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Sammanfattning  
 

Bakgrund: Ambulanspersonal är oftast de första personerna som anländer till akut sjuka 

patienter. Möten med patienten sker på olika sorters platser där det bland annat kan finnas 

drogpåverkade samt agiterade personer. Varje ambulansuppdrag innebär en ny situation och 

framförallt en ny plats med en eller flera patienter som är mer eller mindre kända eller helt okända 

för ambulanspersonalen Syfte: att beskriva ambulanssjuksköterskors erfarenheter av hotfulla 

situationer inom prehospitalsjukvård. Metod: Studien genomfördes som en intervjustudie 

med kvalitativ ansats där tolv ambulanssjuksköterskor intervjuades angående deras 

erfarenheter av hotfulla situationer. Resultat: Innehållsanalysen resulterade i fyra kategorier: 

Faktorer som minskar risken för våld, konsekvenser av hotfulla situationer, stöd av kollegor 

och svårigheter med att bedöma hotfulla situationer. Dessa kategorier beskriver hur 

ambulanssjuksköterskor förlitar sig till sin erfarenhet och sin kollega för att kunna hantera 

hotfulla situationer. De beskriver även hur ambulanssjuksköterskorna anser att det saknas en 

gemensam strategi i hur sådana situationer ska hanteras i form av utbildning eller bra 

riktlinjer. Slutsats: Informanternas redogörelse pekar mot att det finns ett behov i att se över 

rutiner och riktlinjer kring hotfulla situationer. Forskning bör riktas mot att identifiera strategier 

och rutiner som förebygger och motverkar våld och hotfulla situationer. 

Nyckelord: Ambulanssjuksköterskor, erfarenheter, hot och våld, prehospital sjukvård,  

 

Abstract 

Purpose: The aim of this study was to describe the experiences of threatening situations for 

ambulance nurses in prehospital emergency care. Method:  Twelve ambulance nurses were 

interviewed about their experiences from threatening situations, the interview transcripts were 

analysed with qualitative content analysis .Results: Through the content analysis four 

categories were identified: Factors that increases risk for violence, consequences of 

threatening situations, support from colleagues and difficulties to assess threatening 

situations. These categories describes how ambulance nurses depends on their experience and 

colleagues to handle threatening situations. Further they describe lack of education and 

guidelines regarding how to manage threatening situations. Conclusion: The results points 

towards a need for reviewing and developing existing routines and guidelines when it comes 
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to threatening situations. Research should be aimed to indentify strategies and routines that 

prevents and counteracts violence and threatening situations. 

Keywords:  ambulance nurses, experiences, threat and violence, prehospital care,  

Bakgrund  

Inledning  

I Sverige ses i studier att cirka 80 procent av ambulanspersonalen blivit utsatta för hot och 

våldsamma situationer, en tredjedel rapporterar att de utsätts för någon typ av hotfull handling 

var tredje månad (Suserud, 2002). Ambulanspersonal är oftast de första personerna som 

anländer till akut sjuka patienter. Möten med patienten sker på olika sorters platser där det 

bland annat kan finnas drogpåverkade samt agiterade personer. Varje ambulansuppdrag 

innebär en ny situation och framförallt en ny plats med en eller flera patienter som är mer eller 

mindre kända eller helt okända för ambulanspersonalen (Petzäll et al. 2010). Patienter som är 

i akut behov av vård men som på grund av exempelvis drogmissbruk, psykisk sjukdom eller 

demenssjukdom har ett aggressivt beteende utgör en säkerhetsrisk för 

ambulanssjuksköterskan. Även anhöriga kan upplevas som hotfulla eller bete sig våldsamt i 

samband med att deras anhöriga drabbats av plötslig sjukdom. Oftast beror detta på rädsla för 

det okända (Ray, 2007). Sanders (2007) ser i sin studie att ambulanspersonal utsätts för 

många riskfyllda situationer i sitt arbete. I studien ses en ökad risk att utsättas för hotfulla 

situationer om det förekommer alkohol och/eller droger. Risken att utsättas för hot och våld 

ökar även i situationer där ambulanspersonalen kommer i kontakt med dementa eller psykiskt 

sjuka. Det är viktigt att personalen är medveten om de stora risker arbetet medför och att de 

försöker undvika att utsätta sig för dessa. Bedömer ambulanssjuksköterskan patienten som 

hotfull kan man avvakta och begära assistans av polis. Ambulanssjuksköterskornas 

försiktighet i mötet med hotfulla eller våldsamma patienter grundar sig i det att personalen 

skall känna sig trygg med att transportera in patienten till sjukhus utan att behöva äventyra sin 

egen säkerhet. Situationer som uppstår inne i ambulansen är direkt mer hotfulla än de som 

uppstår utanför då ambulanssjuksköterskan sitter väldigt nära patienten och möjligheterna att 

avvika från vårdutrymmet är ytterst begränsat.   

I en studie med mixad metod gjord i kanada med 1676 deltagare undersöktes hur många av 

ambulanspersonalen som blivit utsatta för hot och våld det senaste tolv månaderna. I resultatet 

kunde ses att 75 procent av de tillfrågade hade blivit utsatta för någon sorts hotfull/kränkande 
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handling. De vanligaste handlingarna som rapporterades av ambulanspersonal var verbala hot, 

fysisk misshandel, sexuella trakasserier och sexuellt våld. Vanligast var att personalen utsattes 

av dessa handlingar från patienter (Blair et al. 2014).    

Definition hot och våld  

Våld är avsiktlig användning av fysiskt våld, hotande mot sig själv eller en annan person eller 

mot en grupp eller gemenskap som antingen leder till eller har en hög sannolikhet att resultera 

i personskada, dödsfall eller psykisk skada (World Health Organization).  Enligt Chen, Ku & 

Yang (2012) är hot och våld begrepp som består av olika handlingar. Verbalt våld beskrivs 

som skrik, förolämpningar och svordomar. Hotande beteende beskrivs som vevande armar, 

kastande av pennor, stolar eller liknande. Fysiskt våld kan vara sparkar, slag, bett och 

knuffar.   

