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SAMMANFATTNING 

 

Internationellt varierar ambulanspersonalens kompetensnivåer, utbildningssystem och 

utbildningsnivåer. I Sverige utförs ambulanssjukvård av legitimerade sjuksköterskor med 

eller utan specialistutbildning, vidareutbildade undersköterskor och läkare. I samband med 

ambulanssjukvård ska god hälso- och sjukvård utföras med hög patientsäkerhet. 

Ambulanspersonal behöver hög kompetens för att kunna bedöma subjektiva och objektiva 

data samt att vårda patienter i alla åldrar med akuta vårdbehov utifrån gällande lagstiftning, 

förordningar och riktlinjer. För att optimera prehospital omvårdnad kan personcentrerad 

vård användas för att ge vård och behandlingar ur ett holistiskt omvårdnadsperspektiv till 

patienter och närstående. Hot och våld vid ambulanssjukvård är ett globalt och nationellt 

problem som ökar i omfattning. Prehospitalt arbete kan innebära att säkerhetsläget snabbt 

kan ändras utan förvarning från ett lugnt läge till kaotiskt. Samtidigt finns inte tillgång till 

de säkerhetssystem som finns intrahospitalt. 

 

Syftet var att beskriva ambulanspersonals upplevelser och erfarenheter av prehospitalt hot 

och våld. 

 

Uppsatsen designades som en litteraturöversikt. Ansatsen innebar ett systematiskt och 

induktivt arbetssätt. Översikten omfattade 15 vetenskapliga orginalartiklar med både 

kvalitativ och kvantitativ metod. Artiklar söktes i databaserna MEDLINE, CINAHL och 

PsycINFO. Granskning av artiklarnas vetenskapliga kvalitet genomfördes med hjälp av 

granskningsmall för kvalitetsbedömning som fanns tillgänglig från Sophiahemmet 

högskola. Dataanalys utfördes genom integrerad dataanalys. Artiklar som inkluderades 

hade erhållit etiskt godkännande från etiska nämnder. 

 

Resultatet sammanställdes i fyra kategorier och 12 underkategorier. Ambulanspersonalens 

utsatthet för riskfyllda situationer påverkades av demografiska skillnader, verbala hot, 

fysiskt våld och osäkra platser. Hotfulla och våldsamma situationer kunde medföra 

negativa konsekvenser vid omvårdnad. Konsekvenserna kunde inverka på vårdrelationer 

och omvårdnadskvalitet, skillnad mellan oavsiktliga och avsiktliga incidenter samt brister i 

samverkan med larmcentraler. Utsattheten för incidenter kunde ge inverkan på 

välbefinnande, vilket kunde orsaka akuta behov av sjukvård och psykologiskt stöd, 

påverkan på psykisk och social hälsa samt utmattning och stressreaktioner. Ledarskapets 

betydelser inverkade på rapportering av incidenter från ambulanspersonal samt hjälp och 

stöd från arbetsgivare. 

 

Ambulanspersonal riskerar att utsättas för riskfyllda situationer där hotfulla och 

våldsamma incidenter kan uppstå. Incidenter där prehospitalt hot och våld förekommer kan 

orsaka att patienter erhåller omvårdnad med försämrad kvalitet och sänkt patientsäkerhet. 

Ambulanspersonal kan riskera sänkt välbefinnande och ohälsa som kan kvarstå under lång 

tid efteråt. Arbetsgivares preventiva arbete och ledarskap anses vara bristfälliga vilket 

orsakar att mörkertalet blir stort över inträffade incidenter. Ledarskapet i 

ambulansorganisationer behöver ge betydelse för ambulanspersonal för att kunna 

förebygga och hantera incidenter med hotfulla och våldsamma situationer. 

 

 

Nyckelord: hot, våld, prehospital akutsjukvård, ambulanspersonal, ledarskap 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Internationally, the level of competence of the ambulance personnel as well as education 

and training varies. In Sweden, ambulance care is performed by registered nurses, specially 

trained or not, assistant nurses and doctors. Ambulance care should provide good and safe 

health care based om current legislation, regulations and guidelines. Ambulance personnel 

need high qualifications to be able to access subjective and objective data and care for 

patients of all ages who need acute pre-hospital care. In order to optimize pre-hospital care 

person-centered care can be used to form a holistic care perspective. Ambulance personeel 

exposed to threat and violence has become a global and national problem that increase in 

scale. Pre-hospital work can involve quick changes regarding the security of the situation 

and place. This without the access to security systems available in the hospital. 

 

The aims were to describe the ambulance personnel’s experiences of pre-hospital threat 

and violence. 

 

The method was designed with a literature review. The work involved systematic and 

inductive methods. The review included 15 scientific original articles with both qualitative 

and quantitative methods. Articles were searched in the databases MEDLINE, CINAHL 

and PsycINFO. Review of the scientific quality of the articles was conducted using a 

quality assessment review template available from the Sophiahemmet University. The 

result was analyzed with an integrated data analysis. Articles that were included had 

obtained ethical approval from ethics committees. 

 

The result was described in four categories and 12 subcategories. Ambulance personnel 

exposure to risky situations was affected by demographic differences, verbal threats, 

physical violence and unsafe places. Threatening and violent situations could give negative 

consequences on nursing. The consequences could affect the impact of care relationships 

and quality of care, differences between accidental and intentional incidents and problems 

in cooperation with emergency centers. Ambulance personnel exposure to incidents could 

have an impact on well-being, which could cause acute need for healthcare and 

psychological support, impact on mental and social health, fatigue and stress responses. 

Leadership meanings influenced the reporting of incidents and help and support for 

ambulance personnel. 

 

Ambulance personnel are at risk of being exposed to risky situations where threatening and 

violent incidents can occur. Incidents with prehospital threats and violence can cause 

patients receive care with reduced quality and reduced patient. Ambulance personnel may 

risk lower well-being and illness that may persist for a long time afterwards. Employers 

preventive work and leadership are inadequate, causing the number of unreported cases is 

high over the incidents. The leadership of the ambulance organizations need to involve 

significant for the ambulance personnel to prevent and respond to incidents of threatening 

and violent situations. 

 

 

Keywords: threats, violence, prehospital emergency care, paramedics, leadership 
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INLEDNING 

 

Ambulanspersonal riskerar att utsättas för negativa incidenter med hot och våld på 

arbetsplatser. Jämfört med andra vårdrelaterade yrken kan riskerna vara större. Incidenter 

kan medföra försämrad omvårdnad och påverka patientsäkerheten. Lagar, föreskrifter och 

styrdokument påvisar att arbetsgivare har ansvar för personalens psykosociala arbetsmiljö, 

personalens säkerhet och att vård och behandlingar utförs på ett patientsäkert sätt. 

Larmcentraler kontaktas inte alltid av personen som behöver hjälp utan av närstående eller 

okända personer. Vid utlarmningar vet inte besättningar vem de kommer att träffa eller hur 

situationen ser ut. Efter att larm mottagits kan situationer plötsligt förändras. Ofta är 

ambulanspersonal först på plats när personer behöver akut sjukvård utanför sjukhus. Möten 

kan då bli oförutsägbara och ge upphov till hot- och våldssituationer. 

