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ABSTRAKT 

 

Syfte: Studiens syfte var att belysa ambulanssjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av hot och 

våld i möte med patienter.  

Metod: Kvalitativ intervjustudie med manifest ansats. Data inhämtades via fokusgruppsintervjuer.  

Kvalitativ innehållsanalys genomfördes.  

Plats för genomförandet: Intervjuerna genomfördes i Sundsvall under april 2013-05-16 

Deltagare: Fyra fokusgrupper med fyra ambulanssjuksköterskor i varje deltog, tio män och sex 

kvinnor. Deltagarna skulle ha jobbat inom ambulansen i minst två år. 

Resultat: I studiens resultat presenterades följande kategorier, känna sig utelämnad, behov av stöd 

och känna sig säker. Det framkom i resultatet att ambulanspersonalen ofta känner sig utsatta och 

maktlösa när de ser att patienterna är i behov av vård, men inte vågar gå fram till dem på grund av 

deras hotfulla och våldsamma beteende. Deltagarna upplevde också rädsla att träffa på hotfulla och 

våldsamma patienter. Det belystes även i resultatet att det fanns bra stöd för ambulanspersonalen 

efter att ha varit utsatta för hot och våld, men de efterfrågade mer teoretisk och praktisk utbildning, 

det skulle få dem att känna sig säkrare i sitt arbete. 

Implikationer för verksamheten: Föreliggande studie kan ligga till grund för ett förbättringsarbete 

genom att lyfta fram vikten av att tänka på vår egen säkerhet inom ambulanssjukvården. Denna 

studie kan få ambulanspersonal att bättre förbereda sig inför larm där man anar att hot och våld kan 

förekomma. Det är av stor vikt att alla som jobbar inom ambulansen arbetar för en säkrare och 

tryggare arbetsmiljö.  Då efterfrågan efter mer utbildning ansågs viktigt, kan denna studie visa på 

behovet av mer utbildning och hjälpa ambulanspersonal att driva frågan vidare. 

 

Nyckelord: Ambulanssjukvård, hot, patient, prehospital omvårdnad, upplevelser, våld



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Purpose: The purpose of the study was to highlights the ambulance nurse experiences and 

perceptions of threats and violence in the encounter with the patients. 

Methodology: Qualitative interview study with an manifest approach. Data were collected through 

focus group interviews. Qualitative content analysis was conducted.  

Place of implementation: The interviews were conducted in Sundsvall in April 2013-05-16. 

Participants: Four focus groups with four ambulance nurses in each participated, ten men and six 

wemen. They would have worked in the ambulance at least two years.  

Results: The results of the study presented the following categories, feel left out, need support and 

training to provide security. It was revealed in the results that paramedics often feel vulnerable and 

powerless when they see that the patients are in need of care, but do not dare to go up to them 

because of their threatening and violent behaviour. Participants also experienced fear of hitting on 

the threatening and violent patients. It also highlighted in the results that there was good support for 

ambulance staff after being subjected to threats and violence, but they demand more education and 

training, it would make them feel safer in their work.  

Implications for practice: The present study may be the basis for an improvement by highlighting 

the importance of thinking about our own safety in ambulance care. This study can get paramedics 

to better prepare for emergency where you sense that threats and violence may occur. It is very 

important that all those working at the ambulance working for a safer and more secure working 

environment. As the demand for more education was considered important, this study may indicate 

the need for more education and help ambulance staff to pursue the matter further. 

 

Keywords:  Experience, medical care, patient, prehospital care, threat, violence 
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BAKGRUND 

Dagligen kan vi läsa om människor som blivit utsatta för hot och våldshandlingar. Det är ett 

problem som finns och ökar i samhället och på våra arbetsplatser. Inom sjukvården är det vanligt att 

ambulanspersonal utsätts för hot och våld i samband med uppdrag. Ambulanspersonalen är oftast 

först på plats när människor är i nöd eller behöver hjälp, och skall på ett professionellt sätt bemöta 

och ta hand om dessa. Det är inte lätt att utföra sina arbetsuppgifter, när patienter utövar hot och 

våld mot personal på skadeplats, i deras bostad eller under transport till sjukhus (Nenzén, 2003). I en 

studie av Chrilly, (2004) fann man att 61 % av ambulanspersonalen har blivit utsatta för verbalt hot 

och 25 % har fått fysiska skador på jobbet.  

Att arbeta inom ambulansen innebär att man träffar många människor med olika livserfarenheter 

och bakgrund. Det är viktigt att ambulanspersonal som arbetar tillsammans är samspelta och väl 

förberedda, så de kan agera och vidta åtgärder när de får larm om att hot och våld kan förekomma. 

Hot och våld kan orsaka stora skador för personal som blir utsatta. Förutom rädsla kan dessa utsatta 

människor uppleva sig kränkta och deras självkänsla samt självförtroendet kan försämras. Det är 

den individuella upplevelsen som är viktig att uppmärksamma och bearbeta, inte själva incidenten i 

sig (Suserud, 2002). I en studie har man uppmärksammat att ambulanspersonal ofta upplever stress. 

Resultatet visade att när ambulanspersonalen får akuta larm eller dålig information om vad larmen 

handlar om, känner flera av dem av stress. Det har en stor inverkan på ambulanspersonalens fysiska 

hälsa och riskerna att insjukna i hjärtsjukdomar är stor hos denna yrkeskategori (Karlsson, 2011).  