Riskbedömning  

Taylor & Rew (2009) menar att ambulansyrket har utvecklats till att vara ett av de mest 

utsatta yrkena för våld. Sannolikheten att hamna i situationer där man utsätts för hot eller våld 

är större än hos polisen och kriminalvården. Idag är hotfulla och våldsamma möten vanligt 

förekommande för många inom akutsjukvården, ett mörkertal tros även finnas då personal 

avstår från att anmäla eller skriva rapport på incidenten.  

Suserud et al. (2002) visar i sin studie som genomfördes på tre olika ambulansstationer i 

Sverige att en majoritet av ambulanspersonalen hade utsatts för hot och/eller våld. Studien 

visade att ca 67 % av respondenterna utsatts för fysiskt våld. Följande exempel på fysiskt våld 

beskrevs i studien: sparkad på benen, blivit nypt, dragen i håret, slagen med knytnäve, fått 

örfilar, sparkad och slagen på övre delen av kroppen och blivit utsatt för stryptag. Suserud & 

Svensson (2010) beskriver vidare i sin studie att svårigheten av att bedöma och upptäcka 

hotfulla situationer ligger i att människor reagerar olika på stress och traumatiska händelser. 

Vissa är lugna och mer sakliga andra ter sig mer förvirrade, lättretade och kortfattade. Detta 

gör det svårt för mottagande larmoperatör att göra en korrekt bedömning och därmed sätta in 

de resurser som kan behövs, eller bedöma att det inte behövs från fall till fall. Att få en tidig 

och detaljerad bild av scenariot är mycket värdefullt då information minskar risken för 

våldsanvändning. Detta medför även att personalen i ambulansen får en möjlighet att prata 

ihop sig inför kommande uppgift (Suserud & Svensson, 2010).   
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Strategier för att hantera våld och hot 

Det finns ett fåtal kvalitativa studier som ambulanspersonals upplevelser av våld. Suserud et 

al. (2002) menar att ett vanligt fenomen bland ambulanspersonalen var att försöka förstå 

beteendet och att hjälpa de som var hotfulla och våldsamma då flertalet av dessa patienter var 

i chock eller mådde dåligt psykiskt. Ahl et.al (2005) undersökte och beskrev i sin studie från 

Sverige situationer ambulanssjuksköterskor kunde ställas inför.  I denna studie beskrev 

respondenterna gällande hotfulla situationer att empatin för patienten sjönk samt att attityden 

gentemot patienten ändrades. Situationer med förekomst av hot och våld gjorde att 

ambulanspersonalen höll sig på avstånd och inte utförde några överflödig undersökningar 

(Suserud et al., 2002., Ahl et.al 2005). Nyckeln till att förebygga våldsamma incidenter ligger 

i att förstå fenomenet våld och ha en tydlig definition av vad som utgör en våldshandling 

menar Ferns (2006).  

Konsekvenser av hot 

I Blair et al. (2014) studie från Kanada beskrev respondenterna att deras tilltro till människor 

sjönk under arbetet, de blev mer lättretade, deras empati och tålamod tröt både gentemot 

patienter och kollegor. Många kände rädsla inför larm som liknade larm där de utsatts för hot 

och våld och larmade allt mer ofta backning av polis. Det kunde även ses effekter på 

personalens sociala interaktioner såsom ökad ilska, att de drog sig undan från sociala 

situationer med familj och vänner, tilltron till andra människor förutom patienter sjönk. Andra 

effekter som kunde ses var att personalen såg sig om efter annat arbete utanför 

ambulanssjukvården.   

Caritasprocessen 

 

Watson (1993) utgår från tio carativa omvårdnadsfaktorer som utgör en ram för 

sjuksköterskan så att denne kan använda sig av caritasprocessen i vårdandet. Det centrala i 

caritativa processen är den mänskliga omsorgen där meningen är att bevara det mänskliga. 

Denna process ska bejaka den personliga subjektiviteten inför andras välbefinnande. 

Processen ska också skapa rum för sjuksköterskan att utvecklas och lära sig nya saker.  
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En av dessa tio carativa omvårdnadsfaktorer kallar hon för Humanistiskt och Altruistiskt 

värdesystem där det gäller för sjuksköterskan att utveckla en kärleksfull välvilja och tolerans 

gentemot sig själv och andra (Watson, 2008).  Det kan kallas för en omsorgsfull medvetenhet 

där sjuksköterskan ska vägledas av humanistiska och altruistiska värden. Det gäller då att vara 

balanserad i situationen och finna ro i sinnet, kroppen och själen. Med detta förhållningssätt 

intar sjuksköterskan en icke dömande position gentemot sig själv och andra. 

En annan carativ omvårdnadsfaktor som hon utgår från är Accepterandet av positiva och 

negativa känslor, vilket går ut på att sjuksköterskan måste inta ett icke dömande 

förhållningssätt till både positiva och negativa känslor. På så sätt uppstår en autentisk närvaro 

där sjuksköterskan har en möjlighet att förstå känslornas innebörd. När en människa uttrycker 

lidande, sorg, ilska och rädsla kan det vara en utmaning för sjuksköterskan denne kan då 

tvingas gå utanför sin bekvämlighetszon och lägga prestige eller värderingar åt sidan för att 

kunna närma sig den individen i dennes livsvärld (Watson, 2008). I Olsson et al. (2015)  

studie om våld inom rättspsykiatrisk vård tar man upp vikten av ett positivt bemötande 

gentemot patienter som är agiterade eller hysteriska. Sjuksköterskan bör sträva efter att lösa 

konflikter med ett positivt synsätt. Om sjuksköterskan går in med en negativ och defensiv 

attityd i konflikten finns risk för att patienten reagerar aggressivt eller våldsamt. 

Sammanfattningsvis är det viktigt att sjuksköterskan ser människan bakom den situation som 

patienten befinner sig i. Om en patient agerar hotfullt gäller det att inta ett icke dömande 

förhållningssätt och försöka förstå vilka känslor som lett till den situation som uppstått. 