BAKGRUND 

Historik 

 

År 1866 inrättas offentliga ambulansverksamheter i New York, USA, med fordon och 

personal som fanns i beredskap för att kunna rycka ut på larm. Ambulanserna hade en 

enkel kommunikationsutrustning och patienter transporterades till sjukhus. Ambulanser har 

därefter utvecklats för att idag kunna ge avancerad prehospital sjukvård (Bell, 2009). I 

Sverige bemannades ambulanser i början av frivillig personal utan sjukvårdsutbildning 

eller legitimation för yrket (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och svensk 

sjuksköterskeförening [RAS], 2012). Uppdragen handlade om snabba transportuppdrag in 

till sjukhus. I städer utfördes uppdrag av räddningstjänster och på landsbygd av 

taxichaufförer. Under 1968 lagstadgades att ansvar för ambulanssjukvård låg på 

sjukvårdshuvudmannen. Samtidigt infördes en tre veckors frivillig sjukvårdsutbildning 

som omfattade kunskap om att skapa fria luftvägar och stoppa blödningar. Under 1970-

talet blev det obligatorisk med en sju veckor lång utbildning för ambulanspersonal 

(Gårdelöv, 2009). I slutet av 1980-talet införde Socialstyrelsen allmänna råd om att 

kompetenskrav på ambulanspersonal skulle minst ha undersköterskekompetens vid 

nyanställningar (SOSFS 1990:14). Samtidigt infördes utrustning som halvautomatiska 

defilibratorer, CPAP-system och pulsoxymetrar. Under 1980 införde Socialstyrelsen att 

undersköterskor i ambulans fick administrera läkemedel efter delegeringar från 

ambulansläkare. Dock fanns inte läkemedel tillgängliga i alla ambulanser. År 2005 ändrade 

Socialstyrelsen reglerna för läkemedelshantering och beslutade då att läkemedel endast 

fick hanteras och administreras av legitimerade sjuksköterskor. Ambulanser behövde 

därför bemannas med sjuksköterskor och behov uppstod även att utbilda 

specialistsjuksköterskor med inriktning på ambulanssjukvård (Gårdelöv, 2009). 

Författningar som rör prehospital vård 

 

Prehospital akutsjukvård definieras som ”omedelbara medicinska insatser som görs av 

hälso- och sjukvårdspersonal utanför sjukhus” (SOSFS 2009:10, kap 1, 2§). Enligt 

Socialstyrelsen är ambulanssjukvård exempel på prehospital akutsjukvård. Socialstyrelsen 

definierar ambulanssjukvård som ”hälso- och sjukvård som utförs av hälso- och 

sjukvårdspersonal i eller anslutning till ambulans” (SOSFS, 2009:10, kap 1, 2§). I Hälso- 

och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) påvisas i 1§, kap. 5 att god hälso- och sjukvård ska 

utföras i samband med omhändertagande av patienter (SFS 2017:30). 
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Föreskrifter från Socialstyrelsen påvisar att respektive landsting eller region själva beslutar 

om nödvändiga kompetenskrav (SOSFS, 2009:10, kap 2, 1§). Granskning från 

Riksrevisionen visar att Socialstyrelsens föreskrifter för ambulanssjukvård är för allmänt 

hållna. Detta medför att organisationer och styrning av ambulanssjukvård kan skilja sig åt i 

landet. Dessutom varierar kompetenskrav och befogenheter hos ambulanspersonal 

(Riksrevisionsverket, 2012). Svenska ambulanser ska bemannas av minst en person med 

kompetens inom prehospital akutsjukvård som har behörighet att administrera läkemedel, 

ge avancerade behandlingar och ansvara att uppdraget utförs patientsäkert (SOSFS 

2009:10, kap 6, 1-4§). 

Kompetens inom ambulanssjukvård 

 

Världsorganisationen, WHO, beskriver att globalt är skador på grund av olyckshändelser 

vanligaste orsaken till befolkningens sjuklighet och död. Därför bör organisationer för 

ambulanser finnas tillgängliga som kan hindra och mildra konsekvenser av personskador 

samt bidra till ökad livskvalitet. Stora delar av världens befolkning saknar tillgång till 

transporter med ambulanser där avancerad sjukvård kan utföras. Många gånger används 

istället informella färdmedel i privat regi och kommersiella transporter. Fastställda planer 

bör finnas för hur transporter ska ske till sjukhus på ett snabbt och säkert sätt för att minska 

obehag och öka chanser till överlevnad. Bästa transportsätt är ambulanser som är 

utformade, utrustade och bemannade för att kunna transportera och vårda patienter (World 

health organization, 2005). Enhetliga definitioner saknas i vetenskaplig litteratur för 

benämningen ambulanssjuksköterska (Suserud, 2005). I uppsatsen används därför uttrycket 

ambulanspersonal för de yrkeskategorier som arbetar prehospitalt inom ambulanssjukvård. 

 

Internationellt varierar ambulanspersonalens kompetensnivåer, utbildningssystem och 

utbildningsnivåer (Kilner, 2004). Ofta används nationella kompetenskrav och 

utbildningssystem. Exempelvis organiseras prehospital sjukvård i Australien, Norge, 

Storbritannien och USA genom paramedicsystemet (Al-Shaqsi, 2010). Emergency Medical 

Services är ett samlingsbegrepp för olika kompetensnivåer och omfattas av Emergency 

medical technicians och paramedics (National Association of Emergency Medical 

Technicians [NAEMT], 2017c; Center for Prehospital Care, 2017). För beskrivning av 

utbildnings- och kompetensnivåer inom det paramedicinska systemet - se tabell 1. 

 

Tabell 1. Kompetensnivåer inom paramedicsystemet 
 

  

 Emergency Medical Services (EMS) 

Emergency Medical Technicians (EMT) Paramedics 

Utbildningsnivå Grundnivå Avancerad utbildning 
 

Kompetenskrav Tidigare erfarenhet behövs inte Grundutbildad certifierad EMT 
 

Omfattning 120–150 timmar  1200–1800 timmar 
 

Kompetens Grundläggande akutsjukvård som ej 

innebär invasiva behandlingar. 

 

Livräddande åtgärder, hjärt- och 

lungräddning, spinal immobilisering, 

transport av patienter samt administrera 

läkemedel vid livshotande situationer 

Kompetens som EMT samt avancerad 

akutsjukvård. 

 

Administrering av akuta läkemedel, 

infusioner, avancerad hantering av 

luftvägar, återupplivning, EKG-bedömning 

samt vård vid hjärtattacker och trauman 
 

Certifiering Emergency Medical Technicians Paramedics 
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Sedan 2005 utförs ambulanssjukvård av legitimerade sjuksköterskor med eller utan 

specialistutbildning, vidareutbildade undersköterskor och läkare. Samma år infördes 

utbildningar på avancerad högskolenivå till ambulanssjuksköterska. Dessa utbildningar kan 

sökas av legitimerade sjuksköterskor för att höja prehospital yrkeskompetens och omfattar 

ett års heltidsstudier. Ambulanssjuksköterskor ansvarar för patientvård vilket innebär att 

avancerad sjukvård och behandling kan ges redan på hämtplats hos patienter och under 

transport till sjukhus. Kompetensen innebär vård av patienter i alla åldrar med akuta 

vårdbehov. Detta betyder att sjuksköterskor snabbt ska kunna bedöma, prioritera och utföra 

medicinska- och omvårdnadsåtgärder (Suserud, 2005). 

