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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Vårdpersonal är den yrkesgrupp som är mest utsatt för hot och våld. 

Ambulanspersonal drabbas ofta då de arbetar i skiftande miljöer och möter alla slags människor. 

Konsekvenserna av våldet är för den drabbade både fysiska, psykiska och för samhället 

ekonomiska. Hot och våld påverkar även omhändertagandet av patienter. Risken finns att det 

leder till en försämring i vårdkvalitet. Syfte: Att åskådliggöra förekomsten av hot och våld mot 

ambulanspersonal och dess fysiologiska och psykologiska konsekvenser. Metod: En integrativ 

litteraturstudie som bygger på femton vetenskapliga artiklar. Systematiska sökningar i Pubmed 

och Cinahl har utförts, artiklarna har kvalitetsgranskats, analyserats och sammanställts. Resultat: 

Resultatet visade att hot och våld mot ambulanspersonal var ett globalt vanligt förekommande 

problem. Sammanlagt utsattes mellan 26-83 procent av ambulanspersonal för hot och våld, räknat 

på en tolv månaders period. Några av konsekvenserna hos ambulanspersonalen var: ökad oro, 

sömnsvårigheter, huvudvärk, nedsatt empati, humörsvängningar och personalen undvek att 

utföra vissa undersökningar. Riskfaktorer för utsatthet av hot och våld var: uppdrag under kväll 

och natt, drog eller alkohol påverkade patienter samt patienter med huvudtrauma eller demens. 

Slutsats: Hot och våld som riktas mot ambulanspersonal är vanligt och kan få allvarliga 

konsekvenser för den drabbade. Det förändrar också hur ambulanspersonalen arbetar och kan 

innebära ett försämrat omhändertagande av patienter. Stöd från arbetsledningen upplevdes ofta 

som otillräcklig och det fanns en brist i utbildning i området. Fler studier behövs på hur hot och 

våld kan hanteras och förebyggas på bästa sätt. 

Nyckelord: Ambulanssjukvård; Ambulanspersonal; hot och våld; litteraturstudie 

Abstract 

Background: Health care staff are the profession most exposed to threats and violence. Staff within 

the ambulance service are often affected since they work in diverse environments and meet all 

kinds of people. The consequences are for the victim both physical, psychological, and for the 

whole society, economic. Threats and violence also affects the care of patients. There is a risk that it 

leads to an impairment in the quality of care. Aim: To illustrate the frequency of threats and 

violence against ambulance personnel and its physiological and psychological consequences. 

Method: An integrative literature study based on fifteen scientific articles. Systematic searches 

were made in Pubmed and Cinahl, the articles were quality reviewed, analyzed and compiled. 

Results: The results showed that threats and violence against ambulance personnel were a global 

common problem. During a period of twelve months, a total of 26-83% of all ambulance personnel 

were subjected to threats and violence. Some of the consequences to the ambulance staff were: 

increased anxiety, insomnia, headaches, impaired empathy, mood swings and staff avoided certain 

examinations of the patient. Risk factors to threats and violence were: assignments during the 

evening and night, drug or alcohol affected patients and patients with head trauma or dementia. 

Conclusion: Threats and violence against ambulance personnel were common and can have 

serious consequences for the victim. It also changes how the ambulance personnel are working and 

can result in an impaired treatment of patients. Support from supervisors were often perceived as 

insufficient and there were a lack of education in the area. More studies are needed on how threats 

and violence can be handled and prevented. 

Keywords: Prehospital care, ambulance personnel, threats and violence, literature study  
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Introduktion 

Inom ambulanssjukvården sker omhändertagandet av patienter i alla slags miljöer, det kan vara 

allt från äldreboenden, människors hem till offentliga platser. Ärenden kan involvera misshandel, 

drogpåverkade personer eller psykiskt instabila människor. Ambulanspersonal är ofta först på 

plats och ensamma i en främmande miljö med okända människor, ovetandes om deras avsikter. 

Det finns alltid en risk för att en förövare är kvar på plats eller att en orolig närstående kan bli 

utåtagerande på grund av chock. Arbetet sker dessutom under tidspress med patientens hälsa som 

insats. Hot och våld som riktas mot ambulanspersonal är idag tyvärr ett vanligt förekommande 

problem (Pozzi, 1998 & Suserud, Blomquist & Johansson, 2002) och risken är att detta problem 

växer i framtiden.  

 

Ambulanssjukvårdens utveckling 

Den svenska ambulanssjukvården har sin start i tidigt 1900-tal och den första motoriserade 

ambulansen togs i bruk år 1910. Det dröjde dock till slutet på 60-talet innan själva sjukvården i 

ambulansen började utvecklas. En utbildning på 3 veckor introducerades och blev på 70-talet en 

obligatorisk 7 veckors utbildning. Under 198o-talet gick den medicinska utvecklingen snabbt och 

det kom krav på undersköterskeutbildning i ambulansen (Suserud & Svensson, 2009, s 22-29). År 

2005 beslutade socialstyrelsen att endast legitimerade sjuksköterskor får hantera läkemedel inom 

ambulanssjukvården. I samband med detta framkom ett utbildningsbehov av sjuksköterskor, med 

inriktning mot ambulanssjukvård och då skapades specialistutbildningen till 

ambulanssjuksköterska. I och med att den medicinska kompetensen höjts i ambulanserna har de 

också utrustats med mer avancerad medicinsk utrustning. Trenden är att ambulanserna blir större 

i storlek för att kunna rymma utrustning och möjliggöra mer avancerad vård under transport.  
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Definition Ambulanspersonal 

Ambulanser i Sverige bemannas alltid av minst en sjuksköterska och antingen ytterligare en 

sjuksköterska eller en ambulanssjukvårdare. Sjuksköterskan kan vara grundutbildad eller ha en 

specialistutbildning inom t.ex. ambulanssjukvård eller anestesi. Internationellt ser 

utbildningsnivån olika ut, yrkesgrupperna Emergency medical technician och paramedic är 

vanligt förekommande (EMT). I denna uppsats används benämningen ambulanspersonal, det kan 

innefatta ambulanssjukvårdare, sjuksköterskor, specialistutbildade sjuksköterskor, EMT och 

paramedics. 

 

Definition hot och våld  

Hot och våld kan definieras på flera olika sätt. I denna studie används begreppen enligt 

definitionerna från svensk lag och World Health Organisation (WHO, 2002). 

Enligt svensk lag definierad olaga hot enligt nedan; 

”Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig 

gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig 

fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom.” Fjärde kapitlet 5 § 

 

Våld beskrivs av WHO som; 

”Ett avsiktligt användande av fysisk kraft eller makt, hot eller konkret, mot sig själv, en annan 

person, eller mot en grupp eller samhälle som resulterar i eller sannolikt kan resultera i skada, 

död, psykisk skada, underutveckling eller berövande” (WHO, 2002). 

 

I denna studie menas våldet vara riktat mot ambulanspersonal. Dock kan ambulanspersonal 

tänkas uppleva hot från en person som även hotar att skada sig själv eller andra omkring som inte 

är vårdpersonal.  

 

Våldsbrott i samhället och inom vården 

Inom arbetslivet är personer som arbetar inom vård och omsorg de mest utsatta för hot och våld 

(Brottsförebyggande rådet, 2015). Statistiken vad det gäller antalet anmälda arbetsskador som lett 

till sjukskrivning visar för perioden 1985-1990 en ökning av skador på grund av våld. Denna 
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ökning har skett framförallt hos undersköterskor, sjuksköterskor, hemsjukvårdare och 

socialtjänstemän (AFS 1993:2). Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (2015) har antalet 

anmälda våldsbrott ökat med 400 procent mellan åren 1975-2014. Samma statistik visar att antalet 

våldsbrott sedan 2007 har stabiliserats på en hög nivå. 

Hot och våld mot vårdpersonal drabbar inte bara den enskilda individen utan även arbetsplatsen 

och samhället (Hallberg, 2011). Konsekvenserna är dessutom både fysiska, psykiska och 

ekonomiska. Det här är ett växande problem i Sverige men också internationellt. Mörkertalet kan 

vara stort (Gunnarsson & Lindh, 2010; Erickson & Williams, 2000), troligtvis på grund av att 

många inte anser det lönt att anmäla händelsen. I en studie med ambulanspersonal uppgav 69,8 

procent att de blivit utsatta för våld i sitt arbete, av dem angav 30 procent att de upplevde stress 

efteråt (Regehr, Goldberg, Hughes, 2002) I en jämförande studie där 172 881 anställda inom 

kommunala hälso-sjukvården i Sverige deltog, uppger 51 procent att de blivit utsatta för våld 

senaste året (Menckel & Viitasara, 2001). Endast fyrtio procent av dessa har fått stöd efter 

händelsen. Av dem har nästan alla fått stöd från en medarbetare, endast en tredjedel från en 

chefsanställd. Det visar på behovet av chefers engagemang i frågan för lyfta problemet till en 

högre nivå. Så länge de drabbade inte erbjuds stöd eller motiveras till att rapportera händelsen är 

det svårt att få grepp om problemet.   

 

Rapporter om ökat våld mot ambulanspersonal är något som ses mer och mer i media, detta 

fenomen är dock inget nytt. Corbett, Grange & Thomas (1998) visar i en amerikansk studie med 

ambulanspersonal att 61 procent har blivit överfallna ute på fältet och 25 procent har ådragit sig 

skador relaterat till våld. I denna studie framkommer också att 73 procent av ambulanspersonalen 

ibland bär skyddsutrustning som till exempel hjälm eller skyddsväst på jobbet. Ambulanspersonal 

i USA har andra möjligheter och direktiv i hanterandet av våldsamma patienter än 

ambulanspersonalen i Sverige. Våldsamma patienter kan i allvarliga situationer spännas fast eller 

lugnas med hjälp av läkemedel som bensodiazepiner eller neuroleptika, men även dessa åtgärder 

anses vara otillräckliga (Brice, Pirrallo, Racht, Zachariah & Krohmer, 2003). Detta är fortfarande 

något främmande inom svensk ambulanssjukvård, men om samhällsutvecklingen fortsätter att går 

mot ett våldsammare klimat i Sverige kanske dessa åtgärder tas i bruk även här.  

