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Sammanfattning    
 
Tidigare forskning pekar på att prehospitala hot och våldsituationer är ett vanligt 
förekommande problem. Däremot saknas väsentlig fakta om bedömning av dessa 
situationer före vårdmötet. Detta anses viktigt då hot och våld har en negativ inverkan 
både på patient och vårdare. Genom att klargöra vad det är som bidrar till att kontakt 
med polis tas ökas kunskapen kring ämnet och den negativa spiral som hotet kan 
innebära för både vårdare och patient förhindras. Syftet var att undersöka 
specialistsjuksköterskors erfarenhet av att bedöma en situation som potentiellt hotfull 
före vårdmötet. Studien har en kvalitativ design med induktiv ansats och innefattar 
intervjuer av sju specialistsjuksköterskor med varierande specialistutbildning som 
arbetar inom ambulanssjukvård. De hade vid minst ett tillfälle utsatts för hot och/eller 
våld alternativt haft misstanke om hot och/eller våld före vårdmöten. Resultatet av 
studien påvisar att specialistsjuksköterskans erfarenhet av att bedöma en situation som 
potentiell hotfull före vårdmötet bygger på tolkning av information från larmcentralen, 
magkänsla samt tolkning av miljön omkring patienten. Tolkning av information är 
beroende av yrkesmässig erfarenhet, teoretisk kunskap/utbildning, geografisk 
kännedom, medvetenhet av riskfaktorer, erfarenhet av riskbedömning samt 
konsekvenstänkande. Magkänslan kommuniceras med kollega, vid osäkerhet inhämtas 
mer information från larmcentralen och eventuellt beslut om brytpunkt tas.  Hot om 
våld är ett komplext problem som ställer höga krav på både larmoperatör och 
ambulanspersonal. Risken kan vara svår att förutse och är beroende av larmoperatörens 
tolkning av situation samt ambulanspersonalens tolkning, magkänsla och tidigare 
erfarenheter av liknande uppdrag. Att vara först på plats hos patienten innebär en ökad 
risk för hot om våld. Det är viktigt att förmedla yrkesmässiga erfarenheter av 
bedömningar av hot och våld till övriga medarbetare genom reflektion, kommunikation 
och utbildning. 
 
 
Nyckelord: våld, hot, identifikation, riskbedömning, vårdmöte, ambulanssjukvård, 
specialistsjuksköterska  
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INLEDNING 
Ambulanssjukvården är den vårdform som oftast kontaktas först vid allvarlig eller 
hotande personskada/sjukdom. Sjuksköterskor med varierande specialistutbildning som 
arbetar inom ambulanssjukvård1 har i uppgift att bedöma hur fort vård och behandling 
behöver ges prehospitalt  utefter patientens tillstånd, samt möjliga hot, våld och 
vårdrisker i samråd med sin kollega. Möjliga hot, våld och vårdrisker är även något som 
i samverkan med larmcentralen, polis, räddningstjänst reflekteras före vårdmötet. Det är 
risken för att hamna i hot och/eller våldsituationer som undersöks i denna uppsats med 
syfte att beskriva hur specialistsjuksköterskor bedömer en situation som potentiellt 
hotfull utan att vara i situationen. Detta då hot och våld kan ge följder både för patient 
och vårdare i form av kortare vårdmöten och psykiska skador. De kortare vårmötena kan 
ha en negativ inverkan på behandlingsresultatet på grund av att bedömning och 
undersökning inte utförs lika noggrant. I denna uppsats bortses från situationer då polis 
eller räddningstjänst är kallade. Istället är ambitionen att försöka klargöra vad det är i 
informationen som bidrar till kontakt med polis eller beslut om brytpunkt. Ämnesvalet 
till detta examensarbete inspirerades bland annat av Petzäll, Tällberg, Lundin och 
Suserud (2011, s. 6) som påpekar att bristen på vetenskaplig kunskap om prehospitala 
hot och våldsituationer är stor i relation till hur vanligt problemet är. 
 
BAKGRUND 

Aggression, hot och våld 
Hot definieras enligt Nationalencyklopedin (2013) som ”varning om möjlig obehaglig 
följd”. Ett hot är enligt Sandström (1996, s. 14-17) en form av psykiskt våld då hotet 
handlar om fysiskt våld. ”Nu får du lägga av, annars åker du på en propp” är exempel 
på hur ett hot kan formuleras. Hotet blir här lättare att relatera till än den sortens hot där 
man upplever hotfulla stämningar eller antydda hot. Upplevelse av hot skall respekteras 
då det kan vara svårt som tredje part att säkert veta om hotet har inträffat. Detta innebär 
att även omformulerade hot inte skall ignoreras och att den som känner sig hotad skall 
ges tolkningsföreträde. 
 
Våld är en obefogad aggressiv handling där fysisk styrka används som påtryckning eller 
bestraffning mot någon (Nationalencyklopedin, 2013). Aggressivitet är härledd ur den 
enskilda subjektiva känslan av ilska enligt Sandström (1996, s. 14-17). Det aggressiva 
beteendet är avsett att orsaka skada genom fysiskt- eller psykiskt våld. För att uppnå 
konkreta handlingar som t.ex. bankrån kan emellertid våldet användas som verktyg, vid 
dessa målsättningar förekommer aggression utan ilska. 
 

 
 

                                                 
1 � I den följande texten används begreppet ”specialistsjuksköterskor” med denna innebörd 
om inget annat anges.  



Hotet och våldets påverkan i yrket 
Att arbeta inom livräddande yrkesgrupper såsom ambulanssjukvård innebär en ökad 
risk för att utsättas för våld (Dankel, 2009, s. 54). Mer än hälften av de som arbetar 
inom vård och omsorg upplever någon gång en hotfull eller våldsam situation 
(Arbetsmiljöverket 2013). Suserud, Blomkvist och Johansson (2002, s. 129) påpekar att 
80,3% av deltagarna i deras studie någon gång utsatts för hot och våld. Tre fjärdedelar 
(73,5%) av dessa upplever hot och våld som ett generellt problem inom 
ambulanssjukvården. Petzäll et al (2011, s. 6) menar att detta problem är beroende av att 
ambulanspersonalen ofta är de första som möter patienter som behöver akutvård. Detta 
kan ske på alla möjliga ställen och involverar dem som drabbats av sjukdom eller är 
offer för olyckor eller fysisk misshandel. Ibland kan dessa uppdrag vara alkohol- 
och/eller drogrelaterade. Ambulanspersonalen är oftast ensam med 
patienten/anhöriga/förövaren, vilket gör ambulanspersonalen sårbar för hot och 
våldshandlingar. 
 

Hot och våld ur ett patientperspektiv 
Huruvida en person skall bete sig våldsamt är beroende av upplevelsen av att ha makt 
över sitt liv, att uppleva mening med sin tillvaro och ha förmåga till konstruktiv 
kommunikation. Den som har makt över sig själv griper sällan till våld. Att uppleva 
mening med sin tillvaro innebär möjlighet att se slutet på sitt eget lidande och hopp 
inför framtiden. Konstruktiv kommunikation innebär förmåga att kommunicera med 
varandra mer än den språkliga förmågan. Som vårdare gäller det att uppväga känslan av 
maktlöshet hos den drabbade för att undvika ett våldsamt bemötande. För att kunna göra 
detta krävs kunskap om maktlöshet, meningslöshet och kommunikation (Sandström 
1996, s. 50-53).  
 
Att inte längre vara fri och uppleva makt över sig själv och sina levnadsbetingelser 
innebär att vara maktlös. Maktlöshet är ofta en orsak till kontakt med vårdinstans. 
Maktlöshet, det vill säga känslan av vanmakt, kan genom ett våldsamt beteende bidra 
till en ökad känsla av makt hos utövaren. Känslan av maktlöshet hävs genom hopp om 
att situationen ska kunna förändras till det bättre (Sandström, 1996, s. 50-51). Nyström, 
Carlsson, Nyberg och Larsson Omérov (2009, ss. 245-347) påpekar att känslan av 
maktlöshet bör bemötas genom inriktning på patientens beskrivning på vad som har 
hänt för att sätta sig in i patientens livssituation. Detta görs genom empati och aktivt 
lyssnande utan att döma eller förminska patientens upplevelse. Att agera på detta sätt 
kan leda till hopp om förändring.  
 
Sandström (1996, s. 52) påpekar att krav eller tvångsvård kan leda till en känsla av att 
bli trakasserad eller bidra till våldsbeteende hos någon som upplever livet meningslöst. 
Krav måste alltid förmedlas som något positivt och meningsfullt för patienten för att 
vända den meningslösa upplevelsen och därmed minska risken för ett våldsamt 
beteende.  
 
Dahlberg och Segersten (2012, ss. 107-113, 161) menar att patientens upplevelse av 
lidande nås genom kommunikation som är grunden för en god vårdrelation samt även 
ett verktyg för att inte patienten skall objektiviseras. En interaktion mellan vårdare och 
patient är förutsättningen för en vårdvetenskaplig förståelse.  
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Att inte kommunicera innebär att inte mötas. Bristande uttrycksförmåga eller felaktiga 
uttryckssätt kan förstärka känslor av maktlöshet samt meningslöshet, vilket kan leda till 
missförstånd samt brist på kontakt och empati. Genom förmågan att förmedla någon 
slags mening kan vårdaren bidra till att situationen upplevs positiv trots känslan av 
maktlöshet. En icke uppvägd känsla av maktlöshet utan någon slags mening leder till 
ökad risk för våld (Sandström, 1996, ss.52-53, 56). 
 