Prehospital vårdkedja 

 

Den prehospitala vårdkedjan startar när en person ringer till larmcentralen och behöver 

hjälp (Forslund, Quell & Sørlie, 2008). Det kan vara svårt att via telefon avgöra symtom 

och diagnosers allvarlighetsgrad samt med vilken prioriteringsgrad ambulanser ska 

utlarmas (Bruce & Suserud, 2003). Larmoperatörer prioriterar och larmar ut ambulanser 

efter beslutsstöd som utgår från personens symtom. Vid ambulanssjukvård används tre 

larmnivåer. Prio ett innebär mycket brådskande uppdrag där personen har akut livshotande 

symtom. Prio två innebär brådskande uppdrag där personen bedöms ha akuta symtom men 

bedöms inte vara livshotande. Prio tre omfattas av övriga uppdrag där ambulansvård 

behövs men som inte är brådskande och där personens tillstånd bedöms att inte påverkas av 

rimlig väntetid (Hjälte, Suserud, Herlitz & Karlberg, 2005; SOS Alarm, 2017). 

 

Under framkörning kan ambulanspersonal förbereda sig genom att skaffa information om 

uppdraget. Larmoperatörer kan bistå ambulanspersonal genom att förmedla information 

om potentiellt farliga situationer och informera ambulanspersonal om att inte gå in i osäker 

situation förrän säkerheten på platsen är säkrad av polis (Maguire, Hunting, Smith & 

Levick, 2002). Vårdbedömningar startar vid ankomst hos patienten. Genom objektiva och 

subjektiva data utförs en klinisk bedömning för att kunna prioritera omvårdnad och 

medicinska behandlingar. Ambulanssjukvård innebär unika miljöer som kräver kunskap att 

hantera olika situationer. Omvårdnad kan inte alltid förutses eller planeras. Därför bör 

optimala vårdrum skapas direkt vid ankomst (Forsgren, Forsman & Carlström, 2009). 

 

Patientens tillstånd och symtom identifieras och bedöms genom objektivt mätbara data och 

triagering. Triagering kan visa på hur snabbt patienter behöver vård och behandling för att 

kunna öka vårdkvaliteten genom anpassad vård och behandling (Fry & Burr, 2002). 

Samtidigt som objektiva data tolkas bedöms subjektiva data och på hur patienten upplever 

hinder för sin hälsa (Clements & Mackenzie, 2005). Prehospital triagering sker genom ett 

stödsystem där patientens beskrivna symtom ger ambulanspersonalen vägledning för att 

snabbt och patientsäkert kunna ge vård och behandlingar. Bedömningar görs av patientens 

allmäntillstånd, vitala funktioner och symtom. Därefter beslutas om lämplig vårdnivå och 

prioriteringsgrad av ambulanstransport. Om vitala funktioner är påverkade ökar 

prioriteringsgraden (Region Skåne, 2017). Under transporten fortsätter vård, behandlingar, 

övervakning och dokumentation i patientens journal för att skapa kontinuitet och 

patientsäkerhet (RAS, 2012; Hagiwara & Wireklint Sundström, 2010). Prehospital 

ambulanssjukvård avslutas när patienten avlämnas och rapporteras till mottagande enhet 

(Forslund et al., 2008). 
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Patienter kan nekas ambulanssjukvård eller bli hänvisade till annan vårdnivå (Ahl et al., 

2005). Prioritering av hälso- och sjukvård utgår från tre etiska principer. 

Människovärdesprincipen som visar att alla människor har lika värde, behovs- och 

solidaritetsprincipen som visar att den som har störst behov av vård ska först erhålla vård 

samt kostnadseffektivitetsprincipen som visar att den mest kostnadseffektiva behandlingen 

ska väljas i största möjliga utsträckning (Prioriteringsdelegationen, 2001). Detta innebär att 

legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar i ambulans kan i samråd med bakre 

läkarstöd besluta om vilken vårdnivå som ska gälla efter att patienten bedömts och 

undersökts utifrån anamnes och vitala parametrar (Stockholms läns landsting, 2015). 

Dessutom påvisas att beslut om fortsatt egenvård kan fattas om detta skett i samråd med 

patienten och utifrån dennes fysiska och psykiska hälsa samt efter hur livssituation ser ut 

(SOSFS 2009:6, kap 4, 4§). 

Patientsäker vård 

 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ställer höga krav på att sjukvården ska vara 

medveten om risker som kan uppstå vid vård och behandlingar samt analysera dessa 

områden och inträffade incidenter (Socialstyrelsen, 2016). Enligt Patientsäkerhetslagen 

(SFS 2010:659) innebär patientsäkerhet skydd mot vårdskada. Vårdskador innebär 

negativa konsekvenser av vård och behandlingar, oavsett allvarlighetsgrad, som kunnat 

undvikas när patienter haft kontakt med hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvård ska 

utföras på ett patientsäkert sätt med god kvalitet. Lagen gäller all vård som utförs av 

privata, offentliga eller kommunala vårdgivare. Enligt 4 §, kap 6, i SFS 2010:659 omfattas 

hälso- och sjukvårdspersonal av skyldigheter att utföra vård med hög patientsäkerhet och 

rapportera risker eller incidenter som kan orsaka vårdskador (SFS 2010:659). Vårdgivare 

ansvarar för förebyggande åtgärder och bedömning av situationer som kan ge sänkt 

vårdkvalitet. Vidare ansvarar vårdgivare och vårdpersonal tillsammans att omvårdnad sker 

på ett patientsäkert sätt och med hög kvalitet (Socialstyrelsen, 2016). 

 

Medicinska behandlingsriktlinjer för ambulanssjukvård används för att säkerställa att vård 

och behandlingar utförs på ett patientsäkert sätt med god kvalitet. Riktlinjerna gäller endast 

för det landsting eller den region som ambulansöverläkaren beslutat. Därför kan 

prehospital vård och behandling skilja mellan olika ambulansorganisationer i Sverige. 

Dokumenten utgår från gemensamma riktlinjer framtagna av Sveriges Ledningsansvariga 

Ambulansläkare i Samverkan (Sveriges Ledningsansvariga Ambulansläkare i Samverkan 

[SLAS], 2011). Ambulanspersonal måste följa dokumenten då dessa utgör beslutsstöd för 

att uppnå patientsäkerhet och kvalitetssäkring av ambulanssjukvård. Riktlinjerna följer det 

systematiska arbetssättet för prehospital akutsjukvård som beskrivs i de internationella 

utbildningsprogrammen Advanced Medical Life Support [AMLS] och Prehospital Trauma 

Life Support [PHTLS] (Stockholms läns landsting, 2015). PHTLS är ett internationellt 

utbildningsprogram för all vårdpersonal som arbetar med prehospital vård. Syftet med 

utbildningen är att kunna utföra bästa möjliga vård för patienter som utsätts för akuta 

trauman genom att förbättra kvaliteten på specifik traumavård och behandling samt minska 

dödligheten (NAEMT, 2017b). AMLS är ett utbildningsprogram som visar på hur akut 

omhändertagande av patienter med medicinska tillstånd ska utföras. Programmet omfattar 

hur akut medicinska symtom kan bedömas och prioriteras för att patienter ska kunna bäst 

prehospital behandling (NAEMT, 2017a). 
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Omvårdnad vid ambulanssjukvård 

 