 

Problemen i Sverige handlar inte bara om ökade hot och våldsbrott från våldsamma människor. 

Även vardagliga människor som till synes inte menar något ont, kan skapa en olustig och ibland 
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hotfull känsla hos vårdpersonal och personer drabbade av skada eller sjukdom. I och med den 

tekniska utvecklingen av mobiltelefoner har nu de flesta personer alltid en kamera lättillgängligt, 

detta i samband med den ökade användningen av sociala medier i Sverige har lett till ett problem 

med att alltfler stannar upp vid en olycka för att videofilma eller fotografera. Detta drabbar den 

skadade i störst utsträckning, som hade kunnat få hjälp snabbare och som istället blir utlämnad till 

samhällets åskådan.  Det drabbar även den vårdpersonal som blir filmad under sitt arbete, vilket 

kan påverka utförandet och tänkas ge en känsla av utlämnande eller hotad integritet. 

Räddningstjänsten syd uppmanar allmänheten på sin hemsida om att inte stanna upp för att filma, 

utan visa hänsyn för de drabbade och istället hjälpa till om det behövs (Räddningstjänsten Syd, 

2016). Det hör inte till ovanligheterna att en trafikant i motsatt körriktning vid en olycka, orsakar 

ytterligare en kollision vid försök till att dokumentera händelsen. 

 

Arbetsmiljön inom ambulanssjukvården 

Att arbeta inom ambulanssjukvården fordrar en person som klarar stress och är flexibel. Ibland 

förefaller unika förhållanden som kräver en hög stresstålighet för att hantera både omvårdnad och 

bilkörning vid kritiska situationer (Ahl, Hjälte, Johansson, Wireklint-Sundström, Jonsson & 

Suserud, 2005). Att vårda en patient under transport medför säkerhetskompromisser för den 

vårdande i besättningen som kan tvingas ta av sig säkerhetsbältet för att ge vård och nå 

utrustning. Vårdaren tvingas in i ett tänk där patientens säkerhet går först och personlig säkerhet 

sekundärt (Suserud, Jonsson & Petzäll, 2013). Ambulanspersonalens arbete och miljö kan snabbt 

ändras beroende på patientensskada, om ett hot föreligger eller om en trafikstockning hindrar 

deras framfart (Alma, James Peter & Wright, 1993). Situationen kan ofta liknas kaotisk och vården 

kan inte planeras i förväg utan ändras ofta utan förvarning (Ahl et al., 2005). Allt oftare 

förekommer dessutom farliga och hotande lägen. Att veta sin roll, inte göra något förhastat, vara 

lyhörd och ge vård, allt måste ske i dessa känsliga möten (a.a.). Ytterligare en riskfaktor är att 

ambulanspersonal ofta bär med sig en väska med narkotikaklassade läkemedel som för vissa är 

åtråvärd. 

 

I en studie på ambulanspersonal i Albuquerque, USA, har nittio procent av deltagarna blivit 

utsatta för våld som riktats mot dem under sitt arbetsliv (Pozzi, 1998). Pozzi undersökte också 

vilka stressfaktorer som personalen upplever som mest betungande, våldsamma situationer var 
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här den största stressfaktorn. Ytterligare en amerikansk studie (Erickson & Williams-Evans, 2000) 

visade att majoriteten av akutsjuksköterskor inte känner sig säkra från överfall av patienter. 

Sjuksköterskor som själva inte blivit överfallna kan fortfarande känna sig osäkra på arbetet. 

Författarna diskuterar vidare att vad som händer på arbetsplatsen är en reflektion på vad som 

händer i våra hem, skolor, samhälle och vårt media klimat.  

 

Omvårdnadsperspektiv 

Hot och våld påverkar omhändertagandet och omvårdnad av patienter. En våldsam patient kan 

vara allvarligt sjuk, skadad eller vara ett hot till sin egen hälsa. När sjuksköterskan utsätts för 

känslomässiga övergrepp, ökar tiden för omvårdnadsarbetet och uppgifter blir försenade (Roche, 

Diers, Duffield & Catling-Paull, 2010). Omvårdnaden av patienten minskar dessutom med ökat 

fysiskt våld (a.a.). Joyce Travelbee (1966) utvecklade sin omvårdnadsteori under 1960-talet. Teorin 

bygger på humanismen, alla människor ska ses som likvärdiga och vårdaren ska se till patienten i 

första hand och inte dess sjukdom. Teorin lägger stor vikt på kommunikationen mellan patienten 

och vårdaren och detta är grunden till en god vård (Travelbee, 1966). En god kommunikation kan 

leda till att situationer lugnas ned och en vårdrelation skapas. I kontrast så det blir omöjligt att 

vårda en våldsam och icke samarbetsvillig patient där ingen meningsfull kommunikation kunnat 

etableras. Möten med våldsamma personer kan beroende på kommunikationen och bemötandet få 

helt olika utgång, även den tysta kommunikationen med kroppsspråk är av stor vikt (Suserud & 

Svensson, 2009, s. 56-57).  

 

I en studie av Eriksson och Saveman (2002) uppmärksammas vården av personer med demens 

inom akutsjukvården. Ibland föreligger det etiskt svåra situationer som kan leda till våld av olika 

slag. För att hantera våldsamma personer ges ibland lugnande medicin. Sjuksköterskor upplever 

ibland att de inte behandlar människor med respekt utan kränker deras integritet (a.a.).  
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Problemformulering  

Hot och våld är idag ett samhällsproblem som speciellt drabbar en del yrkesgrupper, där 

ambulanspersonal är särskilt utsatta. Mörkertalet är stort och det har inte gjorts tillräckligt många 

studier på ämnet. Med studien vill författarna få en bild av problemet och se hur 

ambulanspersonal påverkas och hanterar detta hot och våld. Studien vill även belysa hur 

relationen mellan patient och vårdare kan tänkas beröras. 

 

Syfte  

Att åskådliggöra förekomsten av hot och våld mot ambulanssjuksköterskor och dess fysiologiska 

och psykologiska konsekvenser  

 

Frågeställning  

 Hur ser förekomsten av hot och våld ut inom ambulanssjukvården? 

 Hur påverkas ambulanspersonalen av hot och våld? 

 Hur hanterar ambulanspersonalen detta hot och våld? 

 Hur påverkar detta relationen mellan patienten och vårdaren? 

 Att identifiera riskfaktorer för utsatthet av hot och våld 

 

Metod 

En systematisk litteraturstudie med en granskning av både kvalitativa och kvantitativa studier. En 

systematisk granskning av litteraturen innebär att sökningen av litteratur, urval och granskning av 

studier genomförs systematisk (SBU, 2014). Varje artikel ska bedömas utifrån inklusion- och 

exklusionskriterier och därefter ska de inkluderade artiklarna relevans bedömas och 

kvalitetsgranskas (a.a.) Data har analyserats med stöd av Whittemore & Knafl:s (2005) metod. 

 

Databas sökstrategi 

Artiklar har sökts i Pubmed och Cinahl. Ett stort antal provsökningar har genomförts för att 

identifiera effektiva sökord. MeSH-termer eller även kallat ämnesord har identifierats via MeSH 

databasen (Polit & Beck, 2013) och använts i fritext blandat med icke standardiserade sökord. 

Sökningarna genomfördes under månaderna januari-april 2016. Under tabell 1 redovisas 
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sökningarna med dess utfall. Sökord som har använts är; ambulance, paramedic, prehospital, 

emergency medical technician, emergency medical service, violence, workplace violence, threat, 

patient assault, assault. 

 

Tabell 1. Artikelsökning och urval 

Databas: Datum Sökord Antal träffar Antal utvalda artiklar 

(redan utvalda med andra 

sökord) 

Pubmed: 2016-04-09 

 

ambulance OR paramedic OR 

prehospital OR "emergency 

medical technician" OR 

"emergency medical service” 

19477  

Pubmed: 2016-04-09 violence OR workplace 

violence OR threat OR 

patient assault OR assault 

71643  

Pubmed: 2016-04-09 

 

ambulance OR paramedic OR 

prehospital OR "emergency 

medical technician" OR 

"emergency medical service” 

AND violence OR workplace 

violence OR threat OR 

patient assault OR assault 

671 17 (0) 

Cinahl: 2016-04-10 ambulance OR paramedic OR 

ambulance nurse OR 

emergency medical 

technician OR emergency 

medical service 

10268  

Cinahl: 2016-04-10 violence OR workplace 

violence OR threat OR 

patient assault OR assault 

18852  

Cinahl: 2016-04-10 ambulance OR paramedic OR 

ambulance nurse OR 

emergency medical 

technician OR emergency 

medical service AND 

violence OR workplace 

violence OR threat OR 

patient assault OR assault 

396 12 (12) 
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Urval 

I de sökningar som gjorts har ett antal inklusionskriterier använts. Artikeln fick inte vara äldre än 

femton år, publicerad tidigast 2001-01-01. Dessutom skulle abstract finnas tillgängligt och engelska 

och svenska valdes som språk. Genom att förfina sin sökning och använda exempelvis engelska 

som språk, ett senast publiceringsdatum och abstract tillgängligt, kan sökningen komma ner i ett 

hanterbart antal träffat (Polit & Beck, 2012, s 101). I urvalsprocessen läste författarna först titeln på 

artikeln och exkluderade de artiklar som uppenbart hade annat sammanhang. Om titeln verkade 

stämma överens med denna studies syfte och frågeställning, eller om titeln gav en diffus bild av 

innehållet, lästes abstract. Utifrån det kunde artikeln inkluderas eller exkluderas. Den systematiska 

sökningen ledde till att 17 artiklar valdes ut till granskning. Sökningen i Pubmed resulterade i 

samtliga artiklar som inkluderades. Sökningen i Cinahl tillförde inga nya artiklar än de redan 

identifierade. 