Förutom makt, mening och kommunikation så finns det andra faktorer hos patienten 
som ökar upplevelsen av hotet, vilket enligt flera artiklar är alkohol- och drogpåverkan, 
demens, kognitiv störning, psykisk sjukdom, ålder, samhällsklass samt tidigare våldsamt 
beteende (Gates, Gillespie, Smith, Rode, Kowalenko, Smith & Arbor, 2011, s. 35; 
Petzäll et al., 2011, s. 9; Whittington, 1997, ss. 51-53). Anhörigas upplevelser kan även 
vid känsla av hjälplöshet, bristande information samt upplevelse av dröjsmål av 
ambulansankomst leda till frustration som i sin tur kan uttryckas i hot och/eller våldsamt 
beteende (Petzäll et al., 2011, s. 9; Galinsky, Feng, Streit, Brightwell, Pierson, Parsons 
& Proctor, 2010, s. 207). Dahlberg och Segersten (2010, ss. 117, 161) påvisar att både 
patient och anhöriga har behov av att synliggöras och tas på allvar under den 
prehospitala vården. Detta görs genom fysisk närvaro, aktivt lyssnande, inbjudan till 
samtal samt att visa att lidandet tas på allvar. Alkohol, droger, demens och kognitiv 
störning kan bidra till att patienten upplevs desorienterad i tid och rum. Även patientens 
fokus och förståelse av information kan begränsas av mängden toxisk substans eller 
sjukdomens allvarlighetsgrad. Patienten kan även bli svårtolkad för vårdpersonalen på 
grund av ett annorlunda tal. Genom att kommunikation och bemötande brister, leder det 
till en risk att patienten behandlas utan respekt för rätten till självbestämmande och 
delaktighet. 
 
Vidare har hot och våld en negativ inverkan på vården. Oro om våld kan leda till att 
uppdrag kortas ned och därmed inte utförs lika noggrant. Korta besök kan ha en negativ 
inverkan på behandlingsresultatet (Galinsky et al., 2010 s. 208). Arnetz och Arnetz 
(2001, s. 424-426) samt Wieclaw et al. (2006, s. 771) styrker detta och tillägger att 
rädslan för våld har effekt på det psykiska välbefinnandet. Arnetz och Arnetz (2001, s. 
424-426) påpekar vidare att de negativa reaktionerna kan påverka hur den enskilda 
hälso- och sjukvårdspersonalen beter sig mot och behandlar sina patienter. Ur patientens 
synvinkel finns således en risk att kvaliteten på hälso- och sjukvården upplevs negativt 
på grund av sjukvårdspersonalens upplevelse av hot och våld. Detta kan som tidigare 
nämnts öka det våldsamma beteende från patientens sida. 
 
År 2010 publicerades en artikel som visar att patienter kan tvingas att vänta 15 minuter 
extra på grund av en situation som upplevts hotfull av ambulanspersonalen, tid som kan 
innebära minskad överlevnadschans för den drabbade patienten. År 2009 dog en man i 
hjärtinfarkt i Backa på Hisingen på grund av att mannen befann sig i ett område som 
upplevdes extra hotfullt av ambulanspersonalen. På grund av detta fick mannen invänta 
polisens säkerhetsställande innan ambulansen körde fram till platsen (Andersson 
Nwachukwu, 2010).  
 



Hot och våld ur ett vårdande perspektiv 
Även vårdarnas beteende i mötet med den lidande patienten kan innebära en ökad risk 
för hot och våldsamt beteende från patient eller anhöriga. Riskfaktorer för en sådan 
ökad risk är brister i utbildning, yrkeserfarenhet, social förmåga, samarbete samt 
kunskap om riktlinjer och regler. Andra riskfaktorer är yngre ålder, stresskänslighet och 
tidigare erfarenheter av hot och våld (Gates et al, 2011, s. 35; Campbell, Messing, Kub, 
Agnew, Fitzgerald, Fowler, Sheridan, Lindauer, Deaton & Bolyard, 2011, ss. 82-83). 
 
Suserud et al. (2002, s. 130) visar att lättare fysisk misshandel och verbala hot är 
vanligast. Även Petzäll et al. (2011, ss. 7, 9) styrker detta. Trots lättare form av fysisk 
misshandel och verbala hot så är konsekvenserna stora (Petzäll et al. 2011, s. 11; 
Galinsky et al. 2010, s. 207). Gates et al. (2011, s. 33) samt Arnetz och Arnetz (2001, s. 
417-419) påvisar konsekvenser som ilska, nedstämdhet, depression, ångest och rädsla. 
Vissa individer har tendens att utveckla posttraumatiskt stressyndrom. Även 
arbetsglädjen och förtroendet för sin egen säkerhet har tendens att minska. 
Posttraumatiskt stressyndrom är något som även Hogh, Sharipova och Borg (2008, s. 
706-707) lyfter fram som en negativ konsekvens till följd av en upplevd hot och 
våldsituation. Wieclaw, Agerbo, Mortensen, Burr, Tüchsen och Bonde (2006, s. 773-
774) påvisar även att risken för att åter utsättas för hot och våld ökar om man en gång 
har varit utsatt för det. Hogh et al. (2008, ss. 706-707) visar att risken för att åter utsättas 
för hot och våld i arbetet kan vara upp till 12 gånger högre fem år senare i jämförelse 
med anställda som aldrig har varit utsatta. 
 
Hot och våld har således en negativ inverkan på patient, vårdare och vården i sig. 
Forskning påvisar att vårdaren har möjlighet att förhindra en hotfull och/eller våldsam 
situation genom att känna till faktorer som ökar risken för en sådan situation 
(Whittington, 1997, ss. 52, 54). Dahlberg och Segersten (2012, ss. 107-113, 161) samt 
Nyström et al (2009, ss. 245-347) framhäver även att empati, aktivt lyssnande, fysisk 
närvaro och kommunikation är hörnstenar för en god vårdrelation och minskat lidande, 
hörnstenar som före mötet med patienten är svårt att skapa. 
 

Möjligheten till att läsa av en okänd situation 
I en situation där våld upplevs förekomma på plats, är det polisen genom polislagen som 
gör bedömning om situationen är säker så att ambulanspersonalen kan tillträda området. 
Även sjukvårdsledaren har ansvar för att bedöma säkerheten för vårdpersonalen på plats 
vid prehospital sjukvårdsledning. Räddningstjänst, polis och sjukvård samverkar vid 
större riskfyllda situationer för att säkerställa personalens säkerhet. I den normala 
situationen då polis ej blivit tillkallad är det upp till ambulansstyrkan att göra en 
bedömning av situationen om polis bör kallas, alternativt om brytpunkt skall upprättas. 
(Rüter, Nilsson & Vikström, 2006, ss. 14-17). 
 
Att bedöma säkerheten för vårdpersonal ingår som en del av kompetensbeskrivningen 
för legitimerad specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård. 
Ambulanssjuksköterskan ska bland annat kunna identifiera riskfyllda miljöer samt 
upprätta handlingsberedskap för hot och våldsituationer (Riksföreningen för 
ambulanssjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, 2012, s. 7). 
 



9 
 

Sannolikheten för att en situation eller person skall vara hotfull eller våldsam bedöms 
genom en så kallad riskanalys. För att minska riskerna för oönskade beteenden måste 
alltid de beskrivna riskerna problematiseras (Bauer & Kristiansson, 2012, s. 49). De 
riskfaktorer som studeras vid riskanalysen är enligt Bauer och Kristiansson (2012, s. 49-
50) statiska faktorerna som ålder, kön samt uppväxtmiljö som inte går att påverka samt 
dynamiska faktorer som alkoholmissbruk, impulskontroll och empatistörningar som går 
att förändra genom behandling eller terapi. Sannolikheten för att en negativ händelse 
skall inträffa beskrivs sedan i riskbedömningen.  
 
Bedömning är en viktig kontinuerlig del i vårdprocessen som startar före vårdmötet 
enligt Hagiwara och Wireklint Sundström (2009, s 117-120). Bedömning styrs av 
information från larmcentralen. Förutom att skapa sig en bild av vad som har hänt bör 
även risk för hot eller våld bedömas under förberedelsefasen som sträcker sig från 
kvittering av uppdrag till mötet med patient. Förberedelsefasen är den första fasen av tre 
som ingår i en organiserad handlingsplan som används inom ambulanssjukvården. 
Förberedelsefasen innefattar insamling av information, transport till patient samt 
ankomst till situationen där patienten befinner sig. Ur härledd information skulle man 
således kunna dela in förberedelsefasen i tre ytterligare faser: Informationsfas, 
transportfas och situationsfas (Hagiwara & Wireklint Sundström, 2009, s 117-120). 
 
Informationsfas: Riskbedömning härledd ur information från larmcentralen (Hagiwara 
& Wireklint Sundström, 2009, s 119-120). 
 