Personcentrerad vård beskriver vård ur ett holistiskt synsätt. Teorin utgår från 

personalismen och visar att personer inte kan reduceras till sjukdom, tillstånd eller organ 

(Ekman & Norberg, 2015). Ett holistiskt synsätt innebär att vårdpersonal ser den 

hjälpbehövande personens behov utifrån fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

aspekter. Omvårdnad ska därför ske ur ett perspektiv där personen ses som en helhet av sitt 

sammanhang (Strang & Strang, 2012). Vårdpersonal har då möjlighet att ge vård och 

omsorg som personer kan behöva. Vårdrelationer kan innebära att patienter kommer i 

beroendeställning till vårdaren. För att omvårdnad ska bli god bör denna ske på personens 

villkor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Människan är alltid en person och 

medmänniska oavsett sammanhang (Centrum för personcentrerad vård, 2017). Människan 

är en värdig och kapabel person med självkännedom och självrespekt. Fokus vid 

omvårdnad är därför personens upplevelser och erfarenheter av hälsa och sjukdom 

(Ekman, Swedberg, Taft & Lindseth, 2011). Vid ohälsa kan en persons identitet förändras. 

Vårdpersonal kan påverka egenskaper och förmågor genom att dessa uppmärksammas eller 

bortses från, uppmuntras eller motverkas, förstärkas eller förminskas (Strandberg & Alex, 

2012). Personcentrerad vård innebär därför respekt för individen, terapeutiska allianser, 

relationer och sociala sammanhang, hälsa och välbefinnande, delat ansvar, kommunikation 

och autonomi (Hughes, Bamford & May, 2008). I Patientlagen (2014:821) påvisas i 1§, 

kap.1, att all hälso- och sjukvård ska syfta till att stärka och tydliggöra patientens ställning. 

Dessutom påtalas att patientens integritet, självbestämmande och delaktighet ska främjas. 

 

Personcentrerad vård omfattas av tre komponenter: partnerskap, patientens berättelse och 

dokumentation (Centrum för personcentrerad vård, 2017). Det är viktigt att vårdrelationer 

omfattas av positiva interaktioner och god kommunikation (McCormack & McCance, 

2006). Vid ambulanssjukvård är goda vårdrelationer en viktig del vid omvårdnad. Detta 

medför att patienter ges möjlighet till integritet och stärkt förtroende. Därmed kan 

ömsesidig respekt uppstå med ökade möjligheter till god och säker omvårdnad (Ahl et al., 

2005). Vårdpersonal kan synliggöra och påverka patientens egna resurser och hinder för 

hälsa genom goda vårdrelationer. Närstående kan vara samarbetspartners och resurser. 

Dock är det viktigt att respektera patientens åsikt om vem som är samarbetspartner. 

Förtroendefulla relationer behöver kunna skapas där patienten och utsedda 

samarbetspartners ses som medaktörer. Dessa personer bör också göras delaktiga vid 

planering och genomförande vid omvårdnad (Smith, 2010). 

 

Teamarbete och partnerskap behövs för att kunna tolka patientens berättelse. Strukturellt 

och värdemässigt är ett team en liten arbetsgrupp med olika kompetenser. Partnerskap 

visar att flera experter möts. Experter i teamet är patienten, närstående och vårdpersonal. 

Patienten är expert på hur tillståndet upplevs, närstående på erfarenheter och observationer 

av personen. Vårdpersonal har kunskaper om sjukdomar, omvårdnad och behandling 

(Ekman & Norberg, 2015). 
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Patienten kan inte alltid ta eget ansvar för sin hälsa. Ibland behövs stöd för att kunna ta 

beslut. Samtal bör ske genom att alla får göra sin röst hörd. Förståelse av situationen kan 

skapas genom teamets samtal och gemensamma tolkningar. Vårdpersonal kan då 

identifiera, stödja, informera och stärka olika hälsoresurser. Dessutom kan maktstruktur 

ändras när olika teampartners samverkar för att stärka en persons hälsoresurser. Därmed 

ges patienten ökad egenmakt och ansvar över sin livssituation. Även om vårdmötet endast 

omfattat minuter eller timmar ska patientberättelsen och överenskomna hälsoplaner 

dokumenteras. Därmed ges också möjligheter för andra att få en helhetssyn av patientens 

hälsa (Ekman & Norberg, 2015). Syftet är att patienter och närstående inte ska behöva 

upprepa sina berättelser vid varje ny vårdkontakt. Därför ska information finnas samlad i 

och åtkomlig för alla parter (Centrum för personcentrerad vård, 2017). 

Personcentrerat ledarskap 

 

Personcentrerat ledarskap innebär att ledare stödjer medarbetare och utvecklar en positiv 

psykosocial arbetsmiljö. Alla personer i en organisation oavsett befattning bör behandla 

varandra som värdiga personer (McCormack & McCance, 2010). Teorin om 

personcentrerad vård omfattas också av personcentrerat ledarskap. Vid organisationer där 

personcentrerad vård ingår i värdegrunden ges ökade möjligheter för personal att utföra 

vård ur ett holistiskt perspektiv (Ekman & Norberg, 2015). Ledarskap behöver därför 

innebära att teorin förankras genom gemensamma beslut, kommunikation och information. 

Omvårdnadens kvalitet och utförande kan dock variera beroende på hur vårdpersonal 

upplever den psykosociala arbetsmiljön (McCormack & McCance, 2006). 

 

Ledaren bör ses som en person och ska arbeta för att skapa gemenskap på arbetsplatser. 

Makten ska användas till att bekräfta medarbetarnas värdighet. De bör också vara 

förebilder och verka för att personal utvecklas som person. Kraven på ledare kan vara högt 

ställda. Därför behövs också medarbetarnas stöd för implementering av personcentrerat 

ledarskap (Glasberg, Eriksson & Norberg, 2008). Genom att lyssna på varandras förslag 

och uppmuntra till reflektion kan individens styrkor identifieras och utvecklas (Lundman et 

al., 2010). Vid hotfulla och våldsamma prehospitala situationer kan ambulanspersonal 

känna sig hotade vilket kan ge sänkt empati till patienter. Därmed kan omvårdnad och 

patientsäkerhet påverkas negativt (Ahl et al., 2005). Alla personer inom verksamheten 

behöver därför kunskap om och utbildning i personcentrerad vård (Glasberg et al., 2008). 

Personcentrerat ledarskap kan förbättra psykosocialt arbetsklimat, tillfredsställelse av 

arbetsuppgifter och minska arbetsbelastningen (Sjögren, Lindkvist, Sandman, Zingmark & 

Edvardsson, 2014) samt minska stress och påfrestningar och även öka personlig och 

yrkesmässig tillfredsställelse (Dilley & Geboy, 2010). Vidare ses minskade risker för 

emotionell utmattning (Jeon et al., 2012). Förmågan kan öka för att hantera upprörda 

beteenden (Hoeffer et al., 2006). Dessutom kan trivseln förbättras på arbetsplatser 

(Edvardsson, Fetherstonhaugh, McAuliffe, Nay & Chenco, 2011). Därmed kan också 

möjligheterna öka till att utföra personcentrerad vård (Sjögren et al., 2014). 
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Arbetsgivarens och ambulanspersonalens skyldigheter 

 

Arbetsgivare har lagstadgade skyldigheter att förebygga arbetsmiljöproblem. Lagstiftarens 

krav innebär att arbetsgivare ska utforma riktlinjer som beskriver hur incidenter med hot 

och våld ska hanteras, förebyggas, incidentrapporteras och utredas (Hallberg, 2011). 