 

Granskning av artiklar 

Kvalitetsbedömning av artiklarna har gjorts med hjälp av granskningsmallar från Forsberg & 

Wengström (2013), som har anpassats till ja och nej frågor. Ju fler ”Ja” en studie får, desto högre 

kvalitet är det troligt att den har (Polit & Beck, 2012). Två mallar har använts, en för kvalitativa 

studier (bilaga 1) och en för kvantitativa studier (bilaga 2). En helhetsbedömning av kvalitén på 

studien har sedan gjorts utifrån Forsberg & Wengström (2013) och med hjälp av deras kriterier för 

kvalitetsbedömning (bilaga 3). En artikel får enligt Forsberg och Wengström ökad kvalité om den 

har material som är stort nog att besvara frågeställningen, har en tydlig beskrivning av metod och 

material med lämpliga statistiska metoder. Även Polit och Beck´s guide (s.112-117, 2012) för att 

kritiskt granska artiklar har använts som stöd vid bedömningen. Polit och Beck (2012) påpekar att 

metoden ofta har en avgörande roll för kvalitén. Dessutom är det svårt att använda en mall med 

frågor för alla studier, då allt inte är relevant (a.a.). Istället bör den som granskar göra en egen 

bedömning och komplettera sin bedömningsmall med frågor utifrån vilken artikel det är (a.a.). 

Artiklar med en låg kvalité har uteslutits från denna studie, under granskningen uteslöts två 

artiklar, dessa redovisas i bilaga 5. Av de granskade studierna fann vi att femton artiklar höll 

medel eller hög kvalité, dessa inkluderades och ligger till grund för resultatet i denna 

litteraturstudie. 
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Dataanalys 

Båda författarna har läst samtliga artiklar var för sig. Efter diskussion om en artikels innehåll och 

kvalitet har de sammanfattats och dess resultat har översatts till svenska. I analysen av data har 

Whittemore & Knafl:s (2005) metod använts som mall. Data från resultaten av de inkluderade 

studierna har till en början kondenserats, vilket innebär att texten förkortats och blivit mer 

överskådlig men med bibehållet innehåll. De kondenserade meningarna har givits en färgkod 

utifrån innehåll. Utifrån denna färgkodning av data har fyra huvudteman identifierats (figur 1). 

Stort fokus har lagts på att opartiskt och noggrant kondensera resultatet och identifiera teman. Det 

kondenserade resultatet från varje individuell artikel har analyserats och diskuterats mellan 

författarna, likheter och skillnader emellan studierna har identifierats. I det avslutande skedet i 

dataanalysen har resultatet och slutsatserna som dragits från temana verifieras mot primärdata. 

Detta är en viktig sista del av analysen för att fastställa att det nya resultatet överensstämmer med 

det ursprungliga resultatet och att inga förhastade slutsatser har dragits (Whittemore & Knafl, 

2005).  

 

Forskningsetiskt övervägande 

Denna studie är av design en litteraturstudie och bygger på resultat från tidigare utförda studier. 

Inget nytt material i form av data insamling från deltagare har utförts. Etiskt har inkluderade 

studier granskats utifrån Helsingforsdeklarationen (WMA, 2013) och denna litteraturstudie utgår 

också från dess principer. Inga brister i etiskt förhållningssätt har uppmärksammats i denna 

litteraturstudie eller i de inkluderade studierna. Författarna har haft som mål att lägga personliga 

åsikter och teorier åt sidan, studier vars resultat motsäger varandra har inte exkluderats. Detta 

arbetssätt skapar en så objektiv bild av området som möjligt (Polit & Beck, 2012). 

Resultat 

Ur de granskade artiklarnas resultat har fyra olika teman identifierats. Dessa teman och antalet 

studier som utgör ett tema redovisas nedan i figur 1. Vissa studier har kunnat bidra med resultat 

till fler teman. 
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Figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsatthet för hot och våld 

I denna litteraturstudie har åtta av de inkluderade studierna undersökt frekvensen av utsatthet för 

hot och våld hos ambulanspersonal. I figur 2 redovisas hur stor procent av deltagarna i studierna 

som utsatts för hot och våld de senaste tolv månaderna.  

 

Figur 2. 
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I konfliktzonen Kashmir i Indien visar Dhar et al. (2010) den högsta frekvensen av hot och våld, 

fler än fyra av fem ambulanspersonal har blivit utsatt (83 %). Resultatet är till skillnad från de 

övriga under en mätperiod på tre månader. Studierna som utförts i Sverige (Petzäll, 2011; Suserud, 

2002) redovisade den lägsta prevalensen för hot och våld mot ambulanspersonal. I Petzäll et al. 

(2011) studie hade 26 procent av ambulanspersonalen blivit utsatta för hot och våld under den 

senaste 12 månaders perioden vilket är en klart lägre procent jämfört med resterande studier. 

Petzäll et al. (2011) visade att 66 procent av deltagarna blivit utsatta för hot och våld någon gång 

under sitt arbetsliv. Suserud et al. (2002) fann i sin studie en högre prevalens, där 80,3 procent av 

deltagarna någon gång blivit utsatta för hot och våld under arbetslivet. Furin et al. (2015) 

genomförde en enkät studie i USA i ett storstadsdistrikt, syftet och metoden var snarlik den som 

Petzäll et al. (2011) och Suserud et al. (2002) använt. Här hade dock hela 88 procent hade blivit 

utsatta för hot och våld under deras arbetsliv. I ytterligare en enkätstudie som genomfördes i en 

storstad i Spanien, rapporterade 81,9 procent att de varit utsatta för hot och/eller våld under sin 

anställning (Bernaldo - De- Quiros, Piccini & Mar Gomez, 2015).  

 

Fysiskt våld 

Sex studier har undersökt förekomsten av fysiskt våld mot ambulanspersonal under ett 

tidsintervall. Resultatet från dessa studier redovisas i figur 3. 

 

Figur 3. 
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Den svenska studien av Petzäll et al. (2011) redovisade den lägsta prevalensen för fysiskt våld 

under en 12 månaders period (16 %).  Av deltagarna i studien angav också 42 procent att de någon 

gång under arbetslivet blivit utsatta för fysiskt våld. Suserud et al. (2002) studie gjordes också på 

svensk ambulanspersonal och här hade 67 procent blivit utsatta för fysiskt våld under sitt arbetsliv. 

Återigen hittades en högre frekvens av våld i Furin et al. (2015)  studie i USA, där 80 procent av 

ambulanspersonalen blivit utsatta för fysiskt våld under deras arbetsliv. Bernaldo de Quiros et. al. 

(2015) fann att drygt 34 procent av personalen under sin nuvarande anställning blivit utsatta för 

fysiskt våld, deltagarna hade arbetat i minst 12 månader. 

 

Grange & Corbett (2002) genomförde en prospektiv kvantitativ studie där ambulanspersonal 

fyllde i en enkät efter samtliga utförda uppdrag. Studien genomfördes i en storstadsregion i södra 

Kalifornien i USA. Resultatet visade att våld som riktas mot ambulanspersonalen förekommer i 4,5 

procent av alla larm och 8,5 procent av alla larm innefattar någon form av våld mot antingen 

patient eller vårdpersonal. 

 

Arbetsskador till följd av våld hos ambulanspersonal 

En retrospektiv kohort studie (Maguire & Smith, 2010) undersökte arbetsrelaterade skador och 

dödsfall hos ambulanspersonal i USA under åren 2003-2007 (t.o.m.). Data togs från Department of 

Labor, studien visar att av de rapporterade arbetsskadorna hos ambulanspersonal har 2,9 procent 

uppkommit till följd av våld relaterat till överfall. Bland dödsfallen hos ambulanspersonalen är 

åtta procent orsakade av överfall med fysiskt våld, den vanligaste dödsorsaken var fordonsbundna 

olyckor (86 %). Crawford et al. (2002) granskade arbetsskador som uppkommit i samband med 

fysiskt våld hos paramedics och brandmän i Philadelphia, USA. De fann att 4 procent av 

arbetsskadorna hos paramedics och brandmän hade uppkommit till följd av våld mot personalen. 

Paramedics var kraftigt överrepresenterade i antal skador efter en våldsincident. Sex procent av 

alla paramedics hade anmält en arbetsskada till följd av våld, motsvarande siffra för brandmännen 

var 0,15 procent, vilket är en 40 gånger högre utsatthet för paramedics.  

 

Taylor et al. (2016) utförde en mixed method studie med en retroperspektiv kohort design och en 

kvalitativ del med intervjuer, även de fann att ambulanspersonal har högre risk (OR 14,36) för att 

bli utsatta för arbetsrelaterat fysiskt våld jämfört med brandmän. 
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Heick et al. (2009) studerade yrkesskador hos ambulanspersonal i USA, deras resultat visade att 

närmare 30 procent av deltagarna hade skadats minst en gång under arbetstid de senaste 12 

månaderna. Fysiskt våld var här den främsta angivna orsaken till skada (22,6 procent).  

 

Konsekvenser av hot och våld för ambulanspersonal och patienter 

Ambulanspersonal som utsätts för hot och våld drabbas ibland både fysiskt och psykiskt av 

händelsen. Psykologiska konsekvenser beskrivs i flera av studierna där oro är en av följderna 

(Taylor et. al., 2016; Dhar et al., 2012; Bigham et al., 2014; Bernaldo De Quiros et. al., 2015). 

Ambulanspersonal upplever det svårare att lita på människor (Bigham et al., 2014) och håller ett 

längre avstånd till patienter, vilket leder till att en del undersökningar inte blir genomförda (Taylor 

et al., 2016; Suserud, Blomquist & Johansson, 2002). Förbindelsen emellan patient och vårdare blir 

drabbad, enligt Suserud et. al. (2002) uppgav hela 98,1 procent i en enkätstudie att relationen 

mellan vårdare och patient påverkas av hot och våld. Våld leder till mindre empati och ett hett 

temperament bland ambulanspersonal enligt en enkätstudie i Kanada med 1676 deltagare (89 % 

svarsfrekvens) (Bigham et al., 2014). Ambulanspersonal upplever även fysiska besvär efter hot eller 

våld såsom sömnsvårigheter (86 %), huvudvärk eller smärta i kroppen (89 %) (Dhar et al., 2012). 