Hot och våld inom vården har blivit ett stort problem. I en svensk studie som avsåg att undersöka 

fall där hot och våld riktats mot ambulanspersonal framgick att hot och våld mot personal inom 

ambulanssjukvården ökat drastiskt de senaste åren. Av 134 personer som deltog i studien och som 

arbetade på ambulansstationer runt om i Sverige, hade 88 varit utsatta för hot i sitt arbete, 36 

stycken hade någon gång blivit hotad med vapen i form av kniv, trasiga flaskhalsar och yxor och 

några blev utsatta för våld som knuffar, slag, sparkar och bett. De flesta patienter som utförde hot 

och våld var påverkade av alkohol och droger (Petzäll, 2010). Det är inte bara inom 

ambulanssjukvården som hot och våld är ett problem. Man har även uppmärksammat detta inom 

äldreomsorgen och inom psykiatrin. I en svensk studie har man beskrivit att de som jobbar med 

äldre ofta får möta verbala hot och våld som slag, sparkar, bett och knuffar (Menckel & Viitasara, 

2002). I en annan studie gjord i Chicago beskriver man hot och våld inom den psykiatriska vården 

som ett stort problem. Flera av dessa patienter har kroniska och medicinska problem. Det visade sig 

i resultatet att verbala hot var mest förekommande, men även hot med vapen som knivar och gevär 

förekom (Behnam,. Tillotson,. Davis & Hobbs, 2011).  

I en svensk studie av Suserud, (2002) beskrivs hur ambulanspersonalen upplevt hot och våld i möte 

med patienter, på vilket sätt de varit utsatta för hot och våld och hur de bearbetat det de varit med 

om. Studien visar att de flesta hot från patienterna var verbala men flera hade också blivit hotade 

med vapen. Det framkom även i studien att ambulanspersonalen upplevde det svårt att omhänderta 

och ge vård till patienter som uppträtt hotfullt eller våldsamt. En av dem uttryckte sig så här: 

”ja, det känns inte bra; efter allt, vi är där för att hjälpa dem, men de hotar oss… med hot och 

våldshandlingar hängande i luften känns det som att man inte kan utföra vårt arbete fullt ut” 
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Det framkom i två studier att patienter som hotar eller utövar våld mot sjukvårdspersonal ofta är 

påverkade av alkohol och droger. Det belystes även att patienter som använder hot och våld också 

kan ha somatiska åkommor som lågt blodsocker blodförgiftning, lågt natrium, bipolär störning eller 

delirium. Andra orsaker till hot och våld var patientens upplevelse av ambulanspersonalens 

bemötande eller patientens missnöje med sjukvård och samhället ( Brice,3003; Ferns, 2005).  

I en studie av Svensson & Fridlund (2008) har de sett att ambulanssjuksköterskor känner oro för en 

del larm och över sin arbetsmiljö. Efter att ha varit utsatt för hot och våld på sin arbetsplats kan 

ambulanspersonalen känna olustkänslor och rädsla när de får larm där det framkommer uppgifter 

om att det finns risk för hot och våld från patienter på plats. För att kunna fortsätta arbeta och känna 

sig trygg, är det viktigt att bearbeta händelser man varit med om och få prata igenom det som hänt.  

Andersson, Tedfeldt och Larsson (2000) menar att för att kunna hantera jobbiga, upplevda 

situationer krävs oftast någon form av stöd. Han betonar vikten av att prata igenom händelser man 

varit med om med arbetskamrater, och att det kan vara till stor hjälp för personalen att kunna gå 

vidare i sitt arbete. Avlastningssamtal och debriefing är insatser som också hjälper personal att 

bearbeta reaktioner och händelser. 

I en annan studie som är gjord utanför norden har man sett att ambulanspersonalen tycker det är 

mycket viktigt att få utbildning och träning inom hot och våld, för att kunna vara väl förberedda. 

Flera av ambulanspersonalen har valt att bära skyddskläder som, skyddsväst, handskar, hjälm och 

stövlar i sitt arbete. En del bar även vapen för att känna sig mer säker (Gates, 2011). I 

ambulansyrket kan vi hamna i olika svåra situationer. Ett möte med en lugn patient kan snabbt få en 

annan vändning då denne tillexempel är påverkad av alkohol eller droger. Detta innebär att man 

aldrig vet hur patienter kan reagera. Humöret kan svänga snabbt, från att varit lugn kan han eller hon 

bli hotfull och våldsam. Vid sådana tillfällen är det viktigt att man kan agerar professionellt och 

tänker på sin egen säkerhet. När ambulanspersonalen får ett larm från SOS där det finns misstanke 

om hot och våld på platsen vidtas vissa åtgärder. Personalen skall tänka på sin egen säkerhet, de bör 

prata med varandra och förbereda sig på att de kan mötas av hot och våld när de kommer fram. Det 

är viktigt att man tidigt bildar sig en uppfattning om att platsen de kommer till är säker och att polis 

tillkallas om det finns behov av det. I två studier har man belyst vikten av olika kompetensområden, 

som att kunna fatta snabba beslut, vara mentalt förbered, vara mentalt snabb och kunna arbeta under 

stressiga förhållanden. Det har även framkommit att vid vissa larm som tillexempel vid 

skottlossning, knivskärning eller överfall har SOS som rutin att inte låta ambulansen köra hela 

vägen fram till patienten, utan kan beordrar dem att stanna en bit ifrån och låta polis säkra platsen 

innan ambulanspersonalen får åka fram (Gentil, Ramos och Whitaker, 2008; Gratton, 2010). 
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MOTIV 

Jag beslutade att göra denna studie efter att jag och min kollega för några månader sedan blev utsatt 

för hot av en patient under ett av våra larm. Detta var en mycket obehaglig upplevelse. När vi valde 

att berätta öppet om detta på vår ambulansstation, framkom det att fler blivit utsatta för liknande 

händelse. Jag vill genom denna studie undersöka och belysa ambulanspersonalens upplevelser och 

erfarenheter av hot och våld i deras möte med patienter och få ambulanspersonalen att bli 

försiktigare i sitt arbete och tänka mer på den egna säkerheten. 

 

SYFTE  

Syftet med studien är att belysa ambulanspersonalens upplevelser och erfarenheter av hot och våld i 

deras möte med patienter. 

 

     METOD 

Design 

När syftet var att beskriva upplevelser av hot och våld i möte med patienter blev valet att göra en 

kvalitativ intervjustudie med intervjuer i fokusgrupp för insamling av data (Polit & Beck, 2010, s. 

136).  