 

Problemformulering 

 
I sitt yrkesutövande ska ambulanssjuksköterskan ge vård till patienter i behov. Arbetsmiljön och 

patientkategorierna varierar stort och ambulanssjuksköterskans säkerhet påverkas av en rad olika 

faktorer som kan vara svåra att påverka.  Hotfulla situationer kan uppstå i vårdutrymmet i 

ambulansen, patientens hem eller utomhus på offentlig plats. Fyra av fem som jobbar inom 

prehospitalsjukvård har utsatts för hot eller våld i arbetet (Suserud, Blomkvist & Johansson, 

2002). 

Därför finns det ett intresse i att studera hur förekomsten av hotfulla situationer påverkar 

ambulanssjuksköterskans arbete och hur de upplever dessa situationer samt hur det påverkar 

patientens omvårdnad. 

 

Syfte 
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Syftet med denna studie är att beskriva ambulanssjuksköterskors erfarenheter av hotfulla 

situationer inom prehospitalsjukvård. 

 

 

 

Metod 

 
Design 
 

Författarna valde att göra en intervjustudie med kvalitativ ansats eftersom syftet är att 

beskriva ambulanssjuksköterskors erfarenheter. Med en kvalitativ ansats finns det en god 

möjlighet till att gå igenom analysprocessen och få djupare kunskap (Graneheim och 

Lundman, 2004). 

Kvalitativ forskningsmetod syftar till att tillföra kunskap grundad på erfarenhet och att skapa en 

större förståelse för en upplevd händelse (Polit och Beck, 2008). 

 

Urval 
 

Inklusionskriterierna för studien var att personen var specialistutbildad sjuksköterska med 

inriktning mot ambulanssjukvård. De tilltänkta informanterna skulle ha arbetat inom 

ambulanssjukvård i minst två år.  

 

Tillvägagångssätt  
 

Studien genomfördes på en ambulansstation i mellersta Norrland. Innan studien genomfördes 

erhölls ett godkännande från stationschefen. Personal som uppfyllde inklusionskriterierna 

kontaktades med ett informationsbrev och tillfrågades om deltagande i studien, (Se bilaga 1). 

Två provintervjuer genomfördes för att undersöka frågornas lämplighet och formulering. 

Syftet med detta var att identifiera eventuella frågor som inte fungerade bra i sammanhanget 

eller som var lätta att missuppfatta. Intervjufrågorna fungerade bra vilket medförde att 

författarna inkluderade dessa två intervjuer i resultatet. Tolv specialistutbildade 

sjuksköterskor med inriktning mot ambulanssjukvård blev intervjuade. Med de två 

provintervjuerna blev det då sammanlagt tolv intervjuer. Vid intervjutillfällena deltog båda 

författarna. Intervjuerna ägde rum i ett enskilt rum på informanternas station under arbetstid. 

Samtliga intervjuer spelades in med Iphone. Intervjuerna varade mellan 15 och 27 minuter där 

snitt längden på intervjuerna låg på ca 24 minuter. 
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Bearbetning och analys 
 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver hur den kvalitativa innehållsanalysen genomförs 

stegvis enligt följande tillvägagångssätt: Först skrivs intervjuerna ned ordagrant därefter 

påbörjas analysen. Den transkriberande texten läses igenom och meningsenheter identifieras. 

Meningsenheterna kondenseras sedan vilket syftar till att förkorta textmassan utan att ändra 

på innehållet. Koder identifieras och kopplas till de kondenserade meningsenheterna. Koden 

ska då bära det centrala budskapet i den kondenserade meningsenheten. Koderna 

sammanfattas sedan i subkategorier och sedan kategorier som ska utgöra resultatet av 

analysen.  

Författarna följde detta tillvägagångssätt vilket resulterade i att hela textmassan lästes flera 

gånger så att författarna kunde skapa sig en känsla för innehållet. Sedan skedde analysen av 

materialet genom att meningar eller textenheter valdes ut som innehöll information som var 

relevanta för syftet. Meningsenheter identifierades och kondenserades så att texten kortades 

ned utan att betydelsen av texten förändrades. När författarna hade kommit så långt fanns det 

ett visst utrymme att tolka textmassan.  

Det var då viktigt att författarna diskuterade och reflekterade fortlöpande under hela analysen 

för att på så sätt hitta den underliggande meningen i innehållet. Ur de kondenserade 

meningsenheterna kom sedan författarna att samla de enheter med liknande betydelse till 

koder. Författarna skapade sedan preliminära kategorier där vissa i efterhand behövde brytas 

up och slås ihop i ny konstellationer för att kunna svara på syftets frågeställning. 

 

Etiska överväganden  
 

Ett muntligt tillstånd inhämtades från stationschefen innan studien påbörjades. Deltagarna i 

studien gav informerat samtycke, exempelvis informerades deltagarna om deras frivillighet i att 

delta och att de har rätt att avbryta intervjuerna när som helst ifall de skulle uppleva att det var 

olustigt att prata om vissa saker, vilket är viktigt att informera om enligt Helsingforsdeklarationen 

(2013). Alla intervjuer har avidentifierats så att det inte går att av avgöra vem som deltagit. 

All data kommer att förstöras efter studiens avslutande. Informationen om 

ambulanssjuksköterskorna kommer därför inte kunna spåras 
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Tabell 1 Exempel på hur analysarbetet gick till 

Meningsenheter Kod  Subkategorier Kategorier 

”Känns som en av 

dom viktigaste 

faktorerna när det 

gäller hur vi ska 

hantera sådana här 

situationer är vad vi 

har i bagaget och 

allmän erfarenhet”  

 

Vikigt med tidigare 

erfarenheter 

Livserfarenhet ger 

förmåga att stävja 

aggression 

Faktorer som minskar 

risken för våld 

”Tycker att jag har 

fått en förändrad 

inställning till 

patienterna genom 

åren och efter man 

har upplevt 

situationer som 

hotfulla. Numera är 

jag ofta lite 

avvaktande innan jag 

fått koll på läget”  

 

Ser på patienter på ett 

annat sätt 

 

Förändrad inställning Konsekvenser av 

hotfulla situationer 

”Jag går fram och 

sätter mig på huk 

bredvid honom och 

rätt var det är slår 

han upp ögonen och i 

princip flyger upp.”  