Enligt en enkätstudie genomförd i Spanien med 70 ambulansstationer medverkande, är fysiskt 

våld också en tydlig indikator till att känna sig utmattad (Bernaldo De Quiros et. al., 2015).  Ett 

signifikant resultat på 17,3 procent av de som utsätts för fysiskt våld upplever en hög grad av 

utmattning, jämfört med 2,5 procent hos de som inte erfarit det fysiska våldet (a.a.). I vissa fall 

leder våldshändelser till att personen uppsöker medicinsk vård, i en enkätstudie uppgav 3 procent 

detta (Bigham et al., 2014), jämfört med en studie av Bernaldo De Quiros et. al. (2015) där 11 

procent uppsökt medicinsk vård. En del tvingas ta ledigt efter olika incidenter och andra klarar 

inte av att utföra samma arbete som innan (Bigham et al., 2014). Fysiska skador såsom frakturer 

rapporteras hos 8,5 procent av de som utsätts för misshandel (Dhar et al., 2012). 

 

Relativt få våldsamma handlingar mot ambulanspersonal resulterade i vidtagna åtgärder, 62 

procent av de drabbade gjorde ingen anmälan (Bigham et. al., 2014) och i studien av Furin et al. 

(2015) gjordes en polisanmälan i 49 procent av fallen. Här fanns dock en stor skillnad i hur ofta en 

incident anmäldes inom arbetsgruppen. Hos de med längre än 11 års arbetslivserfarenhet 

polisanmälde 74 procent när de blivit utsatta för fysiskt våld, hos de med färre år inom yrket 
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anmälde 29 procent händelsen. Underrapportering av våldsamma händelser är vanligt, en orsak 

uppges vara att den juridiska processen känns meningslös då den väldigt sällan leder till fällande 

dom samt att det upplevs kränkande och jobbigt att delta i rättegången (Taylor et. al., 2016) 

 

Orsak/ riskfaktorer 

Det finns ofta en bakomliggande förklaring eller orsak till hot och våld. Däremot är det inte alltid 

det uppmärksammas eller att det tydligt kan avgöras vad som är orsaken. Kunskap om 

riskfaktorer kan underlätta för att undvika att hot och våld uppkommer. Genom studier kan olika 

riskfaktorer belysas för att senare kunna användas i det dagliga arbetet. I flera studier har 

samband funnits mellan tänkbara orsaker eller riskfaktorer till våldet.  

 

Ett vanligt problem är samarbetet och kommunikationen mellan larmoperatörer och ambulans. Är 

informationen emellan otillräcklig kan det leda till att ambulanspersonal utsätter sig för onödigt 

stora risker (Taylor et. al., 2016). Dessutom är ambulanspersonal inte tillräckligt förberedda på 

våldsamma situationer, då det inte genomförs tillräcklig med utbildning eller träning i detta (a.a.). 

I flera studier har samband mellan hot och våld setts med patienter som är under påverkan av 

alkohol eller droger (Rahmani, Hassankhani, Mills, Dadashzadeh, 2012; Bigham et. al., 2014; 

Petzäll et al. 2011; Grange & Corbett, 2002). Även personer som har sänkt medvetande, demens 

eller huvudtrauma tenderar att bli mer hotfulla eller våldsbenägna (Bigham et. al., 2014). 

Ytterligare samband ses vid misstänkt psykiskt sjukdom eller vid de tillfällen då poliser finns på 

plats (Grange & Corbett, 2002). 

 

Huruvida utövaren oftast är kvinna eller man verkar variera. Grange och Corbett (2002) kom fram 

till att män i åldern 30 - 44 stod för största delen, till skillnad från en prospektiv studie från USA 

som menar på att kvinnliga patienter är en variabel för våld mot ambulanspersonal (Cheney et. al., 

2006). Likaså kom Koritsas, Boyle och Coles (2009) fram till att kvinnor är mest utsatta för våldet. 

Furin et al. (2015), Petzäll et al. (2011) och Bernaldo De Quiros et. al. (2015) hade dock ett 

motsägande resultat och fann ingen signifikant skillnad mellan frekvensen av utsatthet för hot 

eller våld mellan könen. Däremot hade kvinnor i studien av Furin et. al. (2015) till större grad 

upplevt rädsla för sin säkerhet än männen. 
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Hela åttio procent av alla våldshändelser orsakas enligt en studie av okunskap kring 

ambulanspersonalens roll och ansvar, eller för att de anses dröja innan ankomst (42 %) (Rahmani 

et. al., 2012). De flesta incidenterna sker på olycksplats (a.a). Sexuella övergrepp förekommer 

också, vanligen inne i ambulansen och återigen är kvinnor oftast utsatta (Bigham et. al., 2014; 

Koritsas et. al., 2009). Utöver dessa faktorer kan tiden på dygnet spela roll (Cheney et.al., 2006: 

Furin et al., 2015). Kvällar och nätter är associerade med en högre utsatthet av hot och våld (a.a.) 

liksom mängden patientkontakt mätt i tid (Koritsas et. al., 2009). Detta styrks även av Furin et al. 

(2015) som hittade ett samband mellan antal år inom yrket och utsatthet för hot och våld, de med 

längre arbetslivserfarenhet hade blivit utsatta för fler incidenter. 

Resultat diskussion 

Denna litteraturstudie har visat att det inom ambulanssjukvården globalt finns ett stort problem 

med hot och våld som riktas mot ambulanspersonal. Det är svårt att tillförlitligt jämföra 

frekvensen av hot och våld mellan olika studiers resultat då datainsamling skett med olika 

frågeformulär. Medelvärdet av ambulanspersonal som utsatts för hot och våld under ett 12 

månaders intervall var 68 procent från de 6 studier som undersökt detta (Petzäll et al., 2011; Dhar 

et al., 2010; Rahmani et al., 2012; Boyle et al., 2007; Bigham et al., 2014; Suserud et al., 2002). 

Precisionen på just 68 procent är lite osäker som nämnt ovan. Bortsett från den svenska studien 

(Petzäll et al., 2011) som hade en avvikande låg prevalens av hot och våld så låg samtliga andra 

studier på likartade höga nivåer. Trots att studierna som undersökt prevalens har genomförts i 6 

olika länder med skilda kulturer ger de i stort samma bild och illustrera tydligt att detta är ett 

vanligt förekommande problem.  

 

Glädjande är att av de granskade studierna sågs de lägsta siffrorna för prevalensen av hot och våld 

under ett 12 månaders intervall inom svensk ambulanssjukvård, med ett medelvärde på 45,5 

procent (Petzäll et al., 2011;  Suserud et al., 2002). Det kan jämföras med att 51 procent av anställda 

inom kommunala hälso-sjukvården i Sverige uppgav att de blivit utsatta för våld det senaste året 

(Menckel & Viitasara, 2001). Ambulanspersonal verkar därmed inte vara mer utsatt för våld än 

kommunal sjukvårdpersonal. Bigham et al. (2014) identifierade att personer med demens tenderar 

att vara mera våldsbenägna och hotfulla, och äldre patienter med demenssjukdomar kan antas stå 

för den största delen av våldet som riktas mot kommunalt arbetande sjukvårdpersonal och även 

delar av våldet som riktas mot ambulanspersonalen. Ett antal studier (Rahmani et al., 2012; 
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Bigham et al., 2014; Grange & Corbett, 2002) har funnit att alkohol och drogpåverkade patienter 

utgör en förhöjd risk för att bli utsatt för hot och våld. Denna patientgrupp arbetar 

ambulanspersonal i stor utsträckning med och här är riskerna för allvarliga skador i samband med 

våld större än hos äldre patienter med demenssjukdom.  

 

Enligt Travelbee´s (1966) omvårdnadsteori är kommunikationen grunden för en god vård. Många 

hotfulla situationer kan lösas genom att kommunicera med personen (Regehr, Goldberg, Hughes, 

2002). Samtidigt uppger hela 98,1 procent att relationen mellan vårdare och patient påverkas av 

hot och våld (Suserud et. al., 2002). Ambulanspersonalen kan tänkas hamna i ett vågspel, där 

kommunikation kan lösa hotsituationer och skapa en god vårdrelation, eller så förhindrar hotet att 

relationen skapas. För att en kommunikation ska verka positivt, behöver den också innehålla ett 

gott bemötande. Bemötande handlar bland annat om hur man hälsar på personen, kroppsspråk, 

ögonkontakt, tonfall, engagemang och öppenhet (Fossum, 2007). Personer som enligt Suserud et. 

al. (2002) uppger att relationen påverkas, kan ha förändrat sitt bemötande på grund av oro och 

därmed bidragit till en mindre gynnsam kommunikation.  

 

I en studie med ambulanspersonal där konsekvenserna efter traumatiska händelser undersökts, 

hade majoriteten av ambulanspersonalen blivit utsatta för våldsamma handlingar på sitt arbete 

(Regehr, Goldberg, Hughes, 2002). Personalen ansåg dock inte att dessa händelser var traumatiska, 

men trettio procent uppgav ändå att de upplevde stress efteråt (a.a.) Antalet utsatta för hot och 

våld speglar här tidigare resultat, men konsekvenserna verkar inte alltid bli densamma. I en annan 

studie upplevde majoriteten (över 80 %) av hot eller våldsdrabbad personal fysiska konsekvenser 

såsom sömnsvårigheter eller huvudvärk (Dhar et al., 2012). Skillnaden i resultat skulle kunna 

förklaras med att den ena studien genomfördes i konfliktzonen Kashmir i Indien, skottlossning 

och kravaller hörde här till vardagen. Det är inte förvånande att ett arbete i en sådan hotfull och 

våldsam miljö under en längre period leder till en ökad stress med fysiska och psykiska 

konsekvenser. Studien kan ses som ett exempel på vad hot och våld i arbetsmiljön i slutändan kan 

leda till. Ur både individ och samhällssynpunkt kan påfrestningar som dessa i sin tur leda till fler 

sjukskrivningar, besök inom sjukvården och psykisk ohälsa. 