En kvalitativ ansats ansågs vara den bästa undersökningsmetoden för att få en förståelse hur 

ambulanspersonalen upplever hot och våld i möte med patienter. En kvalitativ forskningsintervju 

försöker förstå deltagarnas uppfattning och perspektiv och därmed också dess innebörd, mening och 

erfarenheter om omvärlden ( jfr Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). 

 

Deltagare 

Verksamhetschefen på en ambulansstation i Västernorrland kontaktades muntligt och skriftligt om 

tillstånd att få genomföra fokusgruppsintervjuer med ambulanssjuksköterskor på ambulansstationen. 

I det skriftliga formuläret fick verksamhetschefen ta del av studiens upplägg.  

Verksamhetschefen gav ett muntligt medgivande till att studien kunde utföras på arbetsplatsen och 

tog ansvar för att vidarebefordra informationen och delge personalen. På arbetsplatsen där intervjun 

utfördes arbetar 37 stycken ordinarie sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor och ca 20 stycken 

vikarier. Det fanns ett stort intresse och nyfikenhet för min studie och därmed inget problem att få 

deltagare till intervjun. De som deltog skulle ha jobbat minst två år inom ambulansen och 

handplockades därefter och tillfrågades. Tio män och sex kvinnor tackade ja. De var vidareutbildade 

sjuksköterskor och allmänsjuksköterskor. De var mellan trettiotvå och femtiosex år och hade jobbat 

mellan fem och trettiofem år inom ambulansen.  
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De fick skriftlig information om studien, dess upplägg och hur den skulle behandlas. Där beskrevs 

att intervjuerna skulle bandas och att bandet och de transkriberade intervjuerna skulle förvaras 

inlåsta. Inga persondata eller andra avslöjande uppgifter skulle anges. 

 

Fokusgruppsintervjuer 

Samtliga fyra fokusgruppsintervjuer genomfördes under en dag, 2013-05-16. Intervjuerna inleddes 

med att deltagarna fick presentera sig själva. Därefter gavs en kort genomgång hur den kommande 

intervjun skulle genomföras. Deltagarna fick möjlighet att ställa frågor och klargöra eventuella 

oklarheter. Det fortsatta samtalet utgick från en intervjuguide (se bilaga 1) som har använts vid varje 

fokusgruppsintervju. Den innehåller nio grundfrågor och varierande antal följdfrågor, där den första 

inledande frågan ledde till spontana berättelser och lydde: Har ni någon gång blivit utsatt för hot 

och/eller våld i erat arbete? En provintervju gjordes för att pröva vilka olika frågeställningar som var 

lämpliga att använda. Utifrån den kunde jag sedan ta bort eller utforma frågorna så de blev 

användbara. Enligt Kvale & Brinkmann(2009) lämpar sig fokusgruppsintervjuer bra när studier 

inom ett nytt område skall undersökas. De menar att intervju i grupp kan göra det lättare för 

deltagarna att uttrycka sig (s.166). Under intervjun ställdes några följdfrågor till deltagarna, för att 

klargöra information. Intervjuerna varade mellan 20-30 minuter och genomfördes i ett enskilt rum i 

anslutning till arbetsplatsen.  

 

     Etiska övervägande 

Innan fokusgruppsintervjuerna startade informerades deltagarna om att intervjun skulle bandas, att 

allt material hanteras inlåst och att intervjuaren har tystnadsplikt. Materialet kommer endast att 

användas i uppsatsen. Informationen bearbetas konfidentiellt, vilket innebär att alla som deltar i 

intervjun är anonyma. Alla deltagare blev informerade om studiens syfte och fick en kort 

beskrivning hur intervjun skulle gå till. Deltagandet var frivilligt och kunde när som helst avbrytas, 

vilket framgick i det skriftliga formulär de fått tagit del av innan intervjun.  De som deltog i 

intervjustudien erbjöds att få ta del av studien när den var klar och godkänd av examinator. Ämnet 

som behandlades i fokusgruppsintervjuerna kan vara känslomässigt berörande för deltagarna. Efter 

samråd med chefen på ambulansstationen fanns en etablerad stödgrupp att tillgå för deltagarna om 

de kände behov av det. En förförståelse till det undersökta ämnet fanns då författaren till denna 

studie jobbade på arbetsplatsen där intervjuerna gjordes. Detta har inte påverkat resultatet, då en 

intervjuguide följts och materialet transkriberats och ordagrant skrivits ned.  
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Analys 

Analysen skedde i enighet med Lundman och Hällgren Graneheims (2008, s. 159) metod för 

kvalitativ innehållsanalys. Alla intervjuer bandades och intervjuerna avlyssnades i korta sekvenser 

och transkriberades. Det nedskrivna innehållet från intervjuerna analyserades med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys. Intervjuerna avlyssnades flera gånger för att säkerhetsställa att allt som 

sades ordagrant skrevs ned. All text lästes igenom upprepade gånger för att få en god uppfattning 

om innehållet. Stycken och meningar som svarade på syftet och frågeställningarna markerades med 

en överstrykningspenna för att det skulle bli mera överskådligt.  

Materialet lästes åter igenom ett flertal gånger för att finna meningsbärande enheter.  

Vid analys av intervjutext bildades meningsenheter, kondenserade meningsenheter och koder, som 

tillslut utvecklades till subkategorier och kategorier. Det bildades följande kategorier: känna sig 

utelämnad, behov av stöd och känna sig säker. I kategorin känna sig utelämnad ingick följande 

subkategorier: alkoholrelaterad utsatthet, maktlöshet och rädsla.  I kategorin behov av stöd uteslöts 

subkategorin och slutligen i kategorin känna sig säker ingick subkategorerna: erfarenhet ger 

säkerhet och utbildning ger trygghet. Dessa placerades in i ett tabellsystem. I tabell 1 återfinns 

exempel på analysen.  

 

 

 

 

 

Tabell 1. Exempel ur analysprocessen 

 

 

 

 

 

Menings 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Sub 

kategori 

Kategori 

obehagligt, 

ensamt,utsatt, 

maktlös,  

det är mycket 

det, 

 ibland rädd.  