 

Vara beredd på det 

mesta 

Oberäkneliga 

patienter 

Svårigheter med att 

bedöma hotfulla 

situationer 
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”Känner att det bästa 

stödet får jag av 

kollegan. Att prata 

om situationen med 

den som va där är 

oftast mest givande” 

Bättre stöd av 

kollegor än av 

organisationen 

 

Samtal med kollegor Stöd av kollegor 

 

 

Resultat 

Författarna kunde identifiera fyra kategorier som beskrev ambulanssjuksköterskors 

erfarenheter av hotfulla situationer. Dessa kategorier bearbetades fram utifrån nio 

subkategorier. 

Tabell 2 Kategorier och subkategorier 

Kategorier Subkategorier 

Faktorer som minskar risken för våld Yrkeserfarenhet ger beredskap för det oväntade 

Livserfarenhet ger förmåga att stävja aggression.  

 

Konsekvenser av hotfulla situationer Känslomässiga reaktioner 

Förändrad inställning  

Mindre vårdåtgärder 

Stöd av kollegor Stöd i situationen 

Stöd i efterhand 
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Svårigheter med att bedöma hotfulla situationer Oberäkneliga patienter 

Osäkerhet kring behandlingsriktlinjer 

 

 

 

Faktorer som minskar risken för våld 

Erfarenhet beskrevs som en viktig del i att kunna hantera hotfulla situationer som 

ambulanssjuksköterska. Genom att ha upplevt sådana situationer tidigare kunde risken för att 

hamna i hotfulla situationer minskas. Kategorin har skapats av de två subkategorierna 

yrkeserfarenhet ger beredskap för det oväntade och livserfarenhet ger förmåga att stävja 

aggression.  

Yrkeserfarenhet ger beredskap för det oväntade 

Informanterna beskrev hur yrkeserfarenhet spelade en avgörande roll i hur de kunde hantera 

situationer som de upplevde som hotfulla. De reflekterade om hur deras erfarenhet gjorde att 

det fanns en högre beredskapsplan redan när larmet kommer.  

”Numera kan jag ofta bara genom se larmet ofta skaffa mig en relativt träffsäker bild om 

eventuella hot som vi kan tänkas möta”  

”Jag menar man får ju en bild i huvudet så fort det blir larm och man börjar gå igenom olika 

scenarion. För va man ju så nervös så hjärnan funkade inte riktigt”  

Deltagarna i studien beskrev hur de tydligt kunde erinra sig om skillnaden mellan hur de 

tolkade situationerna nu jämfört med tidigare i karriären. Tidigare fanns det ett totalfokus på 

patientens sjukdomstillstånd. Nu kunde de se en helhetsbild och ta in annan viktig information 

t ex om omgivningen eller andra människor än patienten.  
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”Det är viktigt med erfarenhet. Nu ser jag helt andra saker när jag kliver in i en lägenhet”  

Redan på väg ut till larmet började ambulanssjuksköterskan reflektera kring i vad som kunde 

väntas på plats. Utanför larmadressen såg de till att parkera ambulansen på lämplig plats för 

att snabbt kunna avvika om det skulle krävas. På larm där det kunde misstänktas finnas risk 

för onykterhet började man tidigt ta in miljön, tänka ut reträttväg och hela tiden se sig om i 

bostaden. I vissa fall försökte man via SOS att få ut patienten ur bostaden för att kunna möta 

patienten utanför och på så sätt slippa gå in i en osäker miljö. Hög musik eller stora 

folkmassor var något som fick ambulanssjuksköterskan att stanna upp och planera 

framkörningen på ett annat sätt.  

Livserfarenhet ger förmåga att stävja aggression 

Det som framförallt lyftes fram när det gäller erfarenhet är livserfarenhet eller ”sunt förnuft”.  

Det framgick i intervjuerna att det krävdes livserfarenhet för kunna känna sig trygg och göra 

ett bra jobb. Med denna erfarenhet i ryggen ansåg ambulanssjuksköterskorna att de kunde 

göra bättre riskbedömningar än vad yngre kollegor skulle ha gjort. I och med detta så infann 

sig en större självtillit och därigenom en viss trygghet även om situationen kunde vara hotfull. 

”Känns bra att jag är lite äldre, jag menar hade nog inte känt mig lika säker i hotfulla 

situationer om jag varit yngre och oerfaren” 

”Tycker inte att jag har någon utbildning i tex nödvärn. Det enda vi har är sunt förnuft. 

Livserfarenhet”  

Den erfarenhet som ambulanssjuksköterskorna hade skaffat sig i livet tyckte de var av stor 

vikt när det gäller att kunna hantera olika människor och eventuella hotfulla situationer. De 

beskrev att deras människokännedom blev bättre med åldern och därigenom kunde de hantera 

vissa olikheter hos människor på ett lättare sätt. De kunde vara bättre på att bedöma vilka 

patienter som skulle uppskatta skratt och skämt och vilka patienter som behövde ett mer 

allvarligt bemötande. 

”Med åldern lär man sig att ta folk bättre”  

”Livserfarenhet känns viktigt både för att kunna undvika att hamna i situationen men även om 

du ska kunna hantera att vara i en situation där du känner dig hotad.”  
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Konsekvenser av hotfulla situationer 

Informanterna beskrev hur deras förhållningssätt till patienter förändrats över tid relaterat till 

att de upplevt situationer som varit hotfulla. Eftersom de hade varit med om jobbiga 

situationer och reagerat känslomässigt så fanns det tydliga minnen kvar som påverkade dem i 

omhändertagandet av vissa patientgrupper. Kategorin delas upp i subkategorierna 

känslomässiga reaktioner förändrad inställning och mindre vårdåtgärder.  

 

 

Känslomässiga reaktioner  

Informanterna beskrev på olika sätt hur de reagerat, många beskrev att känslorna kom oväntat. 

En situation som inledningsvis inte bedömdes som farlig kunde snabbt omvärderas. När 

informanterna blev känslomässigt påverkade på grund av hotfulla situationer kunde tankar till 

nära och kära komma upp.   

”Just då kände man sig liten och man vet inte vad som skall hända härnäst. Började tänka på 

familjen och så. Sen blir man arg för det är mitt territorium, han är inom min fyrkant”  

Känslorna som beskrevs kunde vara rädsla, stress och ilska. 