 

Andra konsekvenser för den som blivit utsatt för hot och våld är ökad oro, minskad empati, en 

mer defensiv inställning mot patienter och att undersökningar av patienten till en viss grad 
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undviks (Taylor et al. 2016; Suserud et al. 2002; Bigham et al. 2014). Detta är allvarliga personliga 

konsekvenser för den drabbade, dessutom innebär det att kvalitén på vården för nästkommande 

patienter kan påverkas till det negativa. Att undvika att utföra vissa moment i omhändertagandet 

av en patient på grund av rädsla för att själv bli utsatt för fysiskt våld bygger ytterligare upp 

känslan av en otrygg arbetsmiljö. Om patienten varit hotfull och våldsam i ett tidigare skede kan 

man dock ha förståelse för denna reaktion. Desto allvarligare måste det ses om 

ambulanssjuksköterskan efter att ha blivit utsatt för hot och våld fått en generellt minskad empati 

till alla patienter och detta har lett till att omvårdnaden av patienter har förändrats. Det finns en 

risk för allvarliga konsekvenser om kliniska fynd inte uppmärksammas på grund av ej 

genomförda undersökningar. Empati och medmänsklighet är en viktig del i omhändertagandet av 

patienter och behövs för att skapa det tillit och förtroende som patienten behöver känna. Detta är 

en central del i Travelbee's (1966) omvårdnadsteori, konsekvenserna av hot och våld kan alltså 

påverka kvalitén på både omvårdnaden och den medicinska diagnostiken.  

 

Våld i hemmet nämndes som ett larmärende där våld mot ambulanspersonal är vanligt (Bigham et 

al., 2014). Studien ägde rum i Toronto, Kanada och det framgår inte om ambulanspersonal var 

själva på platsen. Det är troligt att det finns olika riktlinjer i alla länder och 

ambulansorganisationer för när poliser skall närvara vid liknande ärenden. Närvaro av poliser 

kunde ses som en bidragande faktor för uppkomst av hot och våld (Grange & Corbett, 2002), men 

måste ändå kunna ses som ett primärt skydd för ambulanspersonal. Vid kända hotsituationer 

enligt riktlinjerna inom Stockholms län skall polis vara på plats och säkra platsen innan 

ambulanspersonal går fram. Liknande riktlinjer kan tänkas bidra till en säkrare arbetsmiljö för 

ambulanspersonalen. Detta bygger på att den hotfulla situationen kan identifieras tidigt av 

larmcentralen eller den larmade ambulansen. Kommunikationen mellan larmoperatören och 

ambulansenheten är något som Taylor et al. (2016) identifierade som ofta bristande och som en 

riskfaktor för utsatthet mot hot och våld. Här finns möjligheter till förbättring men även om detta 

samarbete skulle fungera på bästa möjliga sätt kan alla våldsamma situationer inte förutspås. 

Bristande tillgänglighet av polisenheter som finns lediga för assistans till ambulansen är också ett 

problem som dyker upp i dessa situationer.   

 

Tre av de inkluderade studierna som var enkätstudier hade en betydligt lägre svarsfrekvens än de 
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resterande. Boyle et al. (2007), Heick et al. (2009) och Koritsas et al. (2009) hade mellan 25 till 34 

procents svarsfrekvens i sina studier. Vilket också speglas i kvalitetsbedömningen av dessa. Detta 

kan ha påverkat deras resultat genom att det inte går att fastställa om deras deltagare är 

representativa för populationen de velat undersöka. Två av dessa studier har undersökt hot och 

våld mot ambulanspersonalen i Australien och det är möjligt att åsikterna och prevalensen av hot 

och våld som dessa studier visar upp inte är överförbara till hela populationen av 

ambulanspersonal i Australien. Till studiernas försvar ska det dock tilläggas att alla tre ändå har 

fått in stort antal svarsenkäter 233 st (Boyle et al. 2007), 256 st (Koritsas et al. 2009) och 675 st 

(Heick et al. 2009).  

 

Metod diskussion 

Denna studie har som syfte att belysa hur hot och våld mot ambulanspersonal ser ut och dess 

konsekvenser för personalen och för patienterna. Ämnet valdes på grund av ett intresse för 

området från författarna. Både den ökade mediala rapporteringen och rapporter från fackförbund 

har de senaste åren indikerat att problemet med hot och våld mot ambulanspersonal ökar, vilket 

ytterligare motiverat författarna till att studera området. Metoden att göra en litteraturstudie 

valdes för att undersöka vad nuvarande forskning om ämnet visar.  

 

Det breda syftet till studien valdes för att det inte finns speciellt mycket forskning kring ämnet. 

Många andra studier inriktar sig mot akutmottagningar, som också ofta utsätts. Ett smalare syfte 

hade förmodligen resulterat i att väsentligt färre studier hade inkluderats. Studierna som 

inkluderats kommer från olika länder i skilda världsdelar med stora skillnader i kulturer. Det kan 

ses som en svaghet i denna studie att ett brett syfte tillsammans med studier från olika kulturer ger 

ett resultat som är svårt att överföra till ett specifikt land såsom Sverige. Författarna anser dock att 

fenomenet med våld mot ambulanspersonal verkar ske med liknande orsaker oberoende av vart i 

världen det sker.  En annan aspekt i det hela är att medan samhället blir mer mångkulturellt ökar 

relevansen av att granska studier från andra länder och kulturer.  

 

Artikelsökning utfördes i PubMed och Cinahl, hade sökning utökats till fler databaser är det 

möjligt att ytterligare studier hittats. Dock anser författarna att PubMed och Cinahl är de största 

och mest relevanta databaserna för området. Artiklar äldre än 15 år valdes att exkluderas med 
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anledning av att mycket har hänt i samhällsutvecklingen de senaste femton åren och relevansen av 

äldre artiklar är därför osäker. Under genomgången av sökresultatet och urvalet av artiklar finns 

risken att relevanta artiklar exkluderats, denna risk har författarna försökt minimera genom att 

noga läsa titel, abstract och utifrån det få en övergripande bild av artikeln innan exkludering. 

Förbisedda artiklar är därför lika mycket ett resultat av den artikelns brister i abstract som i 

urvalsprocessen för denna studie. 

 

Författarna anser att en styrka i denna studie är att kvalitetsgranskningen av artiklarna utförts 

utifrån en standardiserad checklista (Forsberg & Wengström, 2013) vilket ger en grund i 

bedömningen som kan upprepas. Poängen tillsammans med en helhetsbedömning har sedan gett 

kvalitetsvärderingen.   

 

Slutsats 

Hot och våld som riktas mot ambulanspersonal är ett vanligt förekommande problem och kan få 

allvarliga konsekvenser för den drabbade och samhället. Det förändrar också hur 

ambulanssjuksköterskan arbetar och kan innebära ett försämrat omhändertagande av patienter. 

Stöd från arbetsledningen upplevs ofta som otillräcklig och det finns en brist i utbildning i 

området. Fler studier är nödvändigt för att få fram hur hot och våld kan hanteras och förebyggas 

på bästa sätt. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1.  Forsberg & Wengström (2013) 
 

 Granskningsmall Kvalitativa studier. Ja  

(1 p) 

Nej 

(0 p) 

A. Syfte -------- -------- 

Är studiens syfte och frågeställning tydligt beskrivet?   

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen?   

B. Undersökningsgrupper -------- -------- 

Är urvalskriterierna för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

(inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna.) 
  

Finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen 

kontaktades? 

  

Beskrivs vilken urvalsmetod som användes?   

Är undersökningsgruppen lämplig?   

C. Mätmetoder -------- -------- 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang 

skedde datainsamlingen)? 

  

Beskrivs metoden för datainsamling tydligt? (vilken typ av frågor 

användes etc.)? 

  

Är data systematiskt samlade(finns intervjuguide/studieprotokoll)?   

D. Analys -------- -------- 

Beskrivs det hur begrepp, teman och kategorier utvecklades och 

tolkades? 

  

Är analys och tolkning av resultatet diskuterade?   

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)?   

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens 

trovärdighet)? 

  

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent 

beskrivet)? 

  

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?   

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade 

data (finns citat av originaldata, summering av data medtaget som 

bevis för gjorda tolkningar)? 

  

E. Utvärdering -------- ------- 

Kan resultaten återkopplas till ursprungliga forskningsfrågan?   

Stöder insamlade data forskarens resultat?   

Har resultatet klinisk relevans?   

14-19 poäng = Hög  kvalitet. 8-13 poäng = Medel  kvalitet.  0-7 poäng = Låg kvalitet 
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Bilaga 2.  Forsberg & Wengström (2013) 
 

Granskningsmall för kvantitativa artiklar Ja  

(1 p) 

Nej 

(0 p) 

A. Syfte -------- ------- 

Är studiens syfte och frågeställning tydligt beskrivet?   

Är designen lämplig utifrån syftet?   

B. Undersökningsgrupper -------- -------- 

Finns inklusionskriterier?   

Finns exklusionskriterier?   

Beskrivs urvalsförfarandet på ett fullt acceptabel sätt?   

Är deltagarantalet beskrivet?   

Är undersökningsgruppen representativ?   

C. Mätmetoder -------- -------- 

Är mätmetoderna beskrivna?   

Är reliabiliteten beräknad?   

Är validiteten diskuterad?   

D. Analys -------- -------- 

Var demografisk data liknande i jämförelsegrupperna?   

Beskrivs bortfallet?   

Finns en bortfallsanalys?   

Var den statistiska analysen lämplig?   

Erhölls signifikanta skillnader?   

Instämmer du med författarnas slutsatser?   

Kan resultatet generaliseras till annan population? 

 

  

Kan resultatet ha klinisk betydelse?   