Transportfas: Riskbedömning härledd ur uppdaterad information och eller kontakt med 
larmcentralen, polis, räddningstjänst eller person som larmat (Hagiwara & Wireklint 
Sundström, 2009, s 119-120). 
 
Situationsfas: Riskbedömning härledd ur objektiva fynd i situationen/på platsen 
(Hagiwara & Wireklint Sundström, 2009, s 119-120). 
 
Då individer kan ha olika uppfattningar om vad som är verkliga hot eller 
våldssituationer leder det till att den egna säkerheten går före patientvårdandet när 
beslut om poliseskort eller brytpunkt tas (Dankel, 2009, s 57-58; Sandstöm, 1996, s 16). 
Tidigare forskning har dock visat att beslut om kontakt med polis eller beslut om 
brytpunkt framförallt tas vid information om droger eller alkohol samt vid ofullständig 
information i form av om gärningsman är kvar på plats eller inte (Andersson 
Nwachukwu, 2010). Lundström (2012) menar dock att det kan vara svårt att peka ut 
tydliga riskgrupper och potentiella risksituationer då hot eller våld varierar mellan orsak 
och situation. 
 
Dankel (2009, s. 57) menar att ambulanssjuksköterskan redan på väg till patienten kan 
ställa rutinmässiga frågor till larmoperatören om uppdraget innebär risk för hot och 
våld. Larmoperatören kan på detta vis informera ambulanssjuksköterskan om plats, 
person, känd sjukdomsbild/missbruk eller känd våldsverkare. Ytterligare information 
kan handla om stämningen på platsen, antal närvarande personer, om polis är larmad 
och om det i så fall kan etableras samband/utbyte av information och eventuellt beslut 
om brytpunkt. 
 



I en studie av Whittington (1997, ss. 52, 54) framgår att ökad medvetenhet om 
riskfaktorer för hot eller våld ger ökad situationsmedvetenhet och kan därmed leda till 
att vårdpersonalen på ett tidigt stadium avgöra om situationen kan bli hotfull eller inte. 
Sandström (1996, s. 54) hävdar att genom att ta reda på hur faktorerna makt, mening 
och uttrycksmöjligheter förhåller sig till den aktuella situationen, kan bedömning av 
våldsrisk göras. 
 
PROBLEMFORMULERING 
Arbete inom ambulanssjukvård innebär hög risk för hot och våld i jämförelse med andra 
vårdområden. Vårdpersonalens tidigare upplevelser av hot och våld kan påverka vården 
negativt genom ökade personalsjukskrivningar relaterat till depression, ångest och 
rädsla. Även kortare vårdmöten med sämre kvalitet kan ske då tidigare negativa möten 
kan påverka framtida vårdsituationer. Det finns behov av att ta reda på hur 
specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård bedömer en potentiell hot och 
våldsituation före vårdmötet då tidigare forskning främst har inriktat sig på hot och våld 
i mötet med patient på vård- och akutavdelning. Individer har olika uppfattningar om 
vad som är verkliga hot eller våldsituationer. Potentiella risksituationer kan dessutom 
vara svåra att peka ut i förväg. Genom att skapa kunskap kring vad det är i 
informationen till specialistsjuksköterskorna som bidrar till kontakt med polis eller 
upprättande av brytpunkt, kan den negativa spiral som hotet innebär förhindras och 
indirekt påverka hela vårdförloppet. För att lindra patientens lidande och att kunna 
hjälpa patienten inom rimlig tid, utan att vara rädd för eget eller patientens liv, är det av 
vikt att känna till hur specialistsjuksköterskor bedömer en potentiell hot och 
våldsituation. 
 
 
SYFTE 
Syftet var att undersöka specialistsjuksköterskors erfarenheter av att bedöma en 
situation som potentiellt hotfull före vårdmötet. 
 
 
METOD 

Ansats 
Då avsikten var att studera specialistsjuksköterskans upplevda erfarenhet av att bedöma 
en hotfylld situation före vårdmötet, upplevdes en kvalitativ design med induktiv ansats 
enligt Henricson och Billhult (2012) som lämplig metod. Detta gav möjligheten att 
genom intervjuer studera fenomenet i dess naturliga miljö. Metoden är icke-
standardiserad, det vill säga att intervjuarna inte från början kunde veta vilka frågor som 
var viktiga eller betydelsefulla. Frågorna var av ostandardiserad typ. Till skillnad från 
en standardiserad forskningsintervju, användes alltså inte något strukturerat schema av 
intervjufrågor. Genom denna forskningsintervju bedömdes att de olika 
intervjusituationerna utvecklades och anpassades individuellt 
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Förförståelse 
Hot och våld är ett växande problem som även drabbar den som är till för att hjälpa och 
lindra lidande. Hur hot och våld ter sig och därmed bedöms samt förhindras prehospitalt 
har vi liten erfarenhet av på grund av kort yrkesmässig erfarenhet inom 
ambulanssjukvården. 
 
Den prehospitala vårdsituationen består av en okänd och känd situation. Den kända 
situationen inbegriper mötet med situation och patient. Här upplevs det lättare att läsa 
av kroppsspråk, samtal och patientens upplevelse av bemötandet för att bedöma risk för 
hot och våld. Men hur detta sker i den okända situationen, det vill säga före vårdmötet 
genom enbart knapphändig information från larmcentralen och utan insyn i situationen 
som helhet upplevs svårt och okänt.  
 

Deltagare 
Potentiella deltagare tillfrågades efter tillstånd av verksamhetschef att genomföra 
studien (se bilaga 1). Ett strategiskt urval gjordes av sju (7) sjuksköterskor med 
varierande specialistutbildning inom ambulans- och anestesisjukvård och som var 
verksamma inom ambulanssjukvård. Viktigt i urvalet av deltagare var att de vid minst 
ett tillfälle utsatts för hot och/eller våld, alternativt haft misstanke om förekomst av hot 
och/eller våld före vårdmöte. Variationen i ålder, kön och yrkeserfarenhet valdes till 
grund för att få omväxlande berättelser (Henricson & Billhult, 2012, s.134).   
 
Åldersspannet var mellan 30 och 50 år med en varierad yrkeserfarenhet mellan ett (1) 
till 15 år inom ambulanssjukvården. Tre (3) deltagare hade även erfarenhet från 
räddningstjänsten och en (1) hade erfarenhet som enhetschef. Tyvär deltog enbart män 
då kvinnor som tillfrågades valde att inte vara med till studiens slut.  
 

Datainsamling 
Datainsamlingen genomfördes på två olika ambulansstationer i samma region i södra 
Sverige. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av intervjuer som spelades in på 
mobiltelefon. Deltagarna intervjuades var för sig i ett enskilt rum på arbetsplatsen av 
författarna. Under första intervjun deltog båda författarna, för att sedan intervjua 
resterande deltagare var för sig. Intervjutiden varierade mellan 20 till 40 minuter 
beroende på deltagarens svar på frågorna och antalet följdfrågor. Varje deltagare hade 
före intervjun fått fundera över den öppna inledningsfrågan: ”Kan du berätta om en 
situation då du misstänkt en eventuellt aggressiv, hotfull eller våldsam situation innan 
vårdmötet, utan information angående hotfull situation av larmcentralen?” Intervjun 
fortsatte sedan med eventuella följdfrågor som utvecklas under intervjuns gång. 
Intervjuerna transkriberades enligt Henricson och Billhult (2012, s.135) i sin helhet med 
skratt, pauser m.m. till textformat. 
 

Dataanalys 
Då avsikten med dataanalysen var att dra slutsatser av erfarenheter användes en 
kvalitativ analysmodell med induktiv ansats enligt Elo och Kyngäs (2007, ss. 107-115). 



Samtliga intervjuer transkriberades i sin helhet till textformat då datainsamlingen var 
klar. Transkriptionerna lästes igenom flera gånger av båda författarna. Detta för att få en 
helhetsuppfattning i den kvalitativa innehållsanalysen enligt Elo och Kyngäs (2007, ss. 
107-115). Meningsbärande enheter från varje enskild transkription som svarade mot 
syftet identifierades. De meningsbärande enheterna diskuterades sinsemellan författarna 
och tilldelades en kod för att lättare komma ihåg vad varje enskild meningsbärande 
enhet hade handlat om. Koden användes för egen del och fungerade likt ett fack där 
liknande meningsbärande enheter från alla transkriptioner samlades. Underkategorier 
skapades sedan utifrån de meningsbärande enheterna. Vikt låg i att underkategorier 
skulle härleda till den meningsbärande enheten och svara på syftet. Varje enskild 
meningsbärande enhet fick på detta sätt en underkategori. Liknande underkategorier 
med samma innehåll grupperades och bildade således nya kategorier enligt tabell 1. 
 
Tabell 1    
Meningsbärande enhet Kod Underkategori Kategori 
"Sen kan man ju bedöma lite... 
genom att titta utanför... hur det 
verkar på platsen utanför huset 
eller lägenheten; e de... lugnt 
eller stökigt..." 

Bedömnin
g av 
miljön. 

Genom bedömning 
av miljön skapa en 
uppfattning om 
situationen. 

Miljötolkning 
 

när man väl kommer fram på 
platsen brukar man ju tona ner, 
tagga ner då om man känner att 
nää det här är ju lugnt, och det 
är ingen som man.. så det är ju 
inte alltid som magkänslan 
stämmer då. 