”Jag blev förbannad, först blev jag paff och sedan blev jag förbannad. Jag han inte bli rädd 

ens för det gick så jäkla fort, det kom så oväntat liksom.”  

Förändrad inställning  

Det kan ses en tydlig medvetenhet hos informanterna att de har blivit mer avvaktande och 

tänker mer på sin säkerhet än de gjorde tidigare i karriären. De beskrev att eftersom de har 

upplevt olika situationer som varit hotfulla så har de ändrat sin taktik och sitt sätt att jobba 

utefter ett säkerhetsperspektiv.  Ett exempel på detta är hur de tänker på sin placering 

gentemot patienten i en lägenhet. En vanlig beskrivning är att de inte går in längst in i en 

lägenhet utan ställer sig mellan patienten och ytterdörren. Informanterna beskrev även hur de 

kunde ha en förändrad inställning till vissa kategorier av patienter t ex drogpåverkade 
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patienter och vara mer avvaktande eftersom de hade upplevt liknande situationer som var 

olustiga.   

” Tänker ofta på var jag befinner mig i förhållande till patienten tex om jag kan ta mig ifrån 

på ett snabbt sätt. Gjorde nog inte så i början innan jag upplevt olika obehagliga situationer”  

”Tycker att jag har fått en förändrad inställning till patienterna genom åren och efter man 

har upplevt situationer som hotfulla. Numera är jag ofta lite avvaktande innan jag fått koll på 

läget”  

 

 

Mindre vårdåtgärder  

Informanterna förklarade att konsekvenserna av att möta en patient som är hotfull blir oftast 

att själva omhändertagandet blir lidande på så sätt att minsta möjliga åtgärder sätts in. De 

kunde beskriva hur vissa basala undersökningar som att ta blodtryck, puls eller sätta nål inte 

blev genomförda för på grund av patientens beteende inte kändes säkert. Vissa informanter 

förklarade att de inte utförde några vårdåtgärder så länge patienten uppträdde hotfullt mot 

dem. 

”I hotfulla situationer gör man ju minsta möjliga i vårdandet. Tex om patienten är bråkig 

eller stökig sätter jag mig inte och sätter nål”  

”Är jag orolig för mig själv eller kollegan gör jag ingenting innan vi fått polis på plats så på 

så sätt gör vi ju mindre vårdmässiga saker för dom här patienterna”  

Detta förhållningssätt att förhålla sig avvaktande och tänka mer på sin säkerhet kunde hos 

vissa informanter skapa skuldkänslor gentemot patienten.  Andra tyckte att det var självklart 

att säkerheten kom i första rummet och kände ingen skuld eller ambivalens kring det. 

”När dessa situationer förekommer upplever jag att omhändertagandet blir minimalistiskt jag 

menar man gör minsta möjliga med patienten för att inte utsätta sig för onödig fara. Ibland 

kan jag då få lite dåligt samvete eftersom jag inte gör något”  
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Stöd av kollegor 

En röd tråd i informanternas beskrivningar av hotfulla situationer var hur de upplevde stöd 

från sina kollegor.  Denna kategori delades upp i två subkategorier som var stöd i situationen 

och stöd i efterhand. 

Stöd i situationen  

Informanterna var tydliga i att de upplevde att kollegan var det enda stöd som fanns i fall en 

hotfull situation uppstod. De ansåg att organisationen inte fanns som stöd när det väl uppstod 

obehagliga situationer. Kollegor som arbetat länge tillsammans kände att de hade stort stöd i 

varandra. Informanterna kunde beskriva hur de hade koll på varandra och värnade om sin 

kollegas säkerhet. Ett typiskt exempel på detta kunde vara hur att en av 

ambulanssjuksköterskorna höll koll på säkerhetsläget medan den andre utförde en vårdåtgärd 

på patienten. 

”Just när du befinner dig i situationen så kan man ju bara stödja sig på sin kollega. I 

riktlinjerna finns ju bara det här med att man får göra en bedömning om situationen kan 

tänkas vara hotfull” 

”När det gäller stöd så tycker jag att kollegan som du jobbar med är viktigast. Att ha någon 

som du litar på är viktigt när du befinner dig i en hotfull situation. Har man jobbat länge ihop 

så klarar man de flesta situationer” 

Informanterna ville understryka hur utsatta de kunde vara i vissa situationer och det då endast 

var kollegan som fanns som stöd. När det inte fanns polis på plats kunde de känna sig väldigt 

ensamma. I dessa situationer gällde det att lita på varandra och se till kollegans säkerhet i 

första hand. 

”Man är ganska ensam i sådana sammanhang! Det är du och din kollega och om du har tur 

kanske två poliser” 

Stöd i efterhand 

Samtal eller debriefing ledd av arbetsledningen eller organisationen efter hotfulla situationer 

ansåg deltagarna sig oftast inte behöva. Det kunde kännas påtvingat att prata med någon som 
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inte varit med i situationen. Då var kollegorna mycket viktigare och informanterna kände att 

det fanns mer förståelse inför vad de upplevt hos dem. Debriefing kunde erbjudas av 

arbetsledningen, men informanterna tyckte det var viktigare att få tid till att prata om 

situationen med kollegorna. De ansåg att kollegorna hade en helt annan synvinkel på sådana 

situationer och att det gick att prata med dem på ett ledigare och mer tillgängligt vis. Vissa 

visste inte om att det fanns någon samtalshjälp att få från arbetsledningen, det var inget som 

dom kunde minnas ha erbjudits.  

”Känner att det bästa stödet får jag av kollegan. Att prata om situationen med den som var 

där är oftast mest givande” 

”Från organisationen finns det lite stöd tycker jag. Och jag menar vad kan dom göra i 

efterhand! Nä kollegorna är dom jag får stöd av i så fall” 

Svårigheter med att bedöma hotfulla situationer 

Denna kategori består av två subkategorier oberäkneliga patienter och osäkerhet kring 

behandlingsriktlinjer. Kategorin beskriver utmaningarna som ambulanssjuksköterskorna ställs 

inför när det gäller att göra bedömningar av patienter och situationer. Informanterna menar att 

den hjälp de kunde få från verksamhetsdokument inte alltid svarade upp till de situationer som 

de kunde ställas inför. Ambulanssjuksköterskorna beskrev bland annat situationer där 

patienten initialt varit lugn men som under transport till sjukhuset utvecklats till en aggressiv 

och hotfull situation.  