Det beror på 

vilken 

situation det 

är,ja precis. 

Att möta 

hotfulla och 

våldsamma 

patienter är 

obehagligt.  

Man känner sig 

ensam, 

utsatt,maktlös 

och rädd.  

Beror på 

situationen. 

Utsatt 

 

Maktlös 

 

Rädsla 

 

Vara utsatt  

 

Maktlöshrt 

 

Rädsla 

Känna sig 

utelämnad 
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     Resultat 

 

Resultatet redovisas i tabellen nedan (Tabell 2) som omfattar tre kategorier med fem 

subkategorier. Resultatet redovisas i löpande text med citat som återges ordagrant från den 

nedskrivna originaltexten. 

 

 

                       Tabell 2. Presentation över kategorier och subkategorier. 

 

Kategorier Subkategorier 

Känna sig utelämnad Alkoholrelaterad utsatthet 

Maktlöshet 

Rädsla 

Behov av stöd 

 

 

 

Känna sig säker Erfarenhet ger säkerhet 

Utbildning ger trygghet 

 

 

 

Känna sig utelämnad 

Denna kategori består av ambulanssjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av att känna sig 

utelämnad i mötet med hotfulla och våldsamma patienter och specifika situationer där hot och våld 

inom ambulansyrket är mera vanligt. Subkategorierna är alkoholrelaterad utsatthet, maktlöshet och 

rädsla 
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Alkoholrelaterad utsatthet 

Alla sexton ambulanssjuksköterskor uttryckte att de flera gånger per år känner sig utsatta för hot och 

våld. De anser att de kommer med god inställning fram till patienter för att hjälpa dem som ringt 

efter ambulans, och möts många gånger av hotfulla och våldsamma patienter. Alla berättar att de 

blivit utsatt för verbalt hot men två stycken har även blivit hotad med kniv. Patienternas hotfulla och 

våldsamma beteende kan bero på olika omständigheter, men i de flesta fall har patienterna varit 

påverkade av alkohol och droger. Patienterna kan bli oberäkneliga och plötsligt börja agera hotfullt 

när de försöker hjälpa dem.  

 

En del av personalen berättar att de i efterhand funderat på om det var värt att åka fram och träffa de 

här patienterna, och utsätta sig själv för fara.  

”Man känner sig utsatt när man kommer snällt för att hjälpa, och plötsligt blir de arga och 

våldsamma” 

 

     Maktlöshet 

Några av ambulanssjuksköterskorna berättar under intervjun att de ett flertal gånger känt sig 

maktlösa när de träffat på patienter som varit i behov av vård, men vägrat ta emot hjälp trots att det 

funnits behov av det. Många av de patienter de möter är svåra att resonera med. Flera i personalen 

har träffat på patienter som är i behov av vård, men som vägrat följa med och istället blivit hotfulla 

och våldsamma. Alla som intervjuades håller med om att de känner sig maktlösa när de ser att 

människor behöver vård, men inte kan inse det och inte är kapabla till att förstå eller medverka på 

grund av olika omständigheter som psykisk ohälsa, demens, kulturella skillnader och alkohol och 

droger.  

När ambulanssjuksköterskorna gör allt för att det skall bli så bra som möjligt för patienterna och inte 

får ge dem den vård de anser att de behöver, uppstår situationer som för många upplevs väldigt 

jobbiga.  

”Man känner sig maktlös när man vill hjälpa patienter som är i behov av vård, men kan inte på 

grund av att de uppträder hotfullt mot oss” 

 

Rädsla 

Alla sexton ambulanssjuksköterskor har någon gång känt sig rädda när de träffat på patienter som 

blivit hotfulla och våldsamma. De har även upplevt rädsla i ambulansen när de suttit själva med 

patient bak i vårdarhytten på väg in till akuten. En sjuksköterska berättar att hon ett flertal gånger 

varit rädd när hon suttit själv med patient. Hon har vid sådana tillfällen försökt tänka på att vara lugn 

och inte ”störa” patienten. Flera i intervjustudien berättar att de inte utför några undersökningar på 

patienter som upplevs ”stökiga”.  
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Sådana gånger vill de till sjukhuset så fort som möjligt och ambulansen blir endast ett färdmedel in 

till akuten för att ambulanspersonalen känner sig rädda. En del uppger att de känner sig mer rädda 

på nätter och helger då patienterna ofta är alkohol och drogpåverkade. 

”Jag känner mig ofta rädd när jag sitter själv med patienter i ambulansen” 

”Nog tusan har det hänt att man satt sig vid huvudändan och sett att patienten andas och sådär, 

men man gör inte så mycket mer” 

 

     Behov av stöd 

Vetskapen av att det finns bra stöd på sin arbetsplats är viktigt och har stor betydelse för fortsatt 

arbete om man varit utsatt för hot och våld. Alla är under intervjun överens om att det finns bra stöd 

för den som vill ha och att det känns skönt att veta att det finns möjlighet på arbetsplatsen att prata. 

Det finns personal på ambulansstationen som har gått speciella utbildningar till kamratstödjare. 

Tillsammans med dessa får man prata igenom händelsen om man vill. Efter ett par dagar finns det 

möjlighet till efterföljande samtal för dem som känner att de har behov av det. Det finns även 

kuratorer på sjukhuset till förfogande för dem som behöver mera stöd. Alla håller med om att man 

helst pratar med sina kollegor om det man varit med om. Kollegan de åker tillsammans med har 

också varit med på larmet och det blir naturligt att man ventilerar det man varit med om med denne.  

 

En av deltagarna i intervjun lyfter fram vikten att även ny personal som sommarvikarier får 

vetskapen om att det finns tillgång till stödsamtal om behov finns. De är överrens om det är 

information som är viktig, men som ofta glöms bort.  

 

Känna sig säker 

Att vara väl förbered och tänka på sin säkerhet är av stor vikt inom ambulansyrket . Denna 

förberedelse får ambulanssjuksköterskorna genom fortlöpande utbildning och erfarenhet. 

Subkategorierna är erfarenhet ger säkerhet och utbildning ger trygghet. 