Att 
observera 
platsen 

Genom att kunna 
ändra inställning 
utifrån situationen 
samt tidigare 
inhämtad fakta. 

 

"Så.. ja det är väl den strategin 
jag kan se att man stannar upp 
lite grann och rådgör med sin 
kollega." 

Rådgöra 
med sin 
kollega. 

Genom att stanna 
upp och rådgöra med 
sin kollega. 

Kommunikation 

börjar diskutera; jag och min 
kollega; om det e stökigt på 
plats, så kanske vi ska ha 
polisen först, så vi tar kontakt 
med SOS 

Kommunik
ation med 
SOS 

Att kunna 
kommunicera med 
sin kollega och SOS. 

 

 

Etiska överväganden 
Enligt Codex (2013) behöver inte forskning som bedrivs inom ramen för 
högskoleutbildning på avancerad nivå etikprövas genom medgivande från 
etikprövningsnämnd. Däremot har de fyra krav för forskning som anges av 
Vetenskapsrådet (2002, ss. 7-14) följts. Dessa krav är: informations-, samtyckes-, 
konfidentialitets- och nyttjandekraven. Enligt informations- och samtyckeskravet gavs 
information om studiens syfte, frivilligt deltagande och att deltagande kunde avbrytas 
när som helst utan förklaring av informanterna. Deltagarna fick även före intervjun 
information om att studien inte hade för avsikt att testa deras kunskap, utan att 
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resultatets mål var att användas i utbildningssyfte för ökad situationsmedvetenhet (se 
bilaga 2). För att uppnå konfidentialitetskravet avidentifierades all data och intervjuerna 
presenterades som anonyma. Obehöriga har inte kunnat ta del av materialet. Enligt 
nyttjandekravet har materialet enbart använts i forskningssyfte och inte för kommersiellt 
bruk. 
 
 
RESULTAT 
Utifrån analysen framträder tre kategorier och tolv underkategorier som svarar mot 
syftet enligt tabell 2.  
 
Tabell 2  
Kategori Underkategori 
Informationstolkning Genom information från larmcentralen 

Genom yrkesmässig erfarenhet 
Genom kännedom om riskområden 
Genom kännedom om riskfaktorer 
Genom konsekvenstänkande 
Genom erhållen magkänsla 

Kommunikation Genom kommunikation mellan kollegor 
Genom förberedande planering 
Genom samverkan med polis 
Genom beslut om brytpunkt 
Genom inhämtning av mer information 

Miljötolkning Genom tolkning av miljön före vårdmötet 
 
Resultatet presenteras utifrån det att ambulanspersonalen får sitt uppdrag tills dess att de 
står inför ett eventuellt vårdmöte. Detta innebär att den larminformation som inkommer 
från larmcentralen tolkas av specialistsjuksköterskan. Huruvida hot eller våld upplevs 
eller inte, så kommunicerad denna upplevelse med kollegan. Vid osäkerhet inhämtas 
mer information genom kommunikation med polis eller larmcentralen. Före vårdmötet 
har dessutom ambulanspersonalen en möjlighet att bedöma situationen på plats. 

Informationstolkning 
Specialistsjuksköterskorna tolkar informationen genom olika påverkande faktorer. Den 
första informationen fås från larmcentralen. Den presenteras i klartext vad uppdraget 
innebär och kan innehålla faktorer som personalen kan tyda till subjektiva känslor om 
hotbild. Genom personalens olika erfarenheter inom yrket tyds uppdraget på olika sätt 
beroende på erfarenhetens längd. Att känna till eller sakna kunskap om områden med 
risk för våld påverkar beslutet om försiktig hantering. Kännedom och kunskap om 
riskfaktorer påverkar i sin tur ärendet. Faktorerna skapar sedan möjlighet till 
konsekvenstänkande som i sin tur ger personalen en magkänsla för bedömning. 

Genom information från larmcentralen 
Informationen som kommer från larmcentralen tolkas av specialistsjuksköterskorna. 
Informationen kan vara av varierad kvalité, ibland tvetydlig och innebärande olika 
saker. Detta skapar en olustkänsla och kan även skapa rädsla och otrygghet. Det kan 



även upplevas som en svårighet att tolka den information som ges. Detta då 
informationen går i många led, från inringare till larmoperatör och sedan vidare till 
ambulanspersonalen. Specialistsjuksköterskorna kan här se att det kan finnas en skillnad 
i vem som ringt larmcentralen. Det är inte alltid inringaren som är patienten utan någon 
utomstående. Patienten själv vill inte alltid ha hjälp. På så sätt blir det svårigheter att 
bedöma en eventuellt hotfull situation. Mycket baseras på den information som de först 
får för att få en uppfattning om läget. De litar oftast på det som larmcentralen skriver i 
sitt meddelande, vilket leder till att om larmcentralen uttrycker misstanke om hot så blir 
personalen mer försiktig. Inte sällan misstolkas information om eventuellt hot så att 
uppdraget försenas. Det kan vara information om en ilsken hund vilket gör personalen 
mer försiktig och eventuellt väntar in annan personal när det i själva verket inte är något 
som hotar vårdarna. Omvänt kan ibland en hotfull situation misstolkas till att det inte är 
hotfullt på plats och plötsligt står vårdarna inför en situation de inte är beredda på. 
 

Genom yrkesmässig erfarenhet 
Det upplevs som lättare att tolka potentiella risker för hot efter hand som erfarenheten 
ökar. Yrkesmässig erfarenhet leder till att erfarenheter från liknande tidigare fall tas med 
till nästa. Erfarenhet leder även till att specialistsjuksköterskan blir mer medveten om 
vad som kan hända vid hotfulla situationer. Vad som är ett hot är en subjektiv och 
erfarenhetsmässig upplevelse, vilket kan leda till att två individer ur samma 
ambulansbesättning kan ha olika syn på huruvida uppdraget upplevs säkert eller inte. 
Erfarenhet av personer som ambulanspersonalen träffat tidigare har också betydelse för 
hur de agerar. Har det vid tidigare möte inneburit ett hot har ambulanspersonalen med 
sig den erfarenheten vid nytt möte. Genom yrkesmässig erfarenhet får 
specialistsjuksköterskan en ökad tillit till sin egen tolkning och magkänsla över 
förekomst av potentiellt hot. Oerfarenhet och god vilja kan leda till att de snabbt vill 
komma fram och hjälpa, vilket kan bidra till att specialistsjuksköterskan bortser från de 
potentiella risker som framkommer under uppdragets gång. Här finns det risk att hamna 
i situationer som ambulanspersonalen inte hade förberett sig på. 
 
"Efter tid blir man ju mer och mer medveten om vad som kan hända vid hotfulla 
situationer” 
 
Genom att ta sig tid och tänka till hur situationen skall lösas innan mötet med patienten 
menar specialistsjuksköterskan att de kan hjälpa fler. Med erfarenhet kommer även 
insikten om behovet av diskussion med kollegan innan ambulanspersonalen ger sig in i 
situationen för att utbyta erfarenheter av liknande fall. En större arbetsplats ger 
ambulanspersonalen snabbare erfarenhet en mindre då antalet uppdrag kan var fler på 
den större, samtidigt får en mindre ort större kännedom om specifika orosmoment i 
samhället. 

Genom kännedom om riskområden 
För att lättare bedöma risken för potentiellt hot behövs enligt specialistsjuksköterskorna 
en kännedom över det området där man arbetar.  
 
”Jobbar man på en mindre arbetsplats så vet man ofta vilka patienter som är hotfulla 
och inte hotfulla, inte alltid men man känner igen adresser.” 
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Tidigare erfarenheter om kända riskadresser och personer bidrar även till en ökad 
försiktighet. I storstäder är upplevelsen av riskadressområden samt förekomst av 
alkohol och droger större i jämförelse med mindre städer, vilket skapar en större 
osäkerhet hos ambulanspersonalen. Tidigare fanns en rödlistning över potentiellt 
hotfulla adresser hos larmcentralen som specialistsjuksköterskorna kunde ta del av. 
Detta är någonting som idag är borttaget vilket saknas av många. Detta trots 
medvetenhet om att riskindivider har en tendens att ofta flytta på sig. Idag är 
riskadresser mer stadsknutna och därmed enbart kända genom yrkesmässig erfarenhet i 
staden. Detta kan innebära ett problem då ambulanspersonal från annan ort arbetar i 
staden. Specialistsjuksköterskan upplever ett problem att arbeta utanför sin egen 
ordinarie arbetsort på grund av ökad otrygghet vid framkörning till okända adresser. Vid 
osäkerhet över ett område eller adress finns det möjlighet för ambulanspersonalen att ta 
kontakt med polis för att få ökad trygghet över situationen. 
 
"Ja, för problemet är så här, vi har ju gränslös dirigering och jag kan känna till 
områdena här uppe men jag har ju ingen aning hur det ser ut i Varberg, till exempel. 
Finns inte en möjlighet. Och Varberg är jättemycket uppe här som inte har en aning om 
de här adresserna och larmcentralen får inte markera. Och det kommer så småningom 
att kosta någon av oss livet, tyvärr." 
 

