg 
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Börjesson & 
Jakobsson 
 
Sverige 
 
2008 

Hot och våld 
mot 
ambulansperso
nal 

Syftet är att beskriva 
ambulanspersonals 
upplevelser av hot och våld 
på sin arbetsplats i mötet 
med patienten. 

Intervjustudie Förfrågan skickades ut till 
verksamhetschefer för två 
ambulansstationer i södra Sverige 
där personal fick välja om de ville 
vara med. De deltagande skulle 
ha erfarenhet av en situation 
med hot och/eller våld. Totalt 
deltog 6 informanter. Totalt 3 
män och 3 kvinnor. 

Studien visar att ambulanspersonal arbetar i en 
utsatt miljö. Kvällar, nätter och helger besöks 
platser där alkohol och droger finns. Resultatet 
visar riskerna för hot och/eller våld ökar vid 
vistelse i sådana miljöer. I samband med hotfulla 
möten blir det svårt att få en vårdrelation och 
detta skapar en frustration över att inte kunna ge 
den vård patienten är i behov av. Rädslan kommer 
inte under själva situationen utan kommer till 
personalen efter mötet. Ett obehag kan kännas 
under mötet. Resultatet visar att personalen 
försöker ge så god vård som möjligt, men blir 
situationen för hotfull så går personalens säkerhet 
före patientens behov av vård. 
 

Mycket 
låg 

Ek & Olsson 
 
Sverige 
 
2014 

Sjuksköterskor 
inom 
ambulanssjukvå
rdens 
erfarenheter 
och upplevelser 
av hot och våld i 
arbetslivet 

Undersöka sjuksköterskor 
inom ambulanssjukvårdens 
erfarenheter och 
upplevelser av hot och våld i 
arbetslivet 

Semistrukturera
d intervjustudie 

Informanterna skulle vara 
antigen grundutbildade 
sjuksköterskor eller 
ambulanssjuksköterskor och var 
verksamma i en stad i mellersta 
Sverige. Urvalskriterier var att 
man skulle ha jobbat i minst 2 år 
inom ambulanssjukvården, man 
skulle ha erfarenhet av hot 
och/eller våldssituationer. 6 
informanter valdes ut genom 
strategiskt urval med avseende 
på ålder och yrkeserfarenhet i 
syfte för att få så blandand 
urvalsgrupp som möjligt.   
 

Hot och våld är en del i arbetet enligt 
informanterna. Informanterna uppger att 
personalens säkerhet alltid kommer först. 
Bemötandet är viktigt vid mötet av en hotfull 
patient. Känslan av otrygghet finns och det 
eftersom man ofta befinner sig i okända miljöer 
med begränsade resurser och vårdutrymmet i 
ambulansen är begränsat. På grund av rädsla för 
att provocera patienten görs endast de mest 
nödvändiga undersökningarna. Informanterna 
önskade mer utbildning om psykotiska och 
drogpåverkade personer. Önskan fanns också att 
larmcentralen skulle bli bättre på att skicka med 
polis på misstänkt hotfulla situationer med engång.  

Mycket 
låg 
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Follin & 
Nilsson 
 
Sverige 
 
2015 

Sjuksköterskans 
erfarenhet av 
hot och våld 
samt hur det 
påverkar den 
prehospitala 
omvårdnaden 

Syftet med denna studie är 
att beskriva sjuksköterskans 
erfarenhet av hot och våld 
samt hur det påverkar den 
prehospitala omvårdnaden.  

Semistrukturera
de intervjuer. 

Bekvämlighetsurval. Ett 
informationsbrev skickades ut till 
ca 50 personer inom ambulansen I 
Södra Sverige. 
Inklusionskriterierna för 
informanterna var att de skulle 
vara legitimerade sjuksköterskor, 
ha jobbat minst ett år inom 
ambulanssjukvården och upplevt 
en situation med hot och/eller 
våld.  10 personer valde att delta I 
studien, 5 stycken kvinnor och 5 
stycken män, medelåldern var 38 
år och medelvärdet på antal år 
inom verksamheten var 7år. 
 