 

Erfarenhet ger säkerhet 

Alla ambulanssjuksköterskor var eniga om att deras egen säkerhet är viktigast och inte patientens. 

Det är det första man får lära sig i utbildningen när man börjar på ambulansen, att alltid försäkra sig 

om att platsen är säker. De flesta tänker säkerhet redan i ambulansen och kontaktar SOS efter att de 

läst om larmet, för att höra om det är ”stökigt” på plats och om polis är tillkallad.  En del avvaktar 

och vill gärna åka fram för att själva göra en bedömning.  
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Det finns inga regler, utan man får använda sunt förnuft. De flesta vill få med sig patienten till 

ambulansen fortast möjligt om det är oroligt på plats, i ambulansen känner de sig mer säker. En 

ambulanssjuksköterska belyser vikten av att erfarenhet ger färdighet. Denne menar att det märks 

stor skillnad mellan nya ambulanssjuksköterskor och de som jobbat länge, i deras sätt att tänka. De 

som arbetat en längre tid inom ambulansen har mer erfarenhet och tänker mer på sin egen säkerhet 

innan de rusar in i olika situationer. 

”Vi skulle känna oss säkrare i jobbet om vi fick mer utbildning i tillexempel självförsvar” 

 

     Utbildning ger trygghet 

Fortlöpande utbildning var något som alla i intervjun upplevde vara viktigt inom 

ambulanssjukvården. Den teoretiska och praktiska utbildning de fått hittills skapar en trygghet hos 

alla. De var överrens om att de efter utbildning fått en bättre inblick och förståelse för hur patienter 

kan reagera och hur situationer de hamnar i kan se ut, samt har deras självförtroende ökat. De 

framhöll att de var mycket nöjda med polisens utbildning i självförsvar som de fått på 

ambulansstationen. De var eniga om att de i sista hand skulle slåss med en patient, men att de kände 

sig säkrare efter utbildningen, då de fått bättre vetskap om hur de skulle kunna försvara sig om de 

blev tvungen. En av sjuksköterskorna uttryckte en önskan om undervisning i hur olika droger 

påverkar människor. Det skulle hjälpa personalen i sin förberedelse på väg ut till patient. En av 

deltagarna berättade att många gånger uppger inringarna till SOS vad de tagit för medikament eller 

droger och ambulanspersonalen kan då på väg ut till patienten läsa i FASS om hur man reagerar på 

dessa läkemedel och droger och tillsammans med kollega resonera över ärendet och förbereda sig. 

 

      Diskussion 

      Metoddiskussion 

Under metod redovisas hur planering, urval och genomförande av intervjuerna skett. Analysen har 

noggrant beskrivits och citat från intervjuerna har stärkt resultatet.Valet av metod är viktig för 

trovärdigheten. Polit & Beck (2008) menar att begreppet tillförlitlighet kan användas i all forskning 

då det grundar sig i att forskaren är säker, rättvis och välformulerad i sina studier (s.170). En 

kvalitativ innehållsanalys ansågs i denna studie vara en bra metod eftersom det var upplevelser och 

erfarenheter som skulle studeras.   

Kvale och Brinkman (2009) belyser att styrkan när man gör fokusgruppssamtal är att man lätt kan     

fånga flera människors uppfattningar och erfarenheter av ett ämne eller ett fenomen. De som 

medverkade i intervjustudien arbetade på samma arbetsplats och kände varandra väl, det gjorde att 

det blev en avslappnad och lugn stämning under intervjun och de medverkande kunde lättsamt 

diskutera och dela varandras åsikter (s. 56-57). Då jag jobbat flera år tillsammans med deltagarna 

finns en förförståelse till det som har berättats. Detta har dock inte varit någon nackdel då 

intervjuerna transkriberats och ordagrant skrivits ned.   
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En kvalitativ metod är användbar när man vill veta vad respondenterna tycker och kan på ett 

beskrivande sätt framhäva upplevelser och fenomen. Vid intervjuer i grupp där ett flertal individer 

deltar finns det risk att någon inte vågar uttrycka sig, att vissa pratar mer och att några inte törs säga 

vad de tycker. En provintervju utfördes med fyra stycken sjuksköterskor, och den tog ca 20 minuter 

att göra. Författaren till denna studie upplevde en trygghet med att ha utfört en intervju på prov. Den 

var också bra för att se hur lång tid intervjuerna kunde tänkas ta. Frågorna kunde sedan utformas till 

det bättre och bli ännu tydligare. I de fyra intervjuer som sedan gjordes kände alla varandra väl 

vilket bidrog till att de vågade prata och diskutera de ställda frågorna, de upplevde inget utanförskap 

och ingen kände sig bortglömd. Att intervjun blev så avslappnad berodde mycket på att deltagarna 

arbetat tillsammans i flera år och kände varandra väl. I två artiklar av Graneheim & Lundman 

(2004) och Meadows (2003) beskrivs att vid en kvalitativ forskningsmetod används begrepp som 

giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet som hjälp för att bedöma en studies trovärdighet. 

Giltigheten i en studie styrks om författaren ger exempel på hur analysprocessen gått till. För att 

kunna bedöma en studies överförbarhet är det viktigt att författaren noggrant beskriver sin 

urvalsgrupp, datainsamling och analys. Trovärdigheten i studien kan bedömas genom att en 

reflektion sker intervjuerna tagit.  

Enligt Wibeck (2000) är fokusgruppsintervjuer att rekommendera när analysen inriktas på 

berättelser som ligger deltagarna nära och som de har personliga erfarenheter av. Vid dessa 

intervjuer kan forskaren få fram intressanta aspekter och synpunkter på det material forskaren vill 

undersöka. Med en fokusgruppsintervju menas att man samlar en grupp människor under begränsad 

tid och diskuterar ett givet ämne. Det är lättare att känna gruppsamhörighet om deltagarna sitter i en 

igenkännande miljö, vilket också gör att situationen känns avslappnad (s. 9, 31, 102-103).   