Genom kännedom om riskfaktorer 
Vid bedömning av potentiellt hotfulla situationer reagerar specialistsjuksköterskorna 
framförallt på information om droger, överdosering, psykisk sjukdom, kända adresser, 
kända personer, ungdomar i ålder kring 25, högtider, nattetid, att polis är kallad, 
alkohol, vapeninblandning, beskrivning från anhöriga, att det förekommit våld och 
misshandel, festlokal/uteställe, agiterade patienter, suicidala patienter, demens samt 
kombination av de olika riskfaktorerna. Trots dessa riskfaktorer innebär det inte att polis 
måste kallas, men att ökad försiktighet måste iakttas.  
 
”Sen kan man ju hävda att liksom överdoser där det finns narkotika och sånt inblandat 
men det är ju inte lika med våldsamma situationer. Men man får ju ha en extra, vad ska 
man säga, en extra uppmärksamhet och en beredskap.” 
 
Det är svårt för specialistsjuksköterskorna att i förväg bedöma vem som är potentiellt 
hotfull trots inkluderade riskfaktorer då en människa som mår dåligt kan bli hotfull 
oavsett samhällsklass eller tidigare sinnesstämning. Många gånger kan en tidigare 
hotfull person vara väldigt välvillig då de mår dåligt, likväl som att en tidigare skötsam 
individ plötsligt kan bli hotfull. Därav svårigheten att bedöma situationen. 
 
”Vi vet ju inte egentligen vilken patient som kan bli hotfulla. Vi får ju vara förberedda 
på att vem som helst, var som helst kan göra detta och tänka efter hur vi tar oss ur.” 
 
Osäkerheten över en situation kan även det vara en riskfaktor som triggar hotkänslan. 
Ovetskap om vad som väntar ökar tankar om säkerhet och försiktighet, vilket kan leda 
till att specialistsjuksköterskorna bedömer situationen som potentiellt farlig. 
 



Genom konsekvenstänkande 
Ett konsekvenstänkande innebär att inför varje uppdrag se vad som kan hända i ett 
värsta scenario. Ofta förutser ambulanspersonal att situationen är värre än den i 
verkligheten är och kan på så sätt varva ner i situationen när de väl är där men ändå vara 
förberedd om det skull urarta.  
 
”Man kan ju känna ibland… // … att det här skulle kunna bli hotfullt, men man brukar 
slå ifrån sig det ganska fort… // … Dom tankarna jag har nu är nog bara ett sätt att 
tänka på vad som skulle kunna hända i värsta fall.” 
 

Genom erhållen magkänsla. 
Magkänsla innebär en känsla av oro inför uppdraget utan att hot och våld är uttalat 
direkt från larmcentralen. Känslan av oro kan ökas vid kännedom om eventuell 
riskadress, nattetid samt genom tidigare yrkesmässig erfarenheter av liknande uppdrag. 
Magkänslan speglar specialistsjuksköterskans upplevda förväntning av uppdraget. Den 
kan vara båda god och dålig men bidrar till hur specialistsjuksköterskorna förbereder 
sig. 
 
”Larmen där man inte får all information, där det saknas information eller där 
symtombilden pekar åt olika håll… inte stämmer överens när man läser det, kan leda till 
en tankeställare att… här är någonting som inte stämmer... Svårt att andas, men skriker 
och gapar… //… Men det är bara en magkänsla, det finns ju inga belägg för att man 
har rätt.” 

 
Kommunikation 
Efter specialistsjuksköterskans tolkning av information är förberedelse inför vårdmötet 
av vikt, oavsett upplevt hot om våld eller inte.  Specialistsjuksköterskans magkänsla 
över uppdraget kommuniceras med kollegan. Vid osäkerhet bör ny information 
inhämtas från larmcentralen eller genom samverkan med polis.  Vid upplevelse om hot 
om våld kan beslut om brytpunkt tas. 

Genom kommunikation mellan kollegor. 
Kommunikationen mellan kollegor skapar både trygghet och ger ambulanspersonalen 
en möjlighet att utbyta erfarenheter som påverkar uppdragen. Erfarenheter kan handla 
om personkännedom, adresser och tidigare upplevelser av hot och våld. Tidigare nämnd 
magkänsla kan genom diskussion mellan ambulanspersonalen ge en möjlighet att 
beskriva känslor och oro inför uppdraget. Upplevelser från hotfulla situationer kan 
genom god kommunikation mellan kollegorna påverka situationen positivt då den ena 
kollegan har erfarenheter som den andre saknar. 
 
”Verkar lurigt det här, vad tycker du? Ah, men jag känner han sen innan, han är stabil, 
han är lugn då liksom.” 
 
Att tidigt kommunicera med sin kollega innebär att ambulanspersonalen kan förbereda 
sig på hur uppdraget skall genomföras. Kommunikation är ständigt öppen under fortsatt 
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uppdrag då situationen kan förändras. Det är alltid den som är mest osäker och känner 
störst hotbild som bestämmer hur de skall närma sig patienten. Det får inte finnas någon 
skamkänsla vid osäkerhet. Kommunikation handlar även om kontakt med larmcentralen 
eller samverkan med polis och över arbetsgrupper, vid exempelvis prehospital 
sjukvårdsledning.  
 
”Man måste vara öppen med sin kollega. Fråga; hur känner du? Tycker du att vi ska 
köra fram här? Att man inte gör det här som en tabu, att man fan; jag känner det lite 
olustigt, fan jag tycker det känns otrevligt. Det är ingen tabu känsla, utan den måste 
man lyfta med sin kollega också. Får kollegan också säg; ah, jag har vart på det här 
förr, eller, han kanske också; fan det här är olustigt, åh då, men då backar vi, då tar vi 
en brytpunkt och så får någon annan, polisen, eller vi får ta en ambulans till eller hur 
man löser situationen. Så man inte springer in i någonting som inte är bra.” 
 
Känslan av att uppdraget blir försenat på grund av osäkerhet och kontakt med 
larmcentralen eller polisen är något specialistsjuksköterskorna upplever. Samtidigt 
betonas vikten av att kommunikation för säkerheten kommer i första hand. Ökad 
kommunikation och tillåtelse att känna osäkerhet samt att stå på sig vad det gäller sina 
känslor är något som upplevts öka senaste åren med ny personal. Detta härleder 
ambulanssjuksköterskorna till ökad utbildningsnivå bland personalen. Efter utfört 
uppdrag är kommunikationen viktig mellan kollegor då det utbyts erfarenheter och hur 
situationen kunde ha löst annorlunda samt vad som var bra. 
 
Förtroendet för kollegan anses som en grund i arbetet inom ambulanssjukvården hos 
specialistsjuksköterskorna. Om förtroende saknas fungerar inte arbetet och det skapas 
ökad osäkerhet både i vården av patienterna och kring personalens egen kunskap. 
Nyanställda känner ofta ett förtroende till de som arbetat längre men kan samtidigt 
uttrycka en känsla av mindre förtroende från kollegan. 
 
”Det var väl att hon var erfaren i situationen, att hon... Då var jag relativt ny då, 
fortfarande då. Det var väl det att man lita på henne då om att det var dumt. Och att 
min oro kanske var lite obefogad då.” 
 

Genom förberedande planering 
Det handlar om att stanna till innan ett uppdrag och ta sig tid till att tänka igenom vad 
som kan möta ambulanspersonalen på plats. Det kan vara lätt att ha för bråttom till 
adressen, speciellt vid akutuppdrag och att då stanna till och förbereda sig är av vikt. 
Planeringen är beroende på tidigare erfarenhet och ibland kan det bli fel beroende på 
bristande erfarenhet. Det är då viktigt att kunna kommunicera inom teamet och vara 
lyhörd för vad varandras åsikter. Det skapar också ny erfarenhet och självsäkerhet inför 
bedömning av framtida situationer. Att det ibland tar längre tid att genomföra ett 
uppdrag för att säkerställa säkerheten för ambulanspersonalen anses vara viktigt. 
 
”Vi kan ju vara på väg ut på någonting där du känner: ah, ska vi hålla en halvhalt här? 
Nej, det behöver vi inte, jag har vart här innan, det här är lugnt, det reder vi. Så kör vi 
fram och så hamnar vi i skiten.” 
 



Genom samverkan med polis. 
Vid hot om våld, pågående eller upplevd av ambulanspersonal så tryggas situationen 
genom samverkan med polis. Polisen kan redan vara larmad till platsen av 
larmoperatören eller så tar specialistsjuksköterskorna beslut om att begära polisassistans 
genom kontakt med larmcentralen. Kontakten med polisen tas sedan via en gemensam 
radiokanal. Kontakten tas för att ta reda på vart polisen befinner sig samt för att få 
vetskap om situationen bedömts som säker. Oavsett prioriteringsgrad på uppdraget är 
det viktigt att stanna och ta kontakt med polis, framför allt om samråd med kollega eller 
andra enheter kommit fram till att det inte känns tryggt. 
 
”Det har ju varit flera sådana situationer, även om det varit prio-1:or, där jag och 
kollegan och kanske flera bilar liksom har sagt att: Nej, vi stannar här för det här känns 
inte okej. Vi stannar, innan, och tar kontakt med polisen.” 
 