Arbetsmiljölagen påvisar att arbetsgivare ansvarar för att arbetsplatser är säkra och arbetar 

aktivt med förebyggande åtgärder. Åtgärder kan ske genom utbildning, handledning och 

tillräcklig bemanning. Resurser måste också avsättas för att hjälpa och stödja personal som 

utsatts för hot och våld (AFS 1993:2, 2-11§§). Enligt Taylor och Rew (2011) påverkar 

incidenter med hot och våld arbetsgivare negativt genom behov av förstärkt säkerhet, 

kostnader för medicinsk och juridisk hjälp, förlorad arbetstid samt ökade sjuktal (Taylor & 

Rew, 2011). När erfaren och kompetent personal är frånvarande eller väljer att lämna sina 

tjänster kan vårdkvaliteten försämras (Sofield & Salmon, 2003). Legitimerade 

sjuksköterskor har också eget ansvar för att se till att arbetsmiljön är säker (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Kompetensbeskrivning för ambulanssjuksköterskor påvisar 

att kunskap måste finnas för att identifiera patienter som har ett avvikande riskfullt 

beteende och samtidigt arbeta efter fastställda riktlinjer och lagstiftning. Vidare ska de 

kunna identifiera miljöer som innebär risker samt samverka med olika instanser i samhället 

och andra vårdgivare för att vården ska bli god och säker (RAS, 2012). 

Arbetsmiljö inom ambulanssjukvård 

 

Orsaker till att ambulans utlarmas kan vara sjukdom, skador, olyckor, psykosociala 

tillstånd och misshandel. Tillstånd kan även orsakas av droger och alkohol. Oftast möter 

ambulanspersonal patienter, närstående, åskådare eller brottsmisstänkta personer utan att 

andra resurser finns på plats (Pozzi, 1998). Platser varierar allt från hemmet till offentliga 

miljöer. Detta innebär att arbetsmiljön kan bli osäker när den är obekant, okontrollerbar 

eller farlig (Gates et al., 2011). Säkerhetsläget kan snabbt ändras utan förvarning från ett 

lugnt läge till kaotiskt på grund av patienters sjukdomsförlopp, skador eller tidsfördröjning 

av ambulansens framkomst (Ahl et al., 2005). 

 

Prehospitala vårdmiljöer innebär att personal inte har tillgång till de säkerhets- och 

stödsystem som finns tillgängliga intrahospitalt (Needham, Abderhalden, Ruud, Fischer & 

Dassen, 2005). Krisberedskapssystemet i Sverige har ett tekniskt ledningssystem som 

täcker hela landet. Bland annat använder alla ambulansverksamheter, polisen och 

räddningstjänst kommunikationssystemet Radiokommunikation för Effektiv Ledning 

[RAKEL]. Systemet satts i drift mellan 2006–2010. Radioenheterna kan 

positionsbestämmas via Global Positioning System [GPS]. Varje enhet har ett 

överfallslarm som är kopplat till polisens kommunikationscentral, som kan skicka 

polisenheter till larmande position (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2013).  

 

Arbetsmiljöproblem och arbetsskador påverkar enskilda individer, arbetsgivare och 

samhället och kan få fysiska, psykiska och ekonomiska konsekvenser (Hallberg, 2011). 

Hantering av incidenter där hot eller våld förekommer anses inte vara primära uppgifter för 

ambulanspersonal. Dessa incidenter ska hanteras av polis (Rabe-Hemp & Schuck, 2007). 

När ambulanspersonal utsätts för hot eller våld kan arbetsmiljöproblem och ökad 

arbetsbelastning uppstå. Det är individuellt hur personer reagerar efter incidenter beroende 

på omständigheter, mental förberedelse och tidigare erfarenheter (Shakespeare-Finch, 

Smith & Obst, 2002). 
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Personal som tidigare utsatts för verbala hot eller fysiskt våld kan bli mer uppmärksam på 

egen säkerhet och kan undvika risksituationer och osäkra miljöer (Hills & Joyce, 2013).  

Oro om att riskera utsättas för incidenter kan medföra fysiska och psykiska symtom 

(Skogstad et al., 2013). Långvarig stress kan leda till psykisk ohälsa och posttraumatiska 

stressyndrom [PTSD]. Hos sex procent av anställda vid ambulansverksamheter 

förekommer PTSD, dock är mörkertalet stort i antal rapporterade fall (Donnelly, 2012). 

Skiftarbete medför att ambulanspersonal kan bli beroende av varandra vid incidenter med 

hot och våld. Oregelbundna arbetstider medför att de förlitar sig till varandras praktiska 

och känslomässiga stöd (Shakespeare-Finch et al., 2002). 

Samtalsstöd efter incidenter 

 

Akut krishantering kan dämpa känslomässiga reaktioner och hjälpa hälso- och 

sjukvårdspersonal att återgå till normala funktioner och aktiviteter efter obehagliga 

incidenter (Zohar, Sonnino, Juven-Wetzler & Cohen, 2009). Stödet kan bestå av 

kamratstöd, avlastningssamtal och debriefing. Dessa samtal kan komplettera varandra men 

bör genomföras separat (Huggard, 2013). Samtalen kan också hjälpa arbetsgivare att 

identifiera individer som har behov av professionellt stöd (Socialstyrelsen, 2008). 

 

Kamratstöd är informella samtal där kollegor kan bidra till att hjälpa varandra för att lättare 

kunna förstå och bearbeta obehagliga incidenter (Regehr, Goldberg & Hughes, 2002; 

Huggard, 2013). Ambulanspersonal anser att kollegialt stöd är värdefullt för att hantera 

stress och oro samt för att få feedback (Bohström, Carlström & Sjöström, 2016). Fördelar 

med dessa samtal är att dessa kan ske i nära anslutning till incidenter. Därmed ges också 

ökade möjligheter att kunna hantera direkta känslomässiga reaktioner (Huggard, 2013). 

Avlastningssamtal innebär att arbetsledare samlar alla medarbetare som är inblandade i en 

händelse för att kunna dela upplevelser med varandra och få socialt stöd. Dessutom kan 

gruppen förberedas på reaktioner som kan komma på kort och lång sikt efter händelsen. 

Personer kan också erbjudas enskilt stöd för att tala om sina upplevelser (Socialstyrelsen, 

2008). Tidiga avlastningssamtal som sker med kort varsel anses vara en effektiv metod för 

att hantera stress och reducera risker för PTSD (Zohar et al., 2009). 

 

Debriefing är en strukturerad metod vid krishantering som innebär att en utomstående 

samtalsledare hjälper en grupp med intryck, tankar och reaktioner av en gemensamt 

upplevd händelse. Debriefing sker en till tre dagar efter incidenten (Socialstyrelsen, 2008). 

Enligt Huggard (2013) kan debriefing medföra att i gruppens deltagare får ta del av 

varandras upplevelser, ges förståelse för vad som hänt, kunna dela erfarenheter med 

varandra och erhålla varandras stöd. Detta ger ökade möjligheter att hantera stress och oror 

samt minskar risken att drabbas av psykisk ohälsa (Huggard, 2013). 