Oberäkneliga patienter   

Informanterna beskrev hur de baserat på sin erfarenhet kunde göra en riskbedömning utifrån 

den information som kom med larmet. Samtidigt så ville de poängtera att det var relativt ofta 

som de hade fel i sin bedömning.  I materialet framkom att det fanns en underliggande oro 

och osäkerhet inför medvetandesänkta patienter. Situationer när dessa patienter plötsligt 

vaknade upp och var aggressiva var relativt vanliga.  De medverkande i studien berättade 

ingående om svårigheten i att bedöma huruvida patienter var säkra att transportera i 

ambulansen. En patient som vaknar upp ur medvetslöshet kan agera hur som helst. Eftersom 

ambulansen är ett litet utrymme så kunde situationen snabbt bli farlig. 
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”Man vet inte vad som händer under färden, det hände mig en gång. Patienten var lugn och 

sansad när vi anlände, under färden blev han helt galen, jag var tvungen att sedera honom.”  

”man är i ett väldigt utsatt läge, det är litet där bak i vårdarhytten plus att man är i rörelse, 

det går inte bara att fly på sekunden.”  

Osäkerhet kring behandlingsriktlinjer   

Det fanns en viss osäkerhet hos informanterna vad som stod i behandlingsriktlinjerna 

angående hotfulla situationer. De hänvisade till att det är ett egenansvar att kunna bedöma och 

hantera situationer som kan tänkas vara hotfulla. Vissa av de medverkande visste mycket väl 

vad som stod i riktlinjerna, men beskrev att de dokument som finns i verksamheten egentligen 

skickar över ansvaret på personalen att göra sin bedömning av läget. På så sätt kunde de 

uppleva att organisationen friskrev sig från ansvar när det gällde hotfulla situationer. 

”Ja det är ju ett visst egenansvar, du måste själv se situationen och hotet och backa ut 

därifrån och ta de resurser som behövs”  

”Tror inte det finns något faktiskt, det gör inte det. Mer än att under alla dessa 

bokstavskurserna, det första man ska tänka på är sin egen säkerhet och sånt där det är väl det 

då men det finns ju ingenting som säger att man tex om man kommer till en person som är 

jättepåverkad så skall du ringa polisen, alltså det finns ju inga såna direktiv, det gör det 

inte.”  

”Ja det finns det väl, det är väl det här är platsen säker, de frågan skall man ju ställa sig först 

på alla och jag får för mig också att det står det där är inte platsen säker så ska man invänta 

polis. Jag är osäker men jag har för mig att det står.”  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Valet att använda sig av en kvalitativ intervjustudie var lämplig då målet var att beskriva 

ambulanssjuksköterskors erfarenheter. Enligt Polit och Beck (2008) passar denna metod när 

målet med studien är att beskriva någons upplevelser och skapa förståelse för någons 

livsvärld. Trost (2010) beskriver hur antalet intervjuer med fördel kan vara relativt få när 



 18 

kvalitativa intervjustudier ska genomföras. Det gäller att skapa kvalitet i varje intervju och om 

för många intervjuer görs så kan det bli svårt att få en överblick eller se sammanlänkande 

detaljer. Dessutom finns det en risk att materialet blir för stort och oöverskådligt. I denna 

studie var det ingen risk att deltagarna skulle bli för många det fanns snarare en risk att det 

skulle bli svårt att hitta tillfällen att intervju ett stort antal ambulanssjuksköterskor i 

närområdet. Författarna bedömer dock att materialet var rikt och gav en tydlig beskrivning av 

problemområdet då liknande svar gavs från informanterna. Med urvalet att informanterna 

skulle vara specialistsjuksköterskor med inriktning ambulanssjukvård hade författarna tanken 

att informanterna skulle ha samma teoretiska grund att stå på. På så sätt skulle gruppen vara 

mer homogen och det skulle ge en mer samlad bild av specialisternas erfarenheter av hotfulla 

situationer. Med detta urval är författarna medvetna om svagheten i att det finns en risk att 

missa erfarenheter från annan ambulanspersonal som kanske har lång erfarenhet i yrket. 

Båda författarna har erfarenhet från ambulansverksamheten och det finns en viss bekantskap 

mellan informanterna och författarna på så sätt att alla jobbar i samma län. Detta innebär att 

de förekommer larm där ambulanser från olika stationer åker ut och möts på t ex olycksplats 

eller akutmottagning.  Detta kan vara en svaghet och bör tas i beaktande då informanterna kan 

ha undvikit att utveckla sina svar och kanske tagit förgivet att författarna hade en viss 

förförståelse i vissa hänseenden. Hur mycket detta kan ha påverkat informanternas 

beskrivningar är svårt att säga.  Författarna upplever att överförbarheten hos studien är god då 

urvalskriterier och metod är tydliga och enkla. Avgränsningarna som författarna gör är 

specifika i och med att det endast är specialistutbildade ambulanssjuksköterskor som blir 

intervjuade. Eftersom som studien undersöker ambulanssjuksköterskors erfarenheter borde 

den ha goda förutsättningar för att kunna appliceras på andra ambulansstationer i Sverige. 

Trots att det finns goda skäl till att tro att frekvensen av hotfulla situationer är varierande 

beroende på var i landet ambulansstationen ligger så bör det ändå gå bra att beskriva 

personalens erfarenheter av dessa situationer på liknande sätt. 