Ambulanspersonalen uttryckte ett obehag och en 
rädsla vid vårdandet I hot- och våldssituationer. 
Känslorna påverkade vårdandet genom att 
personalen satte sin egen säkerhet först och att 
på så sätt kunde patienternas vård fördröjas eller 
utebliva. Det framkom att hot och 
våldssituationer var en del I arbetet som 
ambulanspersonalen förväntas hantera trots 
saknad av utbildning. 

Mycket 
låg 

Gerdin & 
Palmgren  
 
Sverige 
 
2013 
 

Ambulanssjuksk
öterskans 
upplevelse och 
hantering kring 
hot och våld i 
sitt dagliga 
arbete 

Syftet med denna studie var 
att beskriva 
ambulanssjuksköterskans 
upplevelser och hantering 
kring hot och våld i det 
dagliga arbetet  

Semistrukturera
d intervjustudie 

Bekvämlighetsurval där 
informationsbrev skickades till en 
ambulansstation och de 
informanter som ville vara med 
fick vara med. 
Inklusionskriterierna var att man 
skulle ha minst 3 års erfarenhet av 
ambulanssjukvård, vara 
specialistutbildade 
ambulanssjuksköterskor samt ha 
blivit utsatt för hot och/eller våld I 
sin yrkesövning,. Totalt deltog 5 
personer I studie, Tre män och två 
kvinnor.  
 

Resultatet visar att hot och våld leder till en 
otrygg miljö för ambulanspersonalen.  
Säkerhetstänkandet var en central del I arbetet 
och flera av informanterna hade en hög 
handlingsberedskap för hot och våldssituationer. 
Två andra punkter som framkom var 
förebyggande strategier och avledande strategier 
där t.ex. Polisiärt stöd fanns med som en 
förebyggande strategi.  Efter att ha blivit utsatt 
för hot och/eller våld behövdes eftertanke och 
reflektion eftersom känslorna oftast kom I 
efterhand. 
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Hovberg & 
Wigenius 
 
Sverige 
 
2013 

Förekomst av 
hot och våld 
inom 
ambulanssjukvå
rden – hur det 
påverkar 
arbetet mellan 
vårdare och 
patient samt 
hur vården 
påverkas på sikt 

Syftet med studien är att 
undersöka förekomsten av 
hot och våld mot 
ambulanspersonal i Sverige 
och hur samspelet mellan 
vårdare och patient 
påverkas, samt hur 
ambulanspersonalen 
påverkas av hot och våld på 
sikt. 

Tvärsnittsstudie 
med enkäter. 

Inklusionskriterierna var att all 
ambulanspersonal skulle 
inkluderas och man gjorde ingen 
skillnad gällande utbildning. Ett 
konsekutivt urval genomfördes 
på sex stycken ambulansstationer 
i Svealand. Totalt arbetar 206 
utryckande personer på dessa 
ambulansstationer. Enkäterna 
samlades in efter 6 veckor och 
totalt hade 111st svarat (73 % 
män och 27 % kvinnor) 

Resultatet visar att 90 % av informanterna har 
utsatts för verbala hot och 68 % har utsatts för 
fysiskt våld. Konsekvenserna av hot och våld visar 
att 59 % att det är svårt att utföra den vård 
patienten behöver och 77 % svarade att man 
kontrollerar vitalparameterar sämre vid hotfulla 
och/eller våldssituationer. 

Låg 

Ivanoff & 
Tofalvi 
 
Sverige 
 
2009 
 

Hot och våld 
mot 
ambulansperso
nal – Skillnader 
mellan storstad 
och glesbygd 

Syftet är att undersöka 
förekomst av hot och våld 
mot ambulanspersonal och 
skillnader mellan glesbygd 
och storstad. 

Tvärsnittsstudie 
med enkäter. 