13-18 poäng = Hög  kvalitet                                                       

7-12 poäng = Medel  kvalitet                                                                                                    

0-6 poäng = Låg kvalitet 
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Bilaga 3. Kriterier för kvalitetsvärdering. (Forsberg & Wengström 2013). 

 

Hög kvalitet                                              Medel kvalitet                                            Lågkvalitet 

     1                                                                       2                                                                       3 

Randomiserad kontrollerad studie: 

Större, väl genomförd multicenterstudie 

med tydlig beskrivning av studie protokoll, 

material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Patientmaterialet är 

tillräckligt stort for att besvara 

frågeställningen. 

Randomiserad kontrollerad studie: 

Randomiserad studie med för få patienter 

och/eller för många interventioner, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. Bristfällig 

materialbeskrivning, stort bortfall av 

patienter. 

Kvasi-experimentell studie: 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

stort patientmaterial och adekvata 

statistiska metoder, reliabilitets- och 

validitetstestade instrument. 

Kvasi-experimentell studie: 

Litet patientmaterial, ej reliabilitets- och 

validitetstestade instrument. Tveksamma 

statistiska metoder. 

Icke-experimentell studie: 

Stort konsekutivt patientmaterial som är 

väl beskrivet. Lång uppföljning. 

Icke-experimentell studie: 

Begränsat patientmaterial, otillräckligt 

beskrivet och analyserat med tveksamma 

statistiska metoder. 
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Bilaga 4. Resultat tabell. 
 

Titel, Författare, Land, 

Årtal 

Syfte  Design/Metod  Urval/bortfall Huvudresultat  Kvalitet    

A pilot studie of 

workplace violence 

towards paramedics. 

 

Boyle, M. S. et al. 

Australien. 2007 

 

 

Att identifiera det 

procentuella antalet 

av paramedics som 

hade upplevt sex 

olika typer av våld 

på arbetsplatsen. 

Enkätstudie, 

retroperspektiv 

tvärsnittsstudie. 

Bekvämlighetsurval,  

enkäten skickades till 

sammanlagt 930 

paramedics som 

jobbade i stad och 

landsbygd i östra 

Australien. 25% 

svarade. 

De senaste 12 månaderna hade: 82,4% 

blivit utsatta för verbala övergrepp, 

54,5% utsatta hot, 37,6% utsatta för 

fysiskt våld. 16,5% utsatta för sexuella 

trakasserier. De enda skillnaderna mellan 

storstad och landsbygd som var 

statistiskt signifikanta var att sexuella 

trakaserier 16,5% mot 10,8%)  och 

sexuella övergrepp (4,3 % mot 1,4 %) 

var vanligare i storstads områdena. 

Annars var förekomsten av hot och våld 

på samma nivå i storstad som på 

landsbygd. 

Medel 

kvalitet 
   

Expecting the 

Unexpected: A Mixed 

Methods Study of 

Violence to EMS 

Responders in an Urban 

Fire Department 

 

Taylor, J. A. et al.   

USA. 2016 

Skador relaterat till 

misshandel 

observerades vara 

större till andel hos 

kvinnor än män vid 

räddningstjänsten i 

en urban miljö. 

Denna skillnad och 

en djupare förståelse 

av EMS responders 

erfarenheter av 

patient initierat våld 

undersöktes. 

Mixed method 

design.  

Retroperspektiv 

cohort studie, samt 

grounded theory 

ansats med intervjuer 

och en fokus grupp. 

Intervjuerna var 

semistrukturerade.   

kvantitativa delen: 

arbetsrelaterade 

skador från 2005-

2013 hos heltids 

paramedics och 

brandmän. Alla från 

samma 

storstadsområde. Data 

hämtades från 3 olika 

register över 

arbetsskador. 

 

Kvalitativa delen: 

Riktat urval och 

”snowball sampling” 

av paramedics som 

blivit utsatta för 

patient initierad våld 

de senaste 5 åren. 10 

deltagare, 5 

intervjuer. En fokus 

grupp med 5 

deltagare. 

Paramedics hade jämfört med brandmän 

en ökad risk för att bli misshandlad av en 

patient, denna risk var (14,36x högre) 

Ingen skillnad i risk sågs mellan manliga 

och kvinnliga paramedics. 

 

Från intervjuerna framkom 9 

underkategorier:  

-Underrapportering av misshandel på 

arbetsplatsen upplevs vara ett vanligt 

fenomen. 

-Problem med larminformation från 

operatörerna. Upplevs bristfällig och det 

ledder till farliga situationer för 

ambulanspersonalen.  

-Krav från allmänheten: Ambulanser 

utnyttjas felaktigt som taxi och till icke 

medicinska anledningar. 

-Utryckningarna blir en onödig risk (hög 

hastighet/blå ljus) 

-Psykologiska konsekvenser. Vissa 

deltagarna blev efter en misshandel 

defensiva, oroliga, det påverkade hur de 

vårdade patienter. 

-Juridiska processen: Upplevs 

meningslöst att anmäla misshandlar från 

patienter, ledde väldigt sällan till någon 

dom. 

-Utbildning/träning . Brist på 

utbildning/träning riktat mot hot och våld 

inför och under anställning. 

-Motverka våldet, behov av 

skyddsutrustning och vapen för 

paramedics. Personalen ville ha 

elpistoler, pepparspray eller pistol som 

självskydd. 

-Arbetsmiljön. Arbetet beskrivs som 

stressfullt och många kände sig 

överarbetade  

 

 

 

Hög 

kvalitet 
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Titel, Författare, Land, 

Årtal 

Syfte  Design/Metod  Urval/bortfall Huvudresultat  Kvalitet    

Experiences of threats 

and violence in the 

Swedish ambulance 

service. 

 

Suserud, B-O. et al. 

Sverige. 2002 

Att beskriva hur 

ambulanspersonal 

upplever, blir utsatta 

för och påverkas av 

hot och våld under 

deras dagliga arbete. 

Deskriptiv 

enkätstudie. 

Frågeformulär 

bestående av 

strukturerade frågor 

och multipla 

svarsalternativ samt 

öppna frågor.   

Tre ambulansstationer 

från landsbygd och 

storstad i västra 

Sverige, samtliga 

anställda 

inkluderades. 72 

deltagare initialt, 66 

svarade (91,6%) 47 

män och 19 kvinnor. 

80,3% hade blivit utsatta för hot och våld 

någon gång under sitt yrkesliv. Hot och 

våld ansågs av 73,5% vara ett generellt 

problem. 65% hade blivit utsatta för hot 

och våld det senaste året. Majoriteten av 

ambulanspersonalen (98,1%) ansågs att 

relationen mellan vårdare och patient 

påverkades av hot och våld. Av de 

drabbade hade de utsatts för: 78% utsatta 

för hot, 67% fysiskt våld, 17% hot med 

vapen. 

Hög 

kvalitet 
   

Exposure of Iranian 

emergency medical 

technicians to workplace 

violence: A cross-

sectional analysis 

 

Rahmani, A. et al.  

Iran. 2012 

Att beskriva hur 

utsatt Iranska EMTs 

är för arbetsrelaterat 

våld, samt att 

identifiera viktiga 

faktorer i frågan ur 

deras synvinkel. 

Deskriptiv, 

exploratorisk, 

tvärsnittsstudie med 

enkäter. 

Samtliga EMTs som 

jobbade aktivt i fältet, 

hade över 1 års 

arbetserfarenhet  i 

östra Azebaijan 

Providensen 

tillfrågades. 160 ville 

delta (av 360 EMTs). 

160 enkäter delades ut 

138 kom tillbaka 

(86%). Gruppen utgör 

36% av det totala 

antalet EMTs i 

regionen. 

74,6% hade blivit utsatta för 

arbetsrelaterat våld senaste året, 37,7% 

hade blivit utsatta för fysiskt våld. Hot 

och verbala övergrepp var vanligast och 

71% hade blivit utsatta för detta det 

senaste året. 7,8% hade blivit utsatta för 

arbetsrelaterat våld där ett vapen använts. 

4% av deltagarna hade ådragit sig 

allvarliga skador relaterat till våld på 

arbetsplatsen. 

 

De flesta incidenterna (72%) hände på 

olycksplatser. Vanliga orsaker till den 

våldsamma reaktionen var ”okunskap om 

EMTs ansvar och roll” (80%) ”fördröjd 

ankomst tid” (42%), att patienten avlidit 

(40%), drog och alkoholpåverkan (28%) 

 

Den vanligaste strategin som användes 

mot våldet var att försöka lugna ned den 

våldsamma personen. 14% av de utsatta 

anmälda händelsen till arbetsgivaren. 

Vanliga åsikter var att våld är en del av 

jobbet och att anmäla våldet leder inte till 

något. 

Hög 

kvalitet 
   

Factors Associated with 

Workplace Violence in 

Paramedics 

 

Koritsas, S. et al  

Australien. 2009 

 

 

Att fastställa 

prediktorer för våld 

som riktas mot 

paramedics. 

Tvärsnittsstudie med 

enkäter. 

930 enkäter skickades 

ut till ett randomiserat 

urval av paramedics i 

södra Australien, 430 

arbetade i 

storstadsområdet och 

500 arbetade i 

landsbygden  

Sammanlagt 256 

svarade (29,6%) 

Verbala hot och övergrepp var associerat 

med tiden av direkt kontakt 

timmar/vecka som paramedics hade med 

patienter, mer patient kontakt gav ökad 

risk. De som blev utsatta för verbala hot 

och övergrepp var också till en större 

grad 2-personers besättningar och fullt 

kvalificerade paramedics (ej studenter 

eller nyanställda). Paramedics som hotats 

verbalt var också till en större 

utsträckning kvinnor. Sexuella 

trakasserier och övergrepp var också 

starkt kopplat till kön där kvinnor till 

största delen drabbades. 
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In the Line of Duty: A 

Study of Ambulance 

Drivers During the 2010 

Conflict in Kashmir 

 

Dhar, S. A.et al. 