Det är dock inte alltid som polisen har möjlighet att komma på en gång. Oavsett om 
ambulanspersonal har vetskap om att polisen redan är på väg eller inte så kan det leda 
till en obehags- eller otrygghetskänsla. Trots att polisen har som uppgift att trygga 
situationen för ambulanspersonalen så finns det även risk att polisen retar upp 
stämningen om människor förstår att ambulanspersonalen valt att begära polisassistans. 
 

Genom beslut om brytpunkt 
Vid bedömning av en situation som hotfull, före eller efter samverkan med polis, så har 
ambulanspersonalen rätt att stanna på en säker plats en bit ifrån situationen till dess att 
situationen bedöms som säker. Vid hot om våld är det polisens ansvar att säkra platsen 
för ambulanspersonalen. Specialistsjuksköterskorna ser beslutet av brytpunkt som en 
självklarhet vid upplevelse av att situationen är hotfull. Det finns en medvetenhet om att 
inte går att göra ett bra vårdarbete på en plats där trygghet saknas. 
 
”För vi kommer ändå inte göra något bra jobb där framme, när vi inte vet… när vi inte 
har trygghet över att säkerheten är med oss.” 
 
Specialistsjuksköterskorna känner att de har verksamhetens stöttning vid beslut om 
brytpunkt. Brytpunkten bör inte vara i allt för nära anslutning till situationen. Detta då 
det finns risk att anhöriga eller vittnen kan se ambulansen som framme och därmed 
tvinga fram ambulanspersonalen till situationer genom falsk trygghetsinformation. Om 
ambulans blir synlig för patient eller anhörig har ambulanspersonalen ingen möjlighet 
att backa eller ta sig därifrån och hamnar således i en situation som innebär en ökad risk 
för eventuellt hot. Beslut om brytpunkt tas vid ytterligheter avseende hot om våld vilket 
specialistsjuksköterskorna anser är för sällan. Risken med att ta för få beslut om 
brytpunkt är att ambulanspersonalen hamnar i situationer som de inte är beredda på. 
 

Genom inhämtning av mer information. 
För att få en bättre bild av den initialt beskrivna situationen har ambulanspersonalen 
möjlighet att kontakta larmcentralen. Ständigt under uppdragets gång görs nytolkningar 
av ny information som kommer vårdarna tillhanda på olika sätt. 
Specialistsjuksköterskorna anser att larmoperatören brukar fånga in situationen bra och 
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ge bra information till ambulanspersonalen. Trots att även larmcentralen kan göra 
misstag ibland på grund av en svårtolkad situationsbild, så kontaktas larmoperatören för 
att få mer information om larmoperatörens tolkning av stämningen på plats samt hur 
patienten ter sig och om polis är larmade. Informationen från larmcentralen förstärker 
eller försvagar den initiala magkänslan av en potentiellt hotfull situation. 
Larminformation samt ytterligare information från larmoperarören kan ge en 
sammanställd bild av situationen. Bilden kanske inte alltid stämmer med verkligheten, 
vilket bekräftar att både larmoperatören och specialistsjuksköterskorna kan missbedöma 
risken för hot och våld. Det anses dock svårt att få tag i tillräcklig information från 
larmcentralen. Detta då det är många på larmcentralen som svarar på telefonsamtal. 
Specialistsjuksköterskorna har då svårt att få kontakt med den operatör på larmcentralen 
som tagit emot samtalet, då man inte vet vart i landet larmoperatören befinner sig.  
 

Miljötolkning 
Genom tolkning av miljön före vårdmötet 
Före vårdmötet har specialistsjuksköterskorna möjlighet att bedöma hot och våld genom 
att tolka hur situationen i nära anslutning till patienten faktiskt ser ut. Miljön utanför kan 
tyda på en lugn eller stökig plats. Resultatet visar att den initiala magkänslan om 
upplevt hot eller frånvaro av hot, inte alltid stämmer överens vid framkomst till 
situationen. Huruvida miljön uppfattas som stökig eller lugn resulterar i nytt 
inriktningsbeslut; att gå in till patienten eller inte. 
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Resultatet bygger på analyserade intervjuer med sju specialistsjuksköterskor som 
arbetar inom ambulanssjukvården, på två olika ambulansstationer i en region i södra 
Sverige. Att det blev sju inkluderade intervjuer berodde på avhopp av deltagare. 
Upplevelsen är dock inte att fler deltagare hade spelat någon avgörande roll för 
resultatet, då liknande upplevelser återkommer i de inkluderade intervjuerna. Tanken 
var att få omväxlande berättelser genom att tillfråga personer med olika åldrar, kön och 
yrkeserfarenhet (Henricson & Billhult, 2012, s.134). Resultatet bygger dock enbart på 
mäns upplevelser, dock med olika åldrar och yrkeserfarenhet. Vilken kan anses som en 
svaghet i studien. Detta då kvinnor möjligen kan ha en annan upplevelse av bedömning 
av hot och våld före vårdmöte. De inkluderade intervjuerna har dock starkt pekat åt 
samma håll vilket anses styrka resultatet. Att de pekar åt samma håll kan möjligen beror 
på att specialistsjuksköterskorna arbetar i samma region, med samma riktlinjer, policy, 
värderingar och tankar. Genom att ta med olika yrkeserfarenhetsgrad förekom olika 
tankar kring upplevelser som kan skilja sig utifrån ny eller lång erfarenhet.  
 
Intervjuer av specialistsjuksköterskorna genomfördes deras naturliga miljö på 
ambulansstationen för att studera upplevda erfarenheter av att bedöma en hotfull 
situation. Syftet var därmed att få en insyn över upplevda erfarenheter enligt Elo och 
Kyngäs (2007, ss. 107-115) av att bedöma en hotfull situation i stället för att utgå från 
en teori eller modell, som vid deduktiv ansats. 



 
Datainsamlingen genomfördes på två olika ambulansstationer i samma region i södra 
Sverige. Målet var att integrera samtliga fyra ambulansstationer i denna region. På 
grund av svårigheter att rekrytera deltagare och avhopp så är resultatet baserat på 
intervjuer med deltagare från enbart två stationer. Upplevelsen är att resultatet inte 
skulle spegla sig annorlunda vid deltagande från fler ambulansstationer. Deltagarna 
intervjuades var för sig i ett enskilt rum och intervjun spelades in på mobiltelefon. Att 
genomföra intervjun i separat rum skiljt från andra deltagare motverkade inflytande från 
kollegor samt störande moment (Elo & Kyngäs, 2007, ss. 107-115). Detta ansågs vara 
av stor vikt för uppriktighet från informanter tillika intervjuare. Informanter gavs god 
tid till fundering och reflektion vilket även gav tillförlitliga svar (Elo & Kyngäs, 2007, 
ss. 107-115). Under första intervjun deltog båda författarna för att sedan intervjua 
resterande deltagare var för sig. Genom denna metod fick båda författarna en ökad bild 
över hur en intervju kunde se ut och gå till. Efter intervjun hade även författarna 
möjlighet att diskutera bra och mindre bra följdfrågor till resterande intervjuer. Före 
intervjun hade deltagarna fått fundera över frågan ” Kan du berätta om en situation då 
du misstänkt en eventuellt aggressivt- hotfullt- eller våldsam situation innan vårdmöte, 
utan information angående hotfull situation av larmcentralen.?” Varje intervju varade 
mellan tjugo till fyrtio minuter. Att låta deltagarna fundera på denna fråga före intervjun 
ses som onödig i efterhand. Detta då deltagarna gärna flöt in i historier som på ett eller 
annat sätt hade inkluderat förvarning från larmcentralen. Vi fick då styra om deltagarna 
att berätta om erfarenheter om bedömning av hotfulla situationer före vårdmöte utan 
förvarnad information från larmcentralen. Dock var frågan ett bra stöd i att börja 
samtala om ämnet. Den kvalitativa intervjun ansågs som en lämplig metod då syftet var 
att identifiera icke kända företeelser av att bedöma en hotfull situation enligt Starrin och 
Renck (1996, s. 53). Öppna intervjufrågor användes trots begränsad tidigare erfarenhet 
av intervjuer. På grund av denna begränsning samt att den icke standardiserade 
intervjutekniken som innebär att man inte vet vilka frågor från början som är viktiga 
och betydelsefulla enligt Starrin och Renck (1996, s. 56). Samt att kunskapen inom det 
valda området var lågt finns risk att frågor missats. En ökad erfarenhet av intervjuteknik 
hade givit en ökad förståelse av det undersökta problemet. Bedömningen är dock att 
informanter återspeglat liknande upplevelser och därmed ett tillförlitligt resultat. 
 

Resultatdiskussion 
Att bedöma risk för hot om våld före vårdkontakt är ett komplext problem där patienten 
utsätts för individuell tolkning av hot om våld av larmoperatör, ambulanspersonal och 
polis. Bedömningen anses komplex då risk för hot och våld är en del förutom symtom 
som hör till bedömningen av vårdtempo för den lidande patienten. 