 

Då resultatet visar att ambulanssjuksköterskorna upplever en alkoholrelaterad utsatthet, maktlöshet 

och rädsla när de träffar på hotfulla och våldsamma patienter och att alla som medverkade i 

intervjustudien vill ha mer utbildning, kan denna studie få de som jobbar inom ambulanssjukvården 

på andra stationer att känna igen sig.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att ambulanspersonalen känt sig utsatta, maktlösa och rädda när de träffat på 

våldsamma och hotfulla patienter. De upplevde en alkoholrelaterad utsatthet när patienterna de 

möter oftast är påverkade av alkohol och droger, en rädsla när de träffat på hotfulla patienter som 

blivit våldsamma och en maktlöshet när de inte kunnat ge dem den vård de behöver på grund av hot 

eller våld.  

När de hamnar i situationer där hot och våld förekommer, finns inte alltid polisen tillgänglig och 

ambulanspersonalen kan ställas inför flera svåra dilemman. Flera av deltagarna i denna studie 

upplevde att de var mer rädd att jobba på natten, eftersom patienterna då ofta var påverkade av 

alkohol och därför blev stökiga. I en studie beskrivs att förekomsten av överfall mot 

ambulanspersonal sker mellan klockan 18.00 till klockan 08.00. Under helgerna var förekomsten av 

våld 45,5%. Det framkom i studien att det var mest män som överföll ambulanspersonalen (Mechem 

et al., 2002). I två studier belystes att flera av ambulanspersonalen känt sig rädda och arga efter att 

de varit utsatta för hot och våld.  
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I sitt fortsatta arbete har personalen som deltog i studierna blivit mer försiktig och de har efter 

incidenterna inte trivts lika bra på jobbet. Flera känner sig frustrerad och maktlösa när de är hos 

patienter för att hjälpa, men inte kan börja behandla dem för att de motsätter sig vård på ett hotfullt 

sätt.  

 

Sjuksköterskor mår väldigt dåligt efter att varit med om hotfulla och våldsamma situationer på 

jobbet och följderna blir att personalen får ett avvaktande beteende till patienterna. Det framkom 

också att de mår hälsomässigt dåligt och att hot och våld har påverkat deras sociala relationer 

(Arnetz et al,. 2001; Celik et al., 2007). Vidare framkom i en annan studie att 30 % av fallen då 

ambulanspersonal blivit överfallen av patienter har dessa lidit av någon psykisk sjukdom. I resultatet 

fann författaren till denna studie att ambulanspersonalen ofta sitter rädda bak i ambulanshytten. I en 

studie av (Cheney et al, 2006) beskrivs att ambulanspersonalen har trots att de varit rädda försökt 

hålla fast patienter som varit våldsamma för att kunna transportera in dem till sjukhus, och för att 

kunna vårda dem. I två andra studier visas att 70 % av ambulanspersonalen är rädda för att bli 

utsatta för hot och våld. 52 % av dem upplevde ofta rädsla under arbetstid och en av deltagarna bar 

på en påk i början av sin yrkeskarriär inom ambulanssjukvården för att han känt sig rädd (Aasa et 

al., 2005; Regehr, 2002). Är ambulanspersonalen rädda och inte vågar utföra sitt jobb kommer detta 

tillslut få allvarliga konsekvenser för både patient och ambulanspersonal. Åström (2004) menar att 

de vanligaste reaktionerna från personal som utsatts för hot och våld är rädsla, vanmakt och en 

känsla av otillräcklighet. Även Dahr (2010) belyser i sin studie att det är flera av 

ambulanspersonalen som blivit utsatta för hotfulla situationer i möte med patienter, och en av 

deltagarna i studien ville sluta sitt arbete efter att ha varit utsatt för hot.  

Ambulanspersonalen kan efter ett möte med hotfull och våldsam patient vara i behov av stöd. Med 

hjälp av kamratstöd, avlastningssamtal och debriefing kan de reaktioner som hot och våld 

åstadkommit minskas. Kamratstöd innebär att några speciella personer inom verksamheten lyssnar 

och låter den som varit med om händelsen få berätta om sina upplevelser kring det som hänt. 

Genom att använda kamratstödjare kan ambulanspersonalen på ett tidigt plan få hjälp och stöd i sin 

situation (Suserud & Svensson, 2010). Resultatet i denna intervjustudie visar att det finns bra stöd 

att tillgå på arbetsplatsen.   

 

Att prata med sin kollega visade sig vara det sätt som ambulanspersonalen i denna studie helst 

använde när de varit utsatta för hot och våld. På ambulansstationen där denna intervjustudie är 

utförd finns det även personal som fått speciell utbildning till kamratstödjare och som skall finnas 

till för dem som har behov att prata. Alla deltagare i studien har även vetskap om att det finns 

tillgång till samtal med kuratorer inom landstinget. De tror dock inte att detta är information som 

alla vet om och är överrens om att det skulle vara obligatoriskt att få den informationen när man 

som ny personal skolas in på ambulansen. Denna information är en viktig del i jobbet då så många 

blir utsatta för traumatiska händelser. I en studie framkom att kollegan var den bästa och mest 

använda personen som personalen bearbetade händelser med. De fann att det var av stor vikt att 

samarbetet mellan kollegorna fungerade bra när de mötte patienter som var hotfulla och våldsamma. 

En god kommunikation dessa emellan stärkte sedan deras bearbetning av händelser (Alexander & 

Klein, 2001). Enligt Bisson (2007) är debriefing bästa åtgärden direkt efter en traumatisk 

upplevelse, man undviker att få långsiktiga psykologiska påfrestningar genom att i det akuta skedet 

prata om händelsen. 
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I en annan studie belyser man vikten av att chefer och arbetskamrater inom ambulansen 

uppmärksammar kollegors reaktioner efter att de varit med om traumatiska händelser. Åtgärder 

behöver sättas in vid behov för att inte posttraumatisk stress skall uppkomma senare hos personalen. 

Det är av stor vikt att det avsätts tid och möjlighet till återhämtning för personal som varit utsatt för 

olika typer av traumatiska händelser, och att de får det stöd som de behöver (Menckel & Viitasaras, 

2002). 