Prehospitalt hot och våld 

 

Begreppen hot och våld saknar enhetliga definitioner då olika arbetstagare och 

yrkesgrupper kan ha olika uppfattningar om vad som kan anses som hot och våld vid 

yrkesutförandet (Sandström, 1998). Våld kan definieras som avsiktlig eller aggressiv 

handling som orsakar psykisk eller fysisk skada hos andra personer. Hot och våld innebär 

handlingar som allmänt sett överskrider gränser för lagar och som inte anses vara socialt 

accepterat (Hallberg, 2011). Hot kan definieras som att muntligt eller skriftligt uttala sig 

om fysiskt eller psykiskt våld samt om skadegörelse. Handlingarna kan riktas både mot 

vårdgivare och mot patienter (Arnetz, Aranyos, Ager & Upfal, 2011).  
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Förekomst av hot och våld som rapporteras varierar mellan olika yrken. Arbete i nära 

kontakt med människor kan medföra större risker att utsättas (Hogh, Borg & Mikkelsen, 

2003). Hot och våld inom hälso- och sjukvården förekommer frekvent och påverkar alla 

vårdnivåer. Antalet incidenter ökar årligen och ambulanspersonal har högst risk att utsättas 

(Hahn, Müller, Hantikainen, Kok & Dassen, 2013). Risker att drabbas av arbetsskador till 

följd av hot och våld bland ambulanspersonal är tre gånger högre än genomsnittet för andra 

vårdrelaterade yrken (Maguire & Smith, 2013). Statistik som presenterades av 

Arbetsmiljöverket 2011 visade att prevalenser i Sverige för personal inom akutmedicin var 

42 procent, psykiatri 59 procent och ambulanspersonal 67 procent (Hallberg, 2011). I åtta 

EU-länder (Belgien, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Slovakien och 

Tyskland) var genomsnittsvärdet för arbetsplatsvåld riktat mot vårdpersonal 22 procent 

(Camerino, Estryn-Béhar, Conway, van der Heijden & Hasselhorn, 2008). 

 

Inom ambulansverksamheter anses mörkertalet vara stort över antalet incidenter med hot 

och våld som faktiskt inträffat. Anledningar kan ses som utebliven incidentrapportering. 

Det är viktigt att incidenter rapporteras efter att hot och våld inträffat. Sänkt grad av 

incidentrapportering kan leda till att statistik saknas vilket gör det svårt att fastställa och 

mäta problemet. Utan underlag kan arbetsgivare kan inte bli uppmärksammade om 

problemen. Dessutom kan svårigheter uppstå för att utveckla strategier som förbättrar 

säkerhetsproblem och välbefinnande (Rivas et al, 2016). Avsaknad av rapporter vid 

incidenter kan då leda till att ambulanspersonal blir försiktiga vid möte och 

omhändertagande av patienter och närstående (Menckel & Viitasara, 2000). 

Problemformulering 

 

Hot och våld är omfattande problem som ökar i samhället. Vårdpersonal och arbetsgivare 

har både ett delat och gemensamt ansvar för att arbetsmiljön ska vara trygg och säker för 

att omvårdnad ska kunna utföras med hög och säker kvalitet. Ambulanspersonal är oftast 

först på plats när prehospital akutsjukvård behövs. Detta kräver specifika kunskaper för att 

kunna tillgodose patientens behov av omvårdnad och medicinsk behandling. Situationer 

kan snabbt förändras från att vara lugna till att kaos uppstår. Arbetsmiljön kan då bli otrygg 

vilket kan leda till att komplexa situationer uppstår som blir svåra att hantera. Primärt är 

det polisens uppgift att hantera hotfulla och våldsamma incidenter. Ofta finns inte polis 

närvarande när incidenter uppstår utan ambulanspersonal måste hantera dessa själva. 

Ambulanspersonal kan då uppleva osäkra situationer där de riskerar att utsättas för verbala 

hot och fysiskt våld. Kunskap behövs för att kunna förstå hur ambulanspersonal påverkas 

av hot och våld samt vilka konsekvenser detta ger. Därför är det angeläget att beskriva 

tillgänglig kunskap och att visa på kunskapsluckor inför framtida forskning. 
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SYFTE 

 

Syftet var att beskriva ambulanspersonals upplevelser och erfarenheter av prehospitalt hot 

och våld. 

METOD 

Design och ansats 

 

En litteraturöversikt utfördes med systematisk ansats för att finna relevant vetenskaplig 

litteratur till resultatet (Polit & Beck, 2012). Forskningsprocessen bestod av induktivt 

arbetssätt. Detta innebar att arbetet gick från delar till en helhet för att kunna nå generella 

slutsatser. Processen innebar att datainsamling, dataanalys och sammanställning av resultat 

skedde förutsättningslöst för att påvisa kunskap om valt problemområde (Forsberg & 

Wengström, 2016). Arbetet inleddes därför med framställan av en projektplan. Planen 

syftade till att skaffa förkunskaper om problemet, påvisa om liknande studier existerade 

samt upptäcka kunskapsluckor som kunde beforskas (Maier, 2013). Planen bidrog även till 

att avgränsa forskningsproblem, syfte, framställa bakgrundsinformation och strategier för 

litteratursökning (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

 

Enligt Polit och Beck (2012) används litteraturöversikter för att kritiskt granska och 

sammanställa tidigare publicerad forskningslitteratur inom ett ämne samt för att svara på 

ett syfte. Vidare kan en överblick ges av kunskapsläget. Kunskapsluckor kan identifieras 

som sedan kan beforskas. Dessutom kan problem och forskningsområde introduceras samt 

ny kunskap presenteras (Polit & Beck, 2012). Målet är att erhålla objektiv och strukturerad 

information om ämnet baserat på flera vetenskapliga källor för att påvisa användbar 

information vid klinisk praxis (Carnwell & Daly, 2001). En litteraturöversikt ska omfattas 

av aktuella vetenskapliga studier. Studier med både kvalitativ och kvantitativ metod kan 

inkluderas vilket ger relevanta resultat utifrån valt syfte och kan visa på brett 

kunskapsperspektiv (Forsberg & Wengström, 2016). 

Urval 

 

Inklusions- och exklusionskriterier måste beskrivas tydligt för att litteraturöversikter ska 

kunna replikeras av andra (Polit & Beck, 2012). Inklusionskriterier formulerades därför 

utifrån syftet. Dessa bestämdes till att omfatta vetenskapliga originalartiklar som kunde 

erhållas kostnadsfritt i fulltext, vara granskade via peer-review, vara författade på engelska 

eller svenska, publicerade mellan åren 2002–2017, svara mot medel eller hög 

kvalitetsgranskning enligt Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag (se bilaga 1) 

samt att studier erhållit etikgodkännande från etisk kommitté. Exklusionskriterier 

bestämdes till att omfatta vetenskapliga artiklar som inte innebar primärkällor. Artiklar 

som beskrev våld i nära relationer, sjukhusvård eller kliniska interventionsstudier 

exkluderades då dessa ämnen inte speglade ett prehospitalt perspektiv. 
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Datainsamling 

 

Översikten omfattade 15 vetenskapliga originalartiklar med både kvalitativ och kvantitativ 

metod. Efter beskrivning av Willman et al. (2011) utfördes datainsamlingar vid två 

separata tillfällen. Första sökningarna utfördes under juni 2017. Därefter utfördes 

kompletterande sökningar under september 2017 för att kontrollera om ytterligare litteratur 

publicerats och då ges tillfälle att inkluderas till resultatet (Willman et al, 2011). Dock 

kunde inte ytterligare publikationer hittas vid kompletterande sökningar. 