Informationstolkning 
Den information som kommer tillhanda för ambulanspersonalen byggs av en tolkning 
av larmoperatörens tolkning av samtalet från anhörig eller vittne till lidande patient. 
Resultatet visade här att ambulanspersonalen kan se att det kan finna en skillnad i vem 
som ringt upp larmcentralen. Huruvida vem som ringer in till larmcentralen, har därmed 
en ledande faktor till hur larmoperatören tolkar och vidarebefordrar information om 
eventuellt hot om våld till ambulanspersonalen. Resultatet påvisar att 
specialistsjuksköterskans bedömning av hot om våld baseras mycket på den tolkning av 
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information som ambulanspersonalen först får från larmcentralen. Larmoperatören har 
därmed en ledande roll i att bedöma huruvida en person i patientens närhet är aggressiv 
eller kommer att bli aggressiv. Vidare forskning inom ämnet skulle därmed kunna vara 
larmoperatörernas erfarenheter av att bedöma en potentiellt hotfull situation. 
Forskningen anses viktig då resultatet påvisade att informationen från larmcentralen kan 
vara av varierad kvalité. Information om eventuellt hot om våld kan misstolkas samt 
leda till att uppdraget försenas, likväl kan ambulanspersonalen plötsligt stå inför en 
situation som de inte är beredda på, på grund av icke uttryckt hot om våld av 
larmoperatören. 
 
Vid lindrig hotmisstanke från larmcentralen kan specialistsjuksköterskans hotmisstanke 
väckas av initial text från larmoperatören. Specialistsjuksköterskan reagerar framförallt 
på information om droger, överdosering, psykisk sjukdom, kända adresser, kända 
personer och ungdomar i ålder kring 25. Hotmisstanken ökas nattetid samt vid högtider, 
inblandning av vapen, information om att polis är kallad samt då det har förekommit 
våld och misshandel. Även information om alkohol, festlokal/uteställe, agiterade 
patienter, suicidala patienter, demens eller kombinationer av de olika riskfaktorerna kan 
leda till en ökad hotmisstanke. Delar av detta återkommer även i tidigare forskning av 
Gates, Gillespie, Smith, Rode, Kowalenko, Smith och Arbor (2011, s. 35) samt Petzäll 
et al. (2011, s. 9) och Whittington (1997, ss. 51-53) inom ämnet. Att delar återkommer 
från tidigare forskning styrker att det är dessa riskfaktorer som kan öka risken för 
eventuellt hotfull situation. Examensarbetet har därmed ökat medvetenheten om 
riskfaktorer hos patienter för ökad risk för hot eller våld, vilket leder till ökad 
situationsmedvetenhet samt möjlighet att på ett tidigt stadium avgöra om situationen 
kan bli hotfull eller inte, vilket framgår av tidigare studie av Whittington (1997, ss. 52, 
54). 
 
På grund av bedömningens komplexitet så görs en mer korrekt bedömning av hot om 
våld genom ökad yrkeserfarenhet, kunskap, magkänsla och kommunikation. Resultatet 
påvisade att ökad yrkeserfarenhet leder till lättare tolkning av potentiellt risker för hot 
om våld. Detta dels på grund av att specialistsjuksköterskan tar med sig erfarenheter 
från liknande tidigare fall till nästa och dels på grund av att de blir mer medveten om 
vad som kan hända vid hotfulla situationer. Yrkesmässig erfarenhet innebär därmed att 
informationen från larmcentralen kan härleda till igenkännande av riskadress eller 
riskperson. Ökad yrkeserfarenhet är även grunden för en ökad tillit av tolkning och 
magkänsla över förekomst av potentiellt hot om våld. Trots mångårig yrkesmässig 
erfarenhet såg specialistsjuksköterskorna i studien även att teoretisk kunskap kan hjälpa 
till att vara med förberedd i hot om våldsituationer. En sådan teoretisk kunskap bör ligga 
till grund före det prehospitala yrket för att tidigt känna igen en potentiellt hotfull 
situation. Under yrkets gång såg även ambulanspersonalen en fördel i att kunna 
reflektera regelbundet över vad de upplevt och få andras syn på situationen. Detta trots 
att specialistsjuksköterskorna ansåg att de var bra på att bedöma eventuella 
hotsituationer. Ökad yrkeserfarenhet, utbildning, kunskap och tidigare erfarenheter av 
hot och våld går hand i hand med tidigare forskning av Gates et al (2011, s. 35) samt 
Campbell, Messing, Kub, Agnew, Fitzgerald, Fowler, Sheridan, Lindauer, Deaton och 
Bolyard (2011, ss. 82-83). 
 



Yrkesmässig erfarenhet leder till ökad kännedom om riskadresser, riskområden och 
riskpatienter för potentiellt hot om våld, vilket ansågs som en viktig del i bedömningen. 
Tidigare rödlistning över potentiella hotfulla adresser var något som ansågs saknats. 
Detta trots medvetenhet om att riskindivider har en tendens att ofta flytta på sig. 
Ambulanspersonalen har med andra ord inte möjlighet att på samma utsträckning som 
tidigare forskning av Dankell (2009, s. 57) ta kontakt med och ställa rutinmässiga frågor 
till larmoperatören på väg ut till uppdraget om känd person, sjukdomsbild/missbruk 
eller våldsverkare. I och med att riskadresser idag är mer stadsknutna bidrar detta till ett 
problem för ambulanspersonal från annan ort att känna till dessa i bedömningen över 
potentiell risk för hot om våld. Regelbunden reflektion över upplevda hotsituationer 
skulle därmed kunna hjälpa ambulanspersonalen från olika orter i samma region eller 
län att dela med sig av erfarenheter av riskadresser till andra kollegor. Det bör dock 
tilläggas att specialistsjuksköterskan var medveten att trots kännedom om riskpatienter, 
på förhand inte kan veta vem som är potentiellt hotfull eller inte, trots inkluderade 
riskfaktorer. Detta ansågs vara beroende av att en människa som mår dåligt kan bli 
hotfull oavsett samhällsklass eller vilket område han/hon är bosatt i. Dessutom kan en 
tidigare hotfull person vara väldigt välvillig då de mår dåligt. Att uppleva osäkerhet 
över huruvida vilket som kommer att ske eller inte, kan dessutom leda till en ökad 
försiktighet och säkerhetstänk som i sin tur kan bedöma situationen som farlig. 
 
Specialistsjuksköterskornas konsekvenstänkande innebär att förbereda sig på det värsta 
som kan hända i situationen. Detta beskriver Bauer och Kristiansson (2012) hur alla 
risker problematiseras för att kunna göra en riskanalys över eventuellt våldsamt möte 
med patient.  
 
Specialistsjuksköterskorna beskriver hur en magkänsla skapas för uppdraget baserat på 
faktorer som tid på dygnet, adresser och tidigare erfarenheter. Magkänslan är subjektiv 
men baseras främst på tidigare upplevda situationer. Enligt forskningen påvisar Gates et 
al. (2011) samt Arnetz och Arnetz (2001) känslor som ilska, nedstämdhet, depression, 
ångest och rädsla inför kommande uppdrag, känslor som kan påverka magkänslan inför 
aktuell situation. Med utbildning och erfarenhet kan situationen förändras om 
ambulanspersonalen agerar på ett annat sätt. Dahlberg och Segersten (2012) talar om 
hörnstenarna empati, aktivt lyssnande, fysisk närvarande och kommunikation.   

Kommunikation 
För att göra en så korrekt planering som möjligt kan ambulanspersonalen stanna till och 
ta kontakt med larmcentralen för ytterligare information om inringare och situationen 
för att reda ut eventuella frågetecken. Som Sandström (1996, s. 54) skriver kan det vara 
till hjälp att ta reda på faktorerna makt, mening och uttrycksmöjligheter för patienten 
vilka påverkar risken för våld. Planeringen förändras under informationsfasen, 
transportfasen och situationsfasen då ny information kan komma ambulanspersonalen 
tillhanda. Studien inriktas på de två första faserna och resultatet fokuserat efter dessa. I 
studien av Whittington (1997, ss 53, 54) framkommer att en ökad medvetenhet om 
riskfaktorer hos patienter och vårdare bidrar till en bättre planering. 
 
Utifrån specialistsjuksköterskorna speglas stort behov av kommunikation vårdare 
emellan, det kan handla om att utbyta erfarenheter eller att vädra sin egen oro inför 
uppdrag. Det kan ha både en stressande effekt och en lugnande effekt hos 
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ambulanspersonalen beroende på hur de anser sig bli lyssnade på. 
Specialistsjuksköterskorna är överens om att det är den som är mest orolig eller osäker 
inför ett uppdrag som bestämmer takt och eventuellt behov av samband med polis. Vikt 
ligger i att inte känna skam, utan tvärtom vara noga med att uttrycka det. På samma sätt 
som Dahlberg och Segersten (2012) beskriver om bristande kommunikation mellan 
ambulanspersonal och patient kan leda till känsla av maktlöshet och meningslöshet kan 
samma känsla skapas hos ambulanspersonal med samma bristande förmåga vilket 
påverkar vårdandet av patient och upplevelse av situationen negativt. Kommunikationen 
skall vara öppen under hela uppdraget då situationen kan förändras. Ett ömsesidigt 
förtroende är viktigt i arbetet i ambulansen. Förtroende leder till en ökad säkerhet och 
tilltro till sin egen bedömning. Det ger också självsäkerhet och känslan av att stå för 
sina egna åsikter och upplevelser.  
 