Ett prehospitalt vårdande kräver att ambulanspersonalen är medveten och förbered på att möta olika 

patienter med olika behov, samtidigt som deras egen säkerhet skall behållas. Det är viktigt att kunna 

hantera stress och vara lugn i pressade situationer (Wireklint- Sundström & Dahlberg, 2012). Det 

alla får lära sig på ambulansen är att innan de kommer fram till en patient, alltid försäkra sig om att 

platsen är säker.  I en studie av Mistovich & Karren, 2009 visar resultatet att risken för hotfulla 

situationer kan minska om ambulanspersonalen lokaliserar platsen och inspekterar patienten innan 

man går fram till denne. Ambulanspersonalen bör observera sin omgivning och observera om 

patienten är alkohol eller narkotika påverkad. I en annan studie har resultatet visat att hoten och 

våldet mot ambulanspersonal gjort att rädslan för framtida situationer där hot och våld kan 

förekomma, ökar den arbetsrelaterade stressen. Prestationsförmågan och allmäntillståndet försämras 

och i slutändan resulterar det i sämre behandling för den drabbade (Crawford-Mechem, Dickinson, 

Shofer & Jaslow, 2002). 

Alla i denna intervjustudie vill ha bättre utbildning i hur de skall möta patienter som är hotfulla och 

våldsamma, och de poängterar vikten av att även nyutbildad ambulanspersonal får denna utbildning 

tidigt i sin inskolning. Enligt Arbetsskyddsstyrelsen (AFS, 1993:2), 4§ skall arbetstagarna ha 

tillräcklig utbildning och information för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt. I denna studies 

resultat framkom att erfarenhet och utbildning ger säkerhet och trygghet. 

Utbildning inom hot och våld är inget som är obligatoriskt inom ambulanssjukvården. I 

intervjustudien efterfrågades mer praktisk utbildning inom självförsvar och även teoretisk utbildning 

som tillexempel information från polisen om olika droger och dess påverkan på patienter. Flera av 

ambulanspersonalen uppger att de skulle känna sig bättre förberedda och lugnare inför larm och 

situationer där de kan träffa på dessa patienter om de fått bättre information. Flera studier visar att 

ambulanspersonal som har blivit utsatta för hot och våld efterfrågar mer utbildning. I en studie av 

Ryan & Maguire (2006) har man sett att mindre än en tredjedel av ambulanspersonalen har 

utbildning i hantering av hot och våld. För att stärka personalens självförtroende efterfrågar 

personalen adekvat träning och riktlinjer för att kunna hantera dessa situationer på ett bra sätt. 

Personalen känner sig oförberedda och upplever sig ha för lite kunskaper för att hantera de olika 

situationerna. De enda riktlinjer som finns att följa är att tillkalla polis om situationen anses kräva 

det. Även i en studie av Boyle (2007) belyser de vikten av utbildning. Vidare framkom det i en 

annan studie att praktisk träning och fortbildning, förbättrar de beslut som personalen fattar 

prehospitalt (Cooper et al. 2004).  

 

I en studie av Taylor & Rew, (2009) har man sett att riskfaktorer för att träffa på patienter som är 

hotfulla och våldsamma ofta förknippas till larmets lokalisation som många gånger är en känd 

adress för ambulanspersonalen. Nattklubbar och boendeförhållanden med inslag av missbruk och 

annan känd kriminalitet kan vara exempel på sådana platser där det kan finnas patienter som är 

bråkiga.  
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Då det framförts i denna intervjustudie att ambulanspersonalen blir utsatta för hot flera gånger per 

år, skulle det vara av stor vikt att arbeta fram nya riktlinjer inom verksamheten som alla skulle följa. 

Att tillexempel alltid tillkalla polis innan man åker fram till en plats, eller att SOS alltid larmar polis 

i samband med misstanke om hot eller våld på plats, skulle vara ett steg till en tryggare och säkrare 

arbetsmiljö för ambulanspersonalen.  

I länder utanför norden har man en annan vapenkultur. Det har visat sig att det finns personal på 

ambulansstationer som bär vapen på sig under sina arbetspass för att känna sig säkrare och för att 

kunna skydda sig. I två studier från USA som är gjorda vid två olika tillfällen har man undersökt om 

ambulanspersonalen bär vapen. Det framkom att flera bär kniv och pistol för att skydda sig. De bär 

också skyddsutrustning som hjälm och skottsäker väst ( Grange,J & Corbett, S, 1997; Grange, J & 

Corbett, S, 2001). Förutsättningarna ser olika ut i olika länder och vapenkultur och lagar är 

annorlunda utformade. I Sverige bär ingen av ambulanspersonalen någon form av skyddsutrustning, 

det är polisens jobb att säkra de platser som kan vara hotfulla och våldsamma och i första hand ta 

hand om patienter som är bråkiga.  

 

Slutsats 

Resultatet i denna intervjustudie visar att hot och våld mot dem som arbetar inom 

ambulanssjukvården är idag vanligt förekommande. De som deltog i denna intervjustudie har blivit 

hotad av patienter flera gånger per år. De får ta emot både verbala och fysiska hot från patienter och 

många känner sig rädda och oförberedda. Rädslan påverkar personalen negativt och bidrar till att de 

inte kan utföra sitt jobb som de kan och vill. På grund av att ambulanspersonalen känner sig hotad 

påverkas deras förmåga att ge en god omvårdnad och göra ett bra jobb, vilket resulterar i att 

patienterna påverkas negativt och ambulanspersonalen mår dåligt. Att personalen har en trygg och 

säker vårdmiljö är viktigt för att de skall trivas på jobbet och känna att de kan ge patienterna den 

vård de behöver. För att uppnå dessa behov tror författaren till denna studie att mer utbildning för 

personalen samt ett bättre samarbete med polisen kan vara ett steg mot en förbättring och hjälpa 

ambulanspersonalen att känna sig säkrare och tryggare i sitt arbete. Framförallt kan kvalitén på det 

prehospitala omhändertagandet av patienterna förbättras och det är något som borde ligga i allas 

intresse och som alla borde vilja eftersträva. I en studie av Hoel, Sparks & Cooper, (2002) menar de 

att hot och våld minskar engagemanget till yrket vilket kan medföra att patienter som är hotfulla 

eller våldsamma inte får den vård och behandling de behöver.  