 

Valen av lämpliga ämnesdatabaser att använda styrs av ämne och syfte. Databaser 

indexerar studier på varierande sätt (Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering [SBU], 2014). Ämnet omfattade frågor med multidisciplinär karaktär vilket 

motiverade att litteratursökningar utfördes från flera olika ämnesdatabaser. Sökningar 

genomfördes i MEDLINE, CINAHL och PsycINFO. Dessa ansågs användbara då de 

innehöll omvårdnadsrelevant forskning inom medicin, vårdvetenskap, psykologi och 

sociologi (SBU, 2014). Datasökningar utfördes även i SweMed+. Databasen innehåller 

referenser till skandinaviskt publicerade artiklar inom hälso-och sjukvård, medicin och 

omvårdnad som ofta inte finns i internationella databaser (Karolinska institutet, 2017a). 

Dock kunde inga relevanta studier hittas i SweMed+ och därför valdes databasen bort. 

 

Sökord ska vara precisa, sensitiva och specifika. Detta medför att syftets innebörd fångas, 

tillräckligt antal artiklar identifieras och ej relevant litteratur utsorteras. Enligt beskrivning 

av Kristensson (2014) utfördes litteratursökningar systematiskt och sökord definierades 

från synonymer av nyckelord i syftet (Kristensson, 2014). Databaser har egna 

ämnesordlistor som exempelvis Medical Subject Headings (MeSH) och Cinahl Subject 

Headings. Artiklar som är indexerade i MEDLINE och PsycINFO är taggade med MeSH-

termer som beskriver innehållet. I CINAHL utgår ämnesordlistan från MeSH-termer men 

har fler vårdrelaterade termer (Karolinska institutet, 2017b). Sökord som användes bestod 

av kombinationer av MeSH-termer och Cinahl Subject Headings. Sökord definierades och 

bestämdes till emergency medical services, EMS, emergency medical technician, EMT, 

paramedic, ambulance, personnel, violence, aggression och assault. Enligt beskrivning av 

SBU (2014) kombinerades begrepp och termer med booleska operatorerna AND, OR och 

NOT. Booleska operatorer bidrog till att sökresultaten utvidgades, blev specificerade och 

oväsentliga sökresultat kunde uteslutas. Sökstrategier med booleska operatorer omfattade 

även parentessökningar för att bestämma i vilken ordning söktermer och operatorer skulle 

sökas (Forsberg & Wengström, 2016; Kristensson, 2014; Willman et al., 2011). 

 

Efter beskrivning av Willman et al. (2011) användes indexeringsord för att finna fler 

relevanta resultat och sökord omformulerades för att passa olika databaser. Ämnesord 

bidrog till att artiklar kunde hittas även om andra sökord valt. Detta besparade antalet 

sökningar för att finna relevant litteratur (Willman et al., 2011). Trunkeringar användes för 

att finna sökord med olika inledningar, ändelser och stavningar. Sökord kombinerades 

därför med trunkeringstecken (*) i början eller slutet av ord för att vidga antalet sökträffar 

(Forsberg & Wengström, 2016). Ämnesord kombinerades med fritextsökord för att bredda 

sökningar och finna indexerade artiklar med generella indexeringsord (Friberg, 2012). 

Fritextord formulerades utifrån matchade ord från i referenslistornas titlar samt 

kombinerades med trunkeringstecken (Forsberg & Wengström, 2016). Kompletterande 

kedjesökningar med manuell genomgång av referenslistor utfördes för att öka urvalet 

genom att leta i referenslistor från utvalda artiklar efter passande titlar (SBU, 2014). Dock 

medförde inte kedjesökningar att fler passande artiklar identifierades. 
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Efter datainsamling utfördes enligt beskrivning av SBU (2014) manuell granskning och 

gallring av funna artiklar utifrån deras relevans till ämne och syfte. Först granskades 

artikelns titel. Ansågs titeln vara relevant granskades därefter abstraktet. Artiklar med 

relevanta abstrakt lästes sedan i fulltext. Artiklar som svarade mot syfte och uppfyllde 

uppsatta inklusionskriterier gick sedan vidare till kvalitetsgranskning (SBU, 2014). 

Dokumentationen utfördes fortlöpande i sökmatris för att öka tillförlitlighet och 

transparens över urvalsprocessen. Dokumentation syftade även till att kunna utsortera 

dubbletter, ge god översikt över utvalda artiklar samt bidra till att översikten blir 

replikeringsbar (Pautasso, 2013; SBU, 2014; Willman et al., 2011). Sökmatris – se tabell 2. 

 

Tabell 2. Sökmatris över litteratursökningar 
 

Sökid/

Datum 

Sökord MED-

LINE 

träffar

(n) 

CIN-

AHL 

träffar

(n) 

Psyc-

INFO 

träffar

(n) 

Lästa 

titlar 

M/C/P

(n) 

Lästa 

abstract 

M/C/P 

(n) 

Lästa 

artiklar 

M/C/P 

(n) 

Utvalda 

artiklar 

M/C/P 

(n) 

S1 

 

170618 

(Emergency medical 

services OR EMS OR 

Emergency medical 

technician OR EMT OR 

Paramedic OR 

Ambulance personnel) 

25273 12956 6054 - 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

S2 

 

170619 

*Violence* 
 

AND S1 
 

NOT Domestic Violence 

NOT Hospital settings 

NOT Clinical trial 

135 201 250 135 

201 

250 

28 

40 

32 

10 

15 

8 

3 (0*) 

7 (2*) 

2 (1*) 

S3 

 

170621 

Aggression 
 

AND S1 
 

NOT Domestic Violence 

NOT Hospital settings 

NOT Clinical trial 

29 32 93 29 

32 

93 

17 

8 

20 

7 

4 

6 

2 (2*) 

0 (7*) 

0 (1*) 

S4 

 

170623 

Assault* 
 

AND S1 
 

NOT Domestic violence 

NOT Hospital settings 

NOT Clinical trial 

63 82 112 63 

82 

112 

17 

22 

25 

6 

9 

10 

0 (0*) 

1 (1*) 

0 (0*) 

 Antal lästa (n) 997 209 75 15 (14*) 

M = MEDLINE, C = CINAHL, P = PsycINFO 

- = sökresultat ej granskade 

* = Siffror angivna inom parentes visar antalet dubbletter som identifierades vid litteratursökningar 

Dataanalys 

 

Enligt beskrivning av Polit och Beck (2012) behöver vetenskaplighet och kvalitet på 

artiklar som inkluderas granskas och bedömas utifrån systematisk struktur för att senare 

kunna dra generella slutsatser. Målet var att inkludera artiklar till resultatet med medel och 

hög kvalitet för att stärka litteraturöversiktens vetenskapliga kvalitet. Kvalitetsgranskning 

utfördes enligt beskrivning från Kristensson (2014) av fulltexter från utvalda artiklar 

samtidigt som en artikelmatris ifylldes och svar tolkades. Mall för kvalitetsgranskning 

utgjorde stöd för bedömning och värdering av kvantitativa studiers validitet, kvalitativa 

studiers trovärdighet, etiska överväganden och systematiska fel (Kristensson, 2014). 
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Validitet beskriver i vilken utsträckning studien mäter det som ska att mätas. Vid bias kan 

översikten missa att kunna undersöka det som avses att undersökas (Kristensson, 2014). 