Samverkan sker som alltid med polis vid hot om våld oavsett om hotet är pågående eller 
upplevt av ambulanspersonalen. På så sätts tryggas ambulanspersonalens arbetsmiljö i 
situationen (Rüter et al, 2006). Resultatet påvisar att polis redan kan vara dragen till 
plats av larmoperatören eller välja att dras av ambulanspersonal genom kontakt med 
larmoperatören. Specialistsjuksköterskan såg det som viktigt att stanna och ta kontakt 
med polis vid otrygghetskänsla oavsett prioriteringsgrad på uppdraget. Resultatet 
påvisar dock att polisen inte alltid har möjlighet att komma på en gång samt att 
ambulanspersonalen kan tendera att uppleva obehags eller otrygghetskänsla oavsett om 
polisen är dragna eller inte och att det finns en risk att polisen retar upp stämningen om 
människor ser att ambulanspersonalen har med sig förstärkning utav dessa. Oavsett 
förstärkning av polis samt upplevt eller verkligt hot har ambulanspersonalen enligt 
Rüter et al (2006) möjlighet att välja att stanna på en brytpunkt en bit ifrån situationen 
till dess att situationen bedöms som säker. I resultatet framkom en generell enighet om 
att man hjälper fler genom att stanna upp och tänka till. Resultatet påvisar även att det 
än polisens ansvar att säkra platsen för ambulanspersonalen samt att beslutet av 
brytpunkt ses som en självklarhet vid upplevelse av hotfull situation. Detta då det finns 
en medvetenhet om att inte göra ett bra vårdarbete på en plats där tryggheten fattas. 
Beslutet stöttas inte bara utav ambulanspersonalen utan upplevs även stöttas av övrig 
verksamhet. 
 
För att få en ökad bild över situationen så visar resultatet att ambulanspersonalen har en 
möjlighet att kontakta larmoperatören för att få eventuell mer information om stämning 
på plats samt hur patienten ter sig och om polis är dragna. Resultatet påvisar även att 
informationen från larmcentralen förstärker eller försvagar initial magkänsla om 
potentiellt hotfull situation. Det här är även något som Dankel (2009, s. 58) menar. 
Genom att sträva efter att samla in så mycket information som möjligt om uppdraget har 
ambulanspersonalen en bättre möjlighet att förbereda sig mentalt (Dankel, 2009, s. 58). 
I resultatet framgår det dock att det kan vara svårt att få tag i tillräcklig information från 
larmoperatören då personen som tagit emot samtalet sitter i en annan del av landet än 
den person man ringer upp i andra hand. 

Miljötolkning 
Ambulanspersonalen har en unik möjlighet att bedöma hot och våld genom tolkning av 
situation i nära anslutning till patienten. Resultatet påvisar att initial magkänsla om 
upplevt hot eller ej, inte alltid stämmer överens vid framkomst till situationen. 



Slutsatser 
Att bedöma risk för hot om våld är ett komplext problem som ställer höga krav på både 
larmoperatör och ambulanspersonal. Risk för hot om våld kan vara svårt att förutse och 
är helt klart beroende av larmoperatörens tolkning av situation samt genom 
specialistsjuksköterskans tolkning, magkänsla och tidigare erfarenheter av liknande 
uppdrag. Då ambulanspersonalen oftast är först på plats hos den lidande patienten, 
ligger risk för hot om våld alltid som en del av bedömningen för framfart till 
situationen. På grund av detta är det av vikt att yrkesmässig erfarenhet av riskfaktorer, 
liknande uppdrag och områdes kännedom och planering förmedlas ut genom reflektion, 
kommunikation eller utbildning till övriga medarbetare. Oavsett yrkesmässig erfarenhet 
och orsak till upplevd oro över uppdraget är det av vikt att kommunicera sin oro med 
kollega för ett gemensamt beslut. Otrolig stor vikt ligger vid tillåtelse av att vara osäker, 
detta då säkerhet alltid kommer främst. Då osäkerhet om risk för hot om våld alltid 
återkopplas genom samverkan med polis eller informationshämtning från larmcentralen 
önskas mer studier på larmcentralens bedömning av hotfull situation. 
 
Kliniska implikationer 

• Handbok för riskbedömning i ambulanssjukvård 
• Regelbunden reflektion efter uppdrag med hela yrkesgruppen och eventuellt 

andra inblandade. 
• Samordnade övningar med polis där olika yrkesmässiga erfarenheter möts och 

delas 
• Som en del i den prehospitala vidareutbildningen ha en kurs i hot och våld. 

Alternativt som en del i introduktion på arbetsplatsen. 
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Bilaga 1 

 
   
Verksamhetschefs godkännande av datainsamling 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot ambulanssjukvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör 
vi ett examensarbete på avancerad nivå.  
Syfte med examensarbetet är att ta reda på vilka upplevda hot ambulanssjuksköterskan 
kan identifiera som påverkar utförandet av sitt uppdrag innan möte med patienten. 
Det finns mycket publicerat material om upplevelse av hot och våld inom 
ambulansyrket men vi ser saknad på material som speglar vad som förorsakar detta. För 
att lindra patientens lidande och att kunna hjälpa denna inom rimlig tid utan att vara 
rädd för sitt eget eller patientens liv är det av vikt att känna till faktorer som ökar 
upplevelsen av hot och våldsituationer i den prehospitala vårdmiljön. Samt vad man kan 
göra för att få en ökad situationsmedvetenhet utan att ta förhastade egna beslut. 
Metoden i examensarbetet är kvalitativ datainsamling genom intervjuer. 
Datainsamling kommer att ske som anonyma intervjuer som spelas in för att 
transkriberas, därefter sammanfattas dessa. 
Vi önskar träffa fem stycken vidareutbildade ambulanssjuksköterskor på 
ambulansstationen under vecka 17. Önskvärt med varierad erfarenhetslängd, från 
nyexaminerad till lång tids erfarenhet. Intervju kommer även att ske på annan station på 
annat landsting med samma antal intervjuer. 
Skriftligt godkännande vid intervjuerna kommer ske för att använda deras ord i arbetet. 
Samtycket kommer ej att publiceras i färdigt arbete utan sparas konfidentiellt med 
originalarbete. 
Uppgifter som kan identifiera deltagare tas bort och intervjuerna presenteras som 
anonyma, dock kommer erfarenhetslängd att publiceras. 
Ingen obehörig har tillgång till datamaterialet. 
Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat. 
Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. 
Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  
 
Hälsningar 
Mattias Berggren  Thomas Franck 
 
Handledare: 
Anders Bremer, Universitetslektor. Postdoktor 
Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås 
 
 
 
 



29 
 

 
 
Godkännande 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Mattias Berggren och Thomas 
Franck genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  
 
……………Ort       /       20… 
 
_______________________________ 
Namn  
Titel/Verksamhet/Ort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 

 
 
Informationsbrev till informanter 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot ambulanssjukvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör 
vi ett examensarbete på avancerad nivå. Syftet med detta arbete är att undersöka 
ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att bedöma en situation som potentiellt hotfull 
utan att vara i situationen. 
Ambulanssjukvård innebär ökad risk för hot och våld, vilket negativt påverkar 
ambulanspersonalen och vården. Den prehospitala forskningen har inriktat sig på 
förekomst, effekter och erfarenheter av hot och våldsituationer. Dock saknas kunskap 
om hur ambulanssjuksköterskor bedömer potentiella hot och våldsituationer. Denna 
kunskap är viktig, dels för att uppfattningarna skiljer sig avseende vad som är verkliga 
hot eller våldsituationer och dels för att en potentiell risksituation är svår att identifiera i 
förväg. För att lindra patientens lidande och kunna hjälpa patienten inom rimlig tid utan 
att vara rädd för sitt eget eller patientens liv är det av vikt att känna till hur 
ambulanssjuksköterskan bedömer en potentiellt hot och våldsituation. Examensarbetet 
kan bidra med kunskap om balanserade riskbedömningar till gagn för både 
ambulanssjuksköterskor och patienter. 
Datainsamling kommer att ske genom individuella intervjuer. Vi önskar därför få 
kontakt med ca 15 vidareutbildade ambulanssjuksköterskor under vecka 18-19. Målet är 
att inkludera ca 10 informanter med varierande erfarenhet, kön och ålder. Intervjuerna 
kommer att ske på lämplig plats efter överenskommelse med deltagaren. Deltagande är 
frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Samtycke att delta inhämtas 
efter kontakt med respektive deltagare via e-post eller telefon. Allt datamaterial hanteras 
konfidentiellt och uppgifter som kan identifiera deltagare tas bort. Vid publicering 
kommer resultatet att vara avidentifierat. Ingen obehörig har tillgång till datamaterialet. 
 
Före intervjun har du som deltagare möjlighet att fundera över frågan som kommer att 
användas i intervjun: ”Kan du berätta om en situation då du misstänkt en eventuellt 
aggressivt- hotfullt- eller våldsam situation innan vårdmöte, utan information angående 
hotfull situation av larmcentralen.?”, Till denna fråga kommer eventuellt följdfrågor 
beroende på berättelse. 
Intresseanmälan görs genom kontaktinformation här nedan. Deltagare kommer även 
tillfrågas av oss författare/intervjuare under vecka 17-19. 
 
Hälsningar 
Mattias Berggren  Thomas Franck 
 
Handledare: 
Anders Bremer, universitetslektor 
Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås 
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