Indien, Kashmir. 2012 

 

 

 
 

Syftet med studien 

var att identifiera 

problem som mötte 

ambulanspersonal 

som arbetade i ett 

konflikt drabbat 

område.  

Intervjustudie, 

exploratorisk design,  

semistrukturerade 

frågor. 

35 ambulansförare 

från 4 olika sjukhus i 

Kashmir intervjuades. 

Randomiserat urval. 

Inget bortfall eller 

speciella inklusions 

eller exklusions 

kriterier. Intervjuerna 

ägde rum inom 3 

månader. De 35 

deltagarna utgjorde 

60% av den totala 

populationen av 

ambulanspersonal i 

området.   

83% av ambulanspersonalen hade blivit 

hotad med fysiskt våld de senaste 3 

månaderna och 43% hade blivit utsatta 

för fysiskt våld. 8,5% hade ådragit sig 

frakturer i samband med misshandel. 

Alla intervjuade uppgav att de var rädda 

för att bege sig ut med ambulansen på 

uppdrag, speciellt på natten. 

34% av de intervjuade hade hamnat i 

situationer då de fruktade för sitt eget liv. 

1 ambulans hade blivit beskjuten av polis 

under utryckning. 86% av 

ambulanspersonalen hade 

sömnsvårigheter. 89% hade symptom 

som ökad upplevd irritabilitet, 

huvudvärk och smärta i kroppen. 

1 person (2,8%) uppgav att den ville 

sluta som ambulansförare. Alla andra 

uppgav att de kände att de fyllde en 

viktig funktion och det motiverade dem 

att fortsätta även under dessa svåra 

omständigheter. 

Medel 

kvalitet 
   

Injuries and Fatalities 

among Emergency 

Medical Technicians and 

Paramedics in the United 

States 

 

Maguire, B. J. et al.  

USA. 2010 

 

 

Att undersöka 

karaktären av 

dödsolyckor och 

fastställa 

utbreddheten och 

den relativa risken 

för icke-dödliga 

skador hos EMTs 

och paramedics i 

USA 

Retrospektiv kohort 

studie 

Arbetsrelaterade 

skador och dödsfall 

hos EMTs mellan 

2003-2007 (t.o.m.) i 

USA. Data är 

inhämtad från US 

Department of Labor 

(DOL). Dödsfallen i 

urvalet är den totala 

populationen, de 

arbetsrelaterade 

skadorna är 

uppskattningar gjorda 

efter ett stort urval av 

EMTs. 21690 fall av 

arbetsrelaterade 

skador eller sjukdom 

och 59 dödsfall 

rapporterades 

Vanligaste skadan var stukningar och 

överbelastning (67%), ryggskador stod 

för (43%). Misshandel stod för 2,4% av 

skadorna. Av dödsfallen var 86% 

relaterade till transport av patienten 

(trafik och flygolyckor), 

misshandel/fysiskt våld stod för 8% av 

alla dödsfall. Risken för EMTs att råka ut 

för en arbetsrelaterad skada va 2,9 

gånger högre än för 

genomsnittsarbetaren i den privata 

sektorn. Risken för EMTs att bli 

misshandlad var 2 gånger högre än för 

genomsnittsarbetaren i den privata 

sektorn. Antalet arbetsskador var i antalet 

jämnt fördelade mellan kvinnor och män, 

kvinnor stod dock bara för 27% av den 

totala arbetsstyrkan under studiens 

tidsintervall. 
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Injuries from assaults on 

paramedics and 

firefighters in an urban 

emergency medical 

service system 

 

Crawford Mechem. C. et 

al. 

USA. 2002 

 

 

Studiens syfte var 

att fastställa 

omständigheterna 

och utbreddheten av 

skador uppkomna 

efter misshandel hos 

paramedics och 

brandmän i ett stort 

räddningstjänst 

baserat EMS 

system. 

Retroperspektiv 

cohort studie  

Samtliga anställda vid 

Philadelphia Fire 

Department som 

rapporterat en skada 

till följd av 

arbetsrelaterat våld. 

Under åren 1996-

1998 (t.o.m.). 

1100 arbetsrelaterade 

skador hade 

rapporterats varav 44 

var klassificerade som 

till följd av 

arbetsrelaterat våld. 

44 av 1100 (4%) arbetsrelaterade skador 

var till följd av misshandel.  

Paramedics var utsatta för misshandeln i 

79,5% av fallen jämfört mot 

brandmännen 20,5%. Antalet anställda 

paramedics var i snitt över de 3 åren 193 

st, brandmännen var i snitt 1972 st. 

Paramedics var kraftigt 

överrepresenterade med 40x högre andel 

av arbetsskador/anställd.   

93,2% av misshandlarna skedde i 

samband med omvårdnaden av patienten. 

81,8% av överfallen krävde att den 

utsatte sökte vård. 59,1% av överfallen 

klassificerades som medvetet utförda 

(intentional).31,8% av överfallen ledde 

till sjukskrivning. 

I de fall (37st) där förövarens kön kunnat 

utläsas i rapporten var 62,2% män. 

Hög 

kvalitet 
   

Occupational injuries 

among emergency 

medical service providers 

in the United States 

 

Heick. R. et al.   

USA. 2009 

Att beskriva 

incidensen och 

kännetecknen för 

yrkesskador bland 

ambulanspersonal i 

USA samt 

undersöka samband 

mellan anställdas 

yrkeskategori och 

skador.  

Tvärsnittsstudie med 

enkäter. 

Randomiserat urval ur 

registret NREMT, 

som har 230000 

registrerade 

prehospitala 

akutvårdspersonal 

från 45 stater.  

Inklusionskriterierna 

var: 

Sjukvårdspersonal 

som var anställda 

eller volontärer inom 

den prehospitala 

akutsjukvården vid 

tidpunkten för 

studien. Anställda 

som inte jobbade med 

patient kontakt och de 

med erfarenhet från 

försvarsdepartement 

uteslöts. 

2100 enkäter 

skickades ut, 675 

svarade (34 %). 

Närmare 30 procent av deltagarna hade 

skadats minst en gång under arbetstid de 

senaste 12 månaderna. Flest skador 

rapporterade de anställda (ej 

volontärerna). Fysiskt våld var den 

främsta orsaken till skada, 22,6 % 

rapporterade detta. Patienter som utförde 

våldet var oftast under påverkan av 

alkohol eller andra droger. 

Akuta ryggskador rapporterade 12,8 %. 

Det skiljer sig signifikant mellan antalet 

skador hos de som är betalda och de som 

arbetar volontärt (2x högre utsatthet) 
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Paramedic self-reported 

exposure to violence in 

the emergency medical 

servises (EMS) 

workplace: A mixed 

method cross- sectional 

survey 

 

Bigham, L. B. et al. 

Canada. 2014 

 

 

Att beskriva och 

undersöka våld, 

erfaren av 

sjukvårdare inom 

Kanadas 

ambulanssjukvård. 

Även typ av våld 

som erfarits vem 

som utförde våldet, 

åtgärder vidtagna av 

ambulanspersonal 

samt 

konsekvenserna av 

dessa händelser 

Tvärsnitts enkätstudie 

med mixed method. 

Enkäten hade frågor 

med multipla fasta 

svarsalternativ samt 

öppna svarsalternativ. 

Bekvämlighetsurval, 

tillfrågade olika 

ambulansorganisation

er/stationer. Av 1884 

ambulanspersonal 

som tillfrågades, 

svarade 1676 på 

enkäten (89 %). Inga 

särskilda inklusion 

eller exklusions 

kriterier.  

79 % av deltagarna hade erfarit våld 

inom de senaste 12 månaderna, de flesta 

från patienterna. Den drabbade var oftast 

kvinna. Det vanligaste våldet var verbala 

angrepp, 26 % hade blivit utsatta för 

fysiskt våld. Fysiskt våld hade ofta ett 

samband med patienter som hade en 

intoxikation, huvudtrauma, diabetes, 

demens eller förändrat medvetande.  

Sexuella övergrepp rapporterades sällan, 

men förekom hos kvinnor framförallt. 

Övergreppen skedde oftast inne i 

ambulansen.  

För det mesta gjordes inga åtgärder vid 

en våldsam gärning (62 %), dessutom 

rapporterades oftast inte våldet till någon 

chef (61 %). En del av de drabbade 

behövde ta ledigt (9 %), byta 

arbetsuppgift (6 %), söka professionell 

rådgivning (8 %) eller medicinsk vård (3 

%). En del deltagare beskrev åtgärder 

som tagits vid en våldsam händelse, 

exempelvis bett om hjälp från partner, 

tillkallat polis, höjt rösten, hållit fast 

patienten, gett läkemedel eller avlägsnat 

sig från platsen. Personal som drabbats 

av våld beskrev att de upplevt en negativ 

effekt efter händelsen, bland annat 

personlighetsförändring på jobbet, svårt 

att lita på folk, mindre empati eller hett 

temperament. Även rädsla för sin 

säkerhet.  

Medel 

kvalitet 
   

Psychological 

consequences of 

aggression in pre-hospital 

emergency care- Cross 

sectional survey 

 

Bernaldo-De-Quiros, 

M.et al.   

Spanien. 2015 

Att inom 

ambulanssjukvården 

identifiera de 

psykologiska 

konsekvenserna av 

våld på 

arbetsplatsen som 

utförts av patient 

eller medföljande.   

Retrospektiv 

tvärsnitts studie med 

enkäter. 

Från 70 

ambulansstationer 

valdes slumpmässigt 

441 anställda ut. 

Inklusionskriterier 

var: vårdarbetare som 

arbetat i minst 12 

månader. De 

inkluderade var: 

läkare, sjuksköterskor 

och sjukvårdare. 

Svarsfrekvensen var 

89,5 %. 

Av de som upplevt fysisk aggression, 

uppgav 17,3 % att de känt hög grad av 

utmattning (jmf 2,5 % i gruppen som inte 

upplevt fysisk aggression). Ett samband 

sågs mellan aggression och att 

avpersonalisera. Av de som upplevt 

verbal aggression uppgav 14,1 % även 

avpersonalisering respektive 15,1 % hos 

de som upplevt fysisk aggression.  