Verksamhetschefen för 4 av 10 
ambulansstationer I Dalarna samt 
verksamhetscheferna för 7 
ambulansstationer I Västra 
Götaland kontaktades.  
Författarna lämnade ut enkäter 
på ambulansstationerna I Dalarna 
som sedan skickades In efter två 
veckor, I Västra Götaland la man 
ut enkäten på intranätet för i 
fyllnad., och den fanns tillgänglig 
I två månader. Svarsfrekvensen 
var 56 av 67. I Dalarna (28 män 
och 28 kvinnor). I Västra 
Götaland svarade 56 av 136 
möjliga på enkäten (48 män och 8 
kvinnor). Enkäterna besvarades 
oberoende av yrkestitel på 
ambulansen eller antal 
verksamma år. 
 

I resultatet kan man se en stor skillnad på 
upplevelserna av hot och/eller våldssituationer. I 
storstad hade 87,5% utsatts för hot och/eller våld 
medan I glesbygden hade 36% blivit utsatta.  I 
storstaden  
Slutsatsen är att hot och/eller våldssituationer är 
vanligare I storstäder gentemot glesbygden, 
troligen på grund av att man I storstad möter fler 
socialt svaga grupper I en storstad.  
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Jeppsson & 
Nilsson 
 
Sverige  
 
2017 
 

Frustration 
skapar 
distanstagande 
– 
Sjuksköterskors 
upplevelser av 
hot eller våld i 
prehospital vård 

Syftet är att belysa 
sjuksköterskors upplevelser 
av hur de själva samt 
omvårdnaden till patienten 
påverkas av hotfulla eller 
våldsamma situationer i 
deras arbete inom 
ambulanssjukvård.  

Tvärsnittsstudie 
med enkäter 

Inklusionskriterierna var att 
informanterna skulle vara 
grundutbildade eller 
specialistutbildade sjuksköterskor 
som hade jobbat i minst ett år 
inom ambulanssjukvården. Totalt 
lämnades 90 enkäter ut av vilka 
50 besvarades och ingick i 
resultatet.  Författarna använde 
ett strategiskt urval styrt efter 
utbildning och erfarenhet. 
Författarna har tagit hjälp av 
verksamhetscheferna på 
respektive ambulansstation för 
att få fram kontaktuppgifter till 
informanter som uppfyller 
kriterierna.  
 

Verbala och fysiska hot var vanligt förekommande i 
arbetet. Omvårdnadsarbetet med patienten 
påverkades negativt i dessa situationer. Efter 
upplevelserna av hot och våld utvecklade 
ambulanspersonalen ett ökat säkerhetstänk och 
riskmedvetenhet. Majoritetet distanserades sig 
från patienten i hotfulla och våldsamma 
vårdmöten vilket resulterade i att patienten inte 
fick adekvat vård. 

Mycket 
låg 

Johansson & 
Rydham 
 
Sverige 
 
2009 
 

Hot och våld 
mot 
ambulansperso
nal i Jämtlands 
län 

Syftet med denna studie var 
att kartlägga förekomsten av 
hot- och våldssituationer 
som ambulanspersonal 
utsätts för i Jämtlands län. 

Tvärsnittsstudie 
med enkäter 

Samtliga personalkategorier 
verksamma inom 
ambulanssjukvården i Jämtlands 
län deltog i studien. 

Resultatet visade att nästan hälften av den 
verksamma personalen i Jämtlands län hade blivit 
utsatta för någon form av hot eller våld. I de flesta 
fall då hot och våld yttrade sig så var patienten 
alkoholpåverkad. 
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Larsson & 
Magnusson 
 
Sverige 
 
2014 

Ambulanssjuksk
öterskas 
upplevelse av 
hot och våld i 
prehospital vård 

Syftet med denna studie var 
att beskriva 
ambulanssjuksköterskans 
upplevelser av hot och våld 
inom prehospital 
akutsjukvård, samt se vilka 
konsekvenser detta ledde 
till. 

Tvärsnittsstudie 
med Mixed 
method 
  
Frågeformulär 
som bestod av 
frågor med 
fasta 
svarsalternativ 
samt öppna 
frågor. 