Resultatdiskussion 

 
Resultatet av denna studie visar på ett antal problemområden. Bristfälligt stöd från 

organisationen, svårigheter i att bedöma hotfulla situationer, utebliven eller försämrad vård 

tillföljd av hot. Resultatet visade även på att tilliten och förtroendet för sina kollegor var stort 

samt att yrkes- och livserfarenheten ansågs vara en stor fördel i yrket.  
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Yrkeserfarenhet och livserfarenhet visade sig ha en stor betydelse i hur informanterna 

upplevde att de kunde hantera hotfulla situationer. Detta bidrog även till en bättre 

riskbedömning och ett större säkerhetstänk. Carlsson (2003) skriver att det är viktigt att kunna 

hantera sin rädsla för att mötet med patienten ska blir positivt. Förmågan att kunna kontrollera 

känslan av rädsla är avgörande om det hotfulla eller våldsamma mötet ska bli positivt eller 

negativt. Ambulanssjuksköterskorna beskriver att yrkeserfarenhet och livserfarenhet ökar 

chansen att kunna hantera sin rädsla vid hotfulla situationer eftersom de med sin erfarenhet 

har större möjlighet att förstå hela sammanhang. Watson (1993) betonar i sin teori att en 

patient känner intuitivt när sjuksköterskan bemöter honom/henne på ett förtroendefullt sätt. 

Det är ett moraliskt åtagande från sjuksköterskans sida att främja mänsklig värdighet. 

 

Resultatet av denna studie gällande omhändertagande av hotfulla personer visade på olika 

strategier ambulanssjuksköterskan använde. Ett exempel på detta var att 

ambulanssjuksköterskan kunde hålla sig en bit ifrån patienten och kunde bortse från 

behandlingsriktlinjer gällande vitalparametrar eller olika ingrepp. Informanterna beskrev att 

detta kunde framkalla skuldkänslor för att man inte gjort sitt yttersta. Watson (1993) menar att 

samspelet mellan patienten och sjuksköterskan är grunden för en god vård, en ömsesidig 

respekt för varandras kunskaper och erfarenheter underlättar detta samspel. Suserud, 

Blomquist & Johansson (2002) skriver att hot eller våld mot personal begränsade 

omvårdnaden i stor utsträckning. Petzäll et al (2011) skriver även de i sin studie att hot och 

våld påverkar personalen så att de blir mer misstänksamma gentemot patienter samt att 

personalen får ett större försiktighetstänk. Känslomässigt beskrev informanterna att de blev 

förbannade men också stressade. Dessa reaktioner finns även beskrivna i en studie av 

Menckel & Viitasara (2002). I denna studie beskrev störst andel av informanterna just att de 

blev arga och irriterade. Suserud, Blomquist och Johansson (2002) beskriver i sitt resultat att 

situationer med hot och våld ibland varit så starka att informanterna blivit så chockade att de 

kunde ha svårt att utrycka sig och sätta ord på känslorna. Suserud et al. visar även i sin studie 

att respondenterna gjorde skillnad på den upplevda situationen beroende på fallet, te.x  om det 

var en dement, psykiskt sjuk, drog- eller alkoholpåverkad eller om det var en helt opåverkad 

person som framförde  hotet eller våldshandlingen. Hoten togs även emot med varierande 

trovärdighet utifrån patientens kön, ålder och eventuell drog- eller alkoholpåverkan. Ahl et.al 

(2005) beskrev att ambulanssjuksköterskans empati för en hotfull patient sjönk samt att 

attityden gentemot patienten ändrades. Studierna visade på olika resultat gällande 

ambulanssjuksköterskors agerande. Inte så konstigt anser vi som författare då alla är 
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människor, upplevelser och agerande ter sig olika. Vi tror även att ambulanssjuksköterskans 

val av berättelsen kan ha stor vikt i detta, ingen i vår studie har t ex beskrivit någon upplevd 

hotfull situation med en dement patient.  

 

Informanterna var tydliga i att de upplevde att kollegan var det enda stöd som fanns i fall en 

hotfull eller annan jobbig situation uppstod. Detta ser även Menckel och Viitasara (2002) i sin 

studie där man undersökt vilket stöd ambulanspersonalen behöver. Informanterna ansåg inte 

att organisationen fanns som stöd när det väl uppstod obehagliga situationer, vilket stöd som 

skulle kunna erbjudas stod inte heller helt klart hos informanterna. Menckel och Viitasara 

(2002) redovisar i sin studie att endast ett fåtal procent hade erhållit information gällande hot 

och våld.  Författarna tror att detta stöd som man finner hos sin kollega beror på den nära 

relation som byggs upp i arbetet som ambulanssjuksköterska. Arbetsformen i par leder till att 

de lär känna varandra bra samt delar både ledsamma, jobbiga men även glada stunder ihop. 

Detta bekräftas av Ahl et.al (2005) som beskriver att respondenterna fann sina kollegor som 

det bästa stödet efter en jobbig situation. Det upplevdes lättare och mer öppet att samtala med 

kollegan. Watson (1993) hävdar att sjuksköterskans lyhördhet inför sig själv och andra är 

avgörande för hennes förmåga att använda sig själv terapeutiskt. 

 

Det fanns även situationer där risken för hot eller våld inte gick att förutse men där 

informanterna kunde känna sig otrygga. Detta var främst hos medvetandesänkta patienter.  

Intoxikerade patienter visade sig utgöra en patientgrupp som skapade en osäkerhet hos 

ambulanssjuksköterskorna. Deras beteende var svårberäkneligt och deras medvetande nivå 

kunde skifta fort. Detta tar även Menckel & Viitasara (2002) upp i sin studie, intoxikerade 

patienter kan pendla mellan medvetslöshet och vakenhet där de visade ett hotfullt beteende.  

 

Informanterna uttryckte osäkerhet i vad som fanns i behandlingsriktlinjer när det gällde 

hotfulla situationer. Enligt AFS (1993) är det arbetsgivarens skyldighet att tillse att det finns 

riskförebyggande åtgärder vid hot- och våldshändelser mot personalen. I paragraf 3 står det att 

arbetsgivaren är skyldig att informera om särskilda säkerhetsrutiner som ska finns på arbetet 

vid risk för hot och våld, även att rutinerna ska vara kända för alla arbetstagare samt vara 

uppdaterade. Samtidigt kan det vara så att riktlinjerna finns men att arbetstagaren inte läst på 

dessa tillräckligt noga.  