Av de som blivit utsatta för hot eller våld 

upplevde 15,1% oro/ångest jämfört med 

3,9% av de som ej varit utsatta. 
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Relationship of restraint 

use, patient injury, and 

assaults on EMS 

personnel  

 

Cheney. R. P. et al. 

USA. 2006 

Att relatera överfall 

mot 

ambulanspersonal 

till patientvariabler 

hos de patienter som 

är fastspända samt 

att fastställa om 

dessa variabler är 

associerade med 

ökad risk för 

överfall mot 

ambulanspersonal 

eller patient. 

Prospektiv cross-

sektionell studie 

Larm (mellan april 

2002 – april 2003) där 

patienter blivit 

fastspända av 

ambulanspersonalen 

och där ett särskilt 

formulär var ifyllt 

inkluderades (vid 

användande av 

fastspänning måste 

ambulanspersonalen 

fylla i formuläret). 

Detta i en stad på 

700.000 invånare. 

Oberoende variabler 

delades in i fyra olika 

kategorier som har 

jämförts. 271 larm 

föll in under 

inklusionskriterierna. 

271 patienter blev fasthållna under 

ettårsperioden. De främsta anledningarna 

till att patienten blev fasthållen var för att 

hindra skada på ambulanspersonal, det 

gick inte att verbalt hantera situationen 

och att hindra patienten från att skada sig 

själv. 85 % av patienterna uppfattades 

som våldsamma, stridslystna, uppvisade 

ilska eller mordiskt beteende. Variabler 

som var associerade med våld mot 

ambulanspersonal var tiden på dygnet 

(mellan midnatt och 6 a.m), kvinnlig 

patient, våldsam patient, patient som 

skadats under tillsyn, arresterad patient 

eller uppfattningen om att läkemedel 

skulle behöva ges för att hindra personen 

från att skada sig själv eller andra. 

Medel 

kvalitet 
   

Self-reported provider 

safety in an urban 

emergency medical 

system. 

 

Furin. M. et al. 

USA. 2015 

Att beskriva 

självrapporterad 

utsatthet för hot och 

våld, uppfattningen 

av säkerhet, och 

fastställa om det 

finns skillnader 

mellan: kön, skift, år 

av 

arbetslivserfarenhet. 

Detta i ett EMS 

system med hög 

arbetsbelastning.  

Retroperspektiv 

tvärsnitts studie med 

enkäter. 

 Bekvämlighets urval 

av anställda inom ett 

EMS system i New 

England, enbart de 

som jobbade ut i fältet 

fick svara.196/220 

(89%) svarade. . 

Insamling skedde 

under 3 månader 

enkäter delades ut 

under obligatoriska 

utbildnings tillfällen, 

deltagande var 

frivilligt. 142/196 

deltagare var män 

(72%): 

68% av deltagarna hade varit rädda för 

sin säkerhet under arbete. 88% hade 

blivit utsatta för verbala övergrepp eller 

hot. 80% hade blivit utsatta för fysiskt 

våld under arbetet. 40% av de som blivit 

utsatta för fysiskt våld sökte vård för 

skadorna. 49% polisanmälde händelsen. 

De som jobbat längre hade i större 

utsträckning blivit utsatta för fysiskt 

våld.  

Av de med >10 års erfarenhet hade 86% 

blivit utsatta för fysiskt våld. 

Av de med 6-10 års erfarenhet hade 77% 

blivit utsatta för fysiskt våld 

Av de med <2 års erfarenhet hade 60% 

blivit utsatta för fysiskt våld. 

De som jobbat över 11 år sökte i 60% av 

överfalls incidenterna vård och 

polisanmälda 74% av händelserna, hos 

de med under 11 års erfarenhet sökte 

21% vård och 29% polisanmälde 

händelsen. EMS personal med längre 

erfarenhet hade också i större 

utsträckning varit rädda för sin säkerhet 

på arbetet 82% mot 69% för de som 

jobbat under 10 år. Mellan könen fanns 

ingen statistisk skillnad i antalet 

incidenter av hot eller våld, eller i 

uppsökande av vård. Kvinnorna 

rapporterade i större utsträckning än män 

att de haft rädsla för sin säkerhet, 76% av 

kvinnorna mot 68% av männen. 

Risken överfall var som störst för de som 

jobbade nattskift 89% hade blivit utsatta. 

Av de som jobbade kvällsskift hade 81% 

blivit utsatta för överfall, inom dagskifts 

personal 69%. 

Hög 

Kvalitet 
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Threats and violence in 

the swedish pre-hospital 

emergency care 

 

Petzäll. K. et al.  

Sverige. 2011 

Att undersöka 

incidenten av hot 

och våld inom den 

svenska 

ambulansverksamhe

ten samt att beskriva 

dessa situationer 

Retroperspektiv 

tvärsnitts studie med 

enkäter. 

Elva 

ambulansstationer 

från fyra olika 

områden i Sverige 

deltog. 

Bekvämlighetsurval. 

Inklusionskriterierna 

var: minst tre 

månaders erfarenhet 

från deras dåvarande 

arbetsplats, minst 50 

% anställning med 

arbete inom 

ambulansen (ej 

skrivbordsjobb). 170 

enkäter skickades ut, 

134 svarade (79 %). 

En pilotstudie hade 

genomförts tidigare 

och dessa personer 

fick ej delta.  

Det senaste året hade 26 % utsatts för hot 

och 16 % för fysiskt våld under deras 

arbete. Varken kön, arbetserfarenhet eller 

arbetsgrupp verkade ha någon påverkan 

för ökad risk. Vid förfrågan om hot 

generellt (inte bara senaste året) svarade 

66 % att de blivit utsatta en eller flera 

gånger och 42 % hade blivit utsatta för 

fysiskt våld. Hot om våld eller dödshot 

var de hot som upplevdes värst. 27 % 

hade någon gång blivit hotad med vapen. 

Av de som utsattes för fysiskt våld fick 

21 % uppsöka vård efteråt.  

Över hälften av respondenterna uppgav 

att de ändrade sitt beteende när hot eller 

våld var närvarande med ökad 

försiktighet och misstänksamhet. 

Hög 

kvalitet 
   

Violence against 

emergency medical 

services personnel 

 

Grange. J.T. et al. 

USA. 2002 

 

Att fastställa 

utbredningen av hot 

och våld mot 

personal inom den 

prehospitala 

akutsjukvården samt 

fastställa faktorer 

som associeras med 

sådant våld. 

Prospektiv kvantitativ 

studie där personalen 

under en 31 dagars 

period fick fylla i ett 

frågeformulär efter 

varje larm med 

patientkontakt.  

11 prehospitala 

stationer i ett 

storstadsområde i 

södra Kalifornien 

deltog, från första juli 

till sista juli, 1995. 

4156 formulär 

lämnades in, varav 54 

exkluderades på 

grund av ej ifyllt 

korrekt. 

Av 4102 larm, beskrevs våld förekomma 

vid 349 stycken (8,5 %). Våld mot 

vårdpersonalen förekom hos 184 fall 

totalt (4,5 %) varav fysiskt våld stod för 

högst andel. Resterande var därmed våld 

mot andra människor, inklusive 

patienten. Faktorer som tydde på en 

bidragande faktor till våld var poliser på 

plats, närvaro av gängmedlemmar, 

misstänkt psykisk sjukdom och närvaro 

av alkohol eller droger. Män stod för 

största delen av våldet. Åldern var också 

en faktor, där personer mellan 30-44 stod 

för största delen av våld mot 

vårdpersonal. 

Medel 

kvalitet 
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Titel, Författare, 

Land, Årtal 

Syfte  Design/Metod  Urval/bortfall Kommentarer/brister Kvalitet   

Occupational injury risk 

among Australian 

paramedics: an analysis 

of national data 

 

Maguire, J.B. et al. 

Australien, 2014 

Att identifiera 

yrkesrisker för 

ambulanspersonal i 

Australien, genom 

att beskriva antalet 

skador, svåra 

olyckor och dödsfall 

samt jämföra de 

antal med andra 

rapporter  

Retrospektiv 

deskriptiv studie  

Data togs från 

SWA (safe work Australia) 

under perioden 2000-2010. 

Inkluderade  

alla allvarliga fall av 

arbetsskador där 

kompensation har getts. 

6728 fall inkluderades. 

 

Låga poäng i granskningsmallen: 

6p=låg kvalitet 

Brister i beskrivning av 

mätmetoder, validitet och 

reliabilitet.  

Analysmetoden ej beskriven.  

Brister i redovisningen av 

resultatet. 

Studien undersöker alla 

arbetsskador, ej riktat specifikt 

mot hot och våld. 

Låg Kvalitet    

Repetitively Assaultive 

Psychiatric Patients: 

Fifteen-Year Analysis of 

the Assaulted Staff 

Action Program (ASAP) 

with Implications for 

Emergency Services 

 

Flannery, R. B. et al. 

USA. 2008 

Att bedöma 

kännetecknen för 

upprepade 

våldsamma patienter 

samt icke-upprepade 

våldsamma 

patienter. 

Retroperspektiv 

cohort studie. 

Psykiatriska patienter som 

tillhörde Massachusetts 

department of mental 

health och som var 

våldsbenägna. Varje 

våldsam händelse 

rapporteras i ett ASAP 

formulär, dessa har 

granskats. 2152 händelser 

skedde under perioden 

varav 1857 kunde 

användas i studien. 

Låga poäng i granskningsmallen  

4p=låg kvalite. 

Studien visar få statistiskt 

signifikanta resultat.  Analysen av 

data har ej förklarats, få 

referenser i artikeln 9 st varav 5 

är egna studier av en av 

författaren. Titeln indikerar att 

studien är riktad mot 

ambulanspersonal men de 

våldsamma händelserna 

inkluderar all personal, oklart hur 

stor del av våldet som drabbat 

ambulanspersonal. Låg kvalitet 

samt ej relevant att inkludera. 

Låg Kvalitet    

 