Inklusionskriterierna var att man 
skulle vara specialistutbildad 
ambulanssjuksköterska. 
Författarna använde sig av 
bekvämlighetsurval där de 
personerna som var mest 
lättillgängliga valdes ut. Enkäten 
delades ut till Uppsala läns 
samtliga Specialistsjuksköterskor 
med inriktning på 
ambulanssjukvård (totalt 67st).  
Totalt 34 enkäter besvarades. 

97 % av informanterna hade blivit utsatt verbala 
hot och 50% av någon slags våldshändelse. De 
flesta ambulanssjuksköterskorna upplevde att 
hotfulla och våldsamma situationer var obehagliga. 
Situationerna skapade ett distanstagande 
gentemot patienten och på så sätt upphörde 
patientvården.   

Mycket 
låg 

Liljedahl & 
Sundman 
 
Sverige 
 
2017  
 

Prehospital 
omvårdnad – 
konsekvenser 
för patienten 
när 
ambulansperso
nalen utsätts 
för hot och våld 

Undersöka hur 
sjuksköterskor upplever att 
patienternas vård och 
omvårdnad påverkas 
om ambulanspersonalen 
utsätts för hot och/eller 
våld. 

Semistrukturera
de intervjuer 

Inklusionskriterierna var att 
informanterna skulle vara 
grundutbildade eller 
specialistutbildadesjuksköterskor 
och var verksamma inom 
ambulanssjukvården, man ska ha 
blivit utsatt för hot och/eller våld 
från patient eller anhörig. 
Lämplighetsurval användes där 
deltagarnas intresse av ämnet 
har varit styrande för urvalet. 
Totalt 12 informanter anmälde 
sitt intresse. Av de 12 
exkluderades 3st då deras 
information var ofullständig. 
Totalt 9st informanter deltog i 
studien. 
 

Omvårdnaden blev lidande vid hotfulla och 
våldsamma situationer. Ambulanspersonalen tog 
färre eller inga vitalparametrar på patienter som 
utträdde hotfullt. Alkohol och drogpåverkade 
patienter fick inte samma vård som till exempel 
dementa även om hotet och våldet var detsamma.   

Mycket 
låg 

 



 56 

 
Författare 
Land 
Årtal 

 
 
Titel 

 
 
Syfte 

 
Design/ 
Metod 

 
 
Urval/Bortfall 

 
 
Huvudresultat 

 
 
Kvalitet 

Pettersson & 
Söderholm 
 
Sverige 
 
2013 
 

Ambulanssjuksk
öterskans 
upplevelser av 
att bli utsatt för 
hot och våld 
prehopitalt 

Syftet med studien var att 
beskriva 
ambulanssjuksköterskors 
upplevelser i en hotfull eller 
våldsam vårdsituation. 

Intervjustudie Informationsbrev skickades till 
verksamhetschefen för två 
ambulansstationer i södra 
Sverige. Verksamhetschefen 
förmedlade därefter vidare till 
medarbetarna på 
ambulansstationerna. Frivilligt 
deltagande där de som ville vara 
med i studien skrev upp sig på en 
intresselista. Inklusionskriterierna 
var att man skulle vara 
specialistutbildad sjuksköterska 
inom ambulanssjukvård, ha minst 
5 års yrkesverksamhet inom 
ambulanssjukvård. Totalt 9 
stycken specialistutbildade 
sjuksköterskor deltog i studien.  
 

Sammanfattningsvis belyser resultatet 
upplevelserna av obehag, oro, rädsla och ilska och 
att man ska försöka skapa en bra vårdrelation till 
patienten. Vid hotfulla och våldsamma situationer 
är det svårt att få en bra vårdrelation och som 
ambulanssjuksköterska är det ens egen säkerhet 
som är prioriterad. Ibland är det nästintill omöjligt 
att ge adekvat vård utan att riskera sin egen 
säkerhet, och i de fallen får patientvården bli 
lidande då man som ambulanssjuksköterska då 
bara gör det allra viktigaste. 

Mycket 
låg 
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