De psykiska och fysiska påfrestningar som personalen utsätts för leda till långsiktiga effekter som 

stress, psykiskt lidande och långa sjukskrivningar. Det är därför är viktigt att detta uppmärksammas 

på alla arbetsplatser och att man börjar fundera över och utarbetar strategier på vad personalen kan 

göra och hur man skall arbeta för att eftersträva en arbetsplats där alla kan känna sig trygg och 

slippa vara rädda.  

Vidare kan studien komma till användning som stöd för ett fortsatt förbättringsarbete inom 

ambulansen.  Genom att uppmärksamma behovet av mer utbildning kan det leda till en säkrare 

arbetsmiljö för ambulanspersonalen. 
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Bilaga 1. Informationsbrev till enhetschef 

 

Till ansvarig enhetschef 

I dag möter personalen allt mer våld och/eller hot i möte med patienter inom ambulanssjukvården. 

Forskare har uppmärksammat att hot och våld har blivit ett arbetsmiljöproblem och mest utsatta är 

de som jobbar inom hälsa och sjukvård. 

Syftet med studien är att belysa ambulanssjuksköterskor upplevelser och erfarenheter av hot 

och/eller våld i möte med patienter 

Studien genomförs av Jessica Viksell och som ingår i en magisteruppsats vid Institutionen för 

Hälsovetenskap (IHV), Mittuniversitetet Sundsvall och vars handledare är Docent Astrid Nystedt 

IHV, Mittuniversitetet, Sundsvall. Studien kommer ha en kvalitativ deskriptiv ansats och utgå från 

ett omvårdnadsperspektiv.  

Intervjuer kommer att göras i fyra fokusgrupper, med fyra personer/grupp. Intervjuerna kommer att 

ta ca 20-30 minuter. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. All information som 

framkommer under intervjuerna kommer behandlas konfidentiellt. Det är bara studenterna som 

kommer ha tillgång till de inspelade intervjuerna och dessa kommer att raderas när studien är 

slutförd. Materialet kommer att databehandlas konfidentiellt.  

För att kunna genomföra undersökningen görs nu en skriftlig förfrågan om  

tillstånd att få tillfråga personer om att delta i denna intervjustudie 

 

För ytterligare information kan du kontakta studiens författare eller handledare 

Studieansvarig: Jessica Viksell                   Astrid Nystedt 

Ambulanssjuksköterska                               Docent 

Ambulansen Sundsvall                                IHV, Mittuniversitetet 

jexet@hotmail.com                                     Sundsvall 

Mobil: 0735303192                       

…………………………………  ……………………………………… 

Namnteckning  Ort Datum 
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Bilaga 2. Informationsbrev till deltagare 

Jag är en ambulanssjuksköterskestudent som håller på att genomföra en studie genom 

mittuniversitetet. Studien handlar om ambulanssjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av hot 

och/eller våld i möte med patienter inom ambulanssjukvården. Hot och våld blir allt mer vanligt 

inom ambulanssjukvården och syftet med studien är därför att fånga ambulanssjuksköterskors 

upplevelser om detta. 

Jag kommer i studien att intervjua er i fokusgrupper. Det innebär att fyra stycken 

ambulanssjuksköterskor kommer att sitta tillsammans med mig, som kommer ställa frågor som 

berör era upplevelser kring hot och/eller våld . Intervjuerna kommer att ta cirka 20-30 minuter och 

kommer att spelas in. Deltagandet är frivilligt och ni kan avbryta ditt deltagande när som helst. 

Alla inspelade intervjuer förvaras inlåsta och era svar kommer enbart att handskas av författaren. 

Ingen information om intervjupersonerna kommer att anges i studien.  Efter bearbetning av svaren 

kommer dessa att redovisas i studien. När studien är genomförd kommer alla inspelade intervjuer att 

makuleras.  

Jag kommer inom en vecka kontakta er via telefon eller muntligt på er arbetsplats, för att bestämma 

tid och plats för intervjuerna. 

Tack för visat intresse! 

 

För ytterligare information kan ni kontakta studiens författare eller handledare 

Jessica Viksell                            Astrid Nystedt, handledare  

Ambulanssjuksköterska              Docent 

Ambulansen Sundsvall               IHV, Mittuniversitetet    

jexet@hotmail.com                     Sundsvall 
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Bilaga 3. Intervjuguide 

 

Dessa punkter är tänkta att ta upp under intervjuerna. För att de skall bli bra är det viktigt att vara 

strukturerad, låter intervjupersonerna tala till punkt, låter intervjupersonerna utveckla sina svar, att 

författaren ställer följdfrågor och ser till att intervjupersonerna håller sig till ämnet. 

 

 

 Arbetsplats, titel, år inom yrket 

 Har ni någon gång blivit utsatt för hot och/eller våld i erat arbete? 

 Kan ni berätta vad som hände? 

 Kan ni beskriva hur situationen upplevdes? 

 Hur tänkte ni?  

 Hur reagerade ni? 

 Har hotet och/eller våldet på något sätt påverkat erat i ditt arbete? 

 Har upplevelsen påverkat erat omhändertagande av patienten? 

 Upplever ni att ni får tillräckligt med stöd efter att ha varit utsatta för hot och våld? 

 Upplever ni att ni får tillräckligt med utbildning inom hot och våld? 

 

Exempel på följdfrågor 

 Kan du berätta mer 

 Kan du förklara mer 

 Kan du förtydliga 

 Kan du utveckla det 

 Hur menar du 

 

Har ni något mer ni vill berätta? 

Får jag kontakta er i efterhand för att komplettera frågor eller förtydliganden? 

Tack för er medverkan! 
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