När författarna tittar i verksamhetens riktlinjer finns riktlinjer för situationer där våld eller hot 

uppstått, men dessa kan bli bättre och tydligare. I riktlinjerna står det: ”om tveksamhet 
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angånde säkerheten på plats - avvakta och tillkalla polis”. ”Om man anlänt till en miljö där 

säkerheten inta kan garanteras, lämna platsen omedelbart eller om detta ej är möjligt, ta 

skydd. Kontakta polis!” 

Författarna tolkar informanternas beskrivelser angående riktlinjerna som att de kunde vara 

mer specifika angående olika situationer som ambulanspersonalen kan tänkas hamna i. Det 

som ses i riktlinjerna nu är väldigt generellt. Informanterna gav information om att det inte 

fanns kurser i hot och våld och att det skulle vara önskvärt. Studier visar på att hotfulla 

situationer ökat med tiden inom både ambulanssjukvården och slutenvården Suserud, 

Blomqvist och Johansson (2002), Blair et al. 2014, mfl, detta tyder på att förbättringsåtgärder 

behöver göras. Ytterligare handledning gällande bland annat kommunikationen gentemot 

patienter med exempelvis psykisk ohälsa, drogpåverkade, demens osv kan leda till att risken 

för hot och våld minskas. Ferns (2006) pekar på vikten av utbildning inom hot och våld. Han 

menar på att oerfaren personal lättare kan misstolka och läsa situationer fel, samt hur olika 

patientkategorier kan reagera och hur man skall kommunicera. Watsons (1993) övergripande 

omvårdnadsteori beskriver bland annat hur sjuksköterskan kan skapa god interaktion med 

patienten. Sjuksköterskan bör vara närvarande i vårdrelationen och patienten bör vara delaktig 

i sin egen vård för att finna tro och hopp om att bli bättre. Interaktionen sker då mellan båda 

parter och ger en trygghet i relationen. Vid god interaktion främjas kommunikationen mellan 

patient och sjuksköterska på ett sådant sätt att patienten känner säkerhet i att uttrycka sina 

positiva och negativa känslor.  

Caritas-processen inbegriper även att sjuksköterskan skall skapa och ge en holistisk vård. 

Sjuksköterskan är under en holistisk vård stöttande, beskyddande och tillrättavisande. Detta 

för att ge stöd till och skydd för patientens mentala och fysiska hälsa (Watson, 2008) 

Författarnas förhoppning är att studien ska kunna belysa problematiken för 

ambulanssjuksköterskor när det gäller hotfulla situationer och på så sätt peka på förbättringar 

som kan tänkas genomföras i prehospitala verksamheter.  

 

Slutsats 

Studien bör vara av intresse för den prehospitala verksamheten då majoriteten av 

ambulanssjuksköterskor kommer att utsättas för hotfulla situationer någon gång under sin karriär. 

Erfarenheter och upplevelser från sådana situationer kan vara bra att ta lärdom av för att kunna 

förebygga obehagliga situationer i framtiden. Det som framkommer tydligast i studien är hur 
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ambulanssjuksköterskorna anser att det inte finns någon direkt utbildning eller gemensam strategi 

i hur dessa situationer ska hanteras. Detta indikerar på att det finns ett behov i att se över rutiner 

och riktlinjer kring hotfulla situationer. Vidare bör det då finnas ett behov av fler 

forskningsstudier i denna problematik med särskilt fokus på strategier för att kunna hantera 

hotfulla och våldsamma situationer bättre.  

 

 

 

. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide  
 

Ålder:  

 

Kön:  

 

Antal år som Amb-SSK: 

  

 

Fråga 1. Kan du berätta om någon situation som du upplevt som hotfull?  

 

- Beskriv hur det kändes för dig?  

 

- Vad gjorde du?  

 

- Hur hanterade du situationen? 

 

- På vilket sätt var situationen hotfull?  

 

- Hur agerade din kollega?  

 

- Hur ofta förekommer sådana situationer?  

 

 

Fråga 2. På vilka sätt har hotfulla situationer påverkat dig i din yrkesutövning?  
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Fråga 3. Tycker du att yrkeserfarenhet är viktigt vid omhändertagandet av hotfulla patienter?  

 

 

Fråga 4. Upplever du att omhändertagandet av patienten påverkas av att patienten är hotfull? 

 

 

Fråga 5. Vad finns det i era riktlinjer som skyddar er när det gäller sådana här situationer?  

 

 

Fråga 6. Vilken utbildning har du för att kunna hantera sådana situationer?  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 
Förfrågan om att medverka i en studie, 

Hot & Våld 
 

Ambulanssjuksköterskan inom prehospital akutsjukvård är en särskilt utsatt yrkesgrupp och 

löper stor risk att utsättas för hot och våld av såväl patienter, anhöriga samt besökare. Hot och 

våld i vården är inte bara ett problem för personalen som drabbas utan blir också ett problem 

för dem som skall vårdas. Under senare tid har detta ämne belysts mer på arbetsplatser såväl 

som i media och på sociala nätverk.  

 

Syftet med vårt uppsatsarbete är att beskriva ambulanssjuksköterskors erfarenheter av hot och 

våld inom prehospital akutsjukvård. Vi är därför intresserade av att ta del av dina upplevelser 

hotfulla eller kanske till och med varit våldsamma situationer.   

 

Materialet till vår uppsats kommer att bestå av enskilda intervjuer, dessa kommer att spelas in 

och därefter skrivas ut i sin helhet för att bearbetas tillsammans. Resultatet kommer att 

redovisas i en uppsats på magisternivå.  

Medverkan i studien är frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att skäl. 

All information kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga ingen kommer att kunna 

identifiera vem som sagt vad i det färdiga arbetet.  
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Vi hoppas du är intresserad av att dela med dig av dina upplevelser, vid frågor och 

funderingar är välkommen att höra av dig. 

 

Väl mött, 

 

Mikael Nilsson,                                                                 Marléne Jonsson, 

anestesisjuksköterska, ambulansstuderande.                    Sjuksköterska, ambulansstuderande 

Tel: 070-616 77 51                                                            Tel: 070-377 32 92 

Mikael.nilsson@miun.se                                                   marlene.jonsson@miun.se 

 

Handledare: 

Åsa Audulv 

Avdelning för omvårdnad  
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