Granskning utfördes med fokus på syfte, metod, urval och resultat. Granskningsmallar 

utgjordes av ett modifierat bedömningsunderlag från Berg, Dencker och Skärsäter (1999) 

och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Mallarna erhölls av Sophiahemmet högskola, 

se bilaga 1. Totalt granskades 15 vetenskapliga artiklar. Samtliga artiklar bedömdes bestå 

av medel eller hög kvalitetsgrad och kunde därför användas vid fortsatt dataanalys. 

 

Dataanalys innebär att organisera, förstå och ge struktur på insamlade data (Polit & Beck, 

2012). Inkluderade artiklar redovisades därför i en artikelmatris som överskådligt visade på 

relevanta data. Matrisen låg sedan till grund för granskning av vetenskaplig kvalitetsgrad 

och jämförelser vid dataanalys (Kristensson, 2014). Artikelmatrisen som användes utgick 

från Willman et al. (2006, s 84). Enligt beskrivning av Cronin, Ryan och Coughlan (2008) 

omfattades rubrikerna av författare/år/land, titel, syfte, metod, urval/bortfall, resultat och 

bedömning av vetenskaplig kvalitet (Cronin et al., 2008). Litteraturmatris, se bilaga 2. 

 

Integrerad dataanalys är en metod som rekommenderas för vårdvetenskap och omvårdnad. 

Metoden möjliggör analys och sammanställning av varierande data av resultat från 

primärkällor med kvantitativ och kvalitativ forskning. Analysen kan bidra till olika 

perspektiv på problem som ska studeras (Whittemore & Knafl, 2005). Metoden är 

användbar för olika typer av syften och kan bidra till en rik beskrivning av problem för 

sjukvård (Eevans & Pearson, 2001). Resultat från inkluderade artiklar analyserades därför 

enligt beskrivning av Whittemore och Knafl (2005) genom integrerad dataanalys som 

överskådligt sammanställde resultat och visade på hur dessa förhöll sig till varandra. 

Analyserna utgick från tre steg. Första steget innebar att artiklar lästes i sin helhet flera 

gånger för att förstå innehåll, sammanhang och helhet. Resultaten tolkades genom hur 

dessa svarade på syfte samt för att se likheter och skillnader. Andra steget innebar att olika 

kategorier identifierades som sammanfattade hur olika resultat förhöll sig till varandra. 

Tredje steget innebar att resultat sammanställdes i olika kategorier genom att extraherade 

data jämfördes post för post för att liknande data skulle kategoriserades och grupperades 

tillsammans. Kategorierna redovisades även i underkategorier som visade på utmärkande 

delar av kategorier. De olika rubriknivåerna skulle svara på syftet och utgjorde därmed 

resultatet för litteraturöversikten (Kristensson, 2014; Whittemore & Knafl, 2005). 

Forskningsetiska överväganden 

 

Efter beskrivningar av Polit och Beck (2012) gjordes forskningsetiska överväganden för att 

säkerställa vetenskaplig kvalitet. Etiska aspekter av inkluderade studiers utfördes gällande 

urval och resultatpresentation. Studier som inte var forskningsetiskt godkända exkluderas 

(Polit & Beck, 2012). Enligt beskrivningar från Vetenskapsrådet (2011) skedde detta 

genom kvalitetssäkring av framsökta artiklar. Artiklar inkluderades till resultatet endast om 

etiska överväganden specifikt redovisades eller att publicerande tidskrift påvisade kravet 

att publikationer blivit godkända av etiska kommittéer. Vidare undveks vetenskaplig 

oredlighet för att resultatet skulle vara användbart och inte anses orättvist. Resultatet 

återgavs därför så sanningsenligt och aktsamt som möjligt (Vetenskapsrådet, 2011). Efter 

redogörelser från Forsberg och Wengström (2016) undveks plagiat och förvanskning av 

data och resultat genom att vara trogen och objektiv till litteraturens innehåll. Samtliga 

referenser som angetts innebar korrekt källhänvisning. Data från utvalda artiklar 

undanhölls inte medvetet från resultatet. Alla relevanta resultat presenterades även om 

dessa inte stödde författarens åsikter eller förkunskaper (Forsberg & Wengström, 2016). 
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RESULTAT 

 

Resultatet omfattade 15 vetenskapliga forskningsartiklar som var publicerade mellan 2002-

2017. Urvalet bestod av 13 artiklar med kvantitativ metod och två med mixad metod. 

Studierna hade sin kulturella hemvist i åtta länder: Australien (n=3), Iran (n=1), Kanada 

(n=1), Nederländerna (n=1), Spanien (n=2), Sverige (n=2), Turkiet (n=1) och USA (n=4). 

Resultatet kunde sammanställas i fyra kategorier och 12 underkategorier. Kategorierna 

beskrev ambulanspersonals upplevelser och erfarenheter av prehospitalt hot och våld. De 

kategorier som framkom ur resultatet var: utsatthet för riskfyllda situationer, konsekvenser 

vid omvårdnad, inverkan på välbefinnande samt ledarskapets betydelse. Sammanställning 

av kategorier och underkategorier - se tabell 3. 

 

Tabell 3 – Sammanställning av kategorier och underkategorier 
 

Kategorier Underkategorier 

Utsatthet för riskfyllda situationer Demografiska skillnader 

Verbala hot  

Fysiskt våld 

Osäkra platser 

Konsekvenser vid omvårdnad Påverkan av vårdrelationer och omvårdnadskvalitet 

Skillnad mellan oavsiktliga och avsiktliga incidenter 

Brister i samverkan med larmcentraler 

Inverkan på välbefinnande Akuta behov av sjukvård och psykologiskt stöd 

Påverkan på psykisk och social hälsa 

Utmattning och stressreaktioner 

Ledarskapets betydelse Rapportering av incidenter 

Hjälp och stöd 
 

 

 Utsatthet för riskfyllda situationer 

Demografiska skillnader 

Risker att utsättas för verbala hot eller fysiskt våld påverkades av ålder, kön, 

yrkeserfarenhet, arbetsplats och tidsåtgång med patienter. Mest utsatta var yngre män, 

nyanställd personal och dem med lägre utbildningsnivå (Gormley, Crowe, Bentley & 

Levine, 2016). Ökade risker sågs vid prehospitalt arbete i städer där fler uppdrag utfördes 

per vecka jämfört med arbete i glesbygd (Gormley et al., 2016; Koritsas, Boyle & Coles, 

2009). Liknande resultat redovisades i tre studier (Bigham et al., 2014; Brough, 2005; 

Taylor et al., 2016). Å andra sidan visade två studier på olikheter över faktorer som 

inverkade på risker att utsättas för incidenter med hot- eller våld. Varken utbildningsnivå 

eller yrkeserfarenhet ökade riskerna att utsättas (Petzäll, Tällberg, Lundin & Suserud, 

2011). Incidenter med hot och våld rapporterades lika ofta i städer som i glesbygd (Boyle, 

Koritsas, Coles & Stanley, 2007). 

Verbala hot 

Resultat från 11 studier kunde beskriva att 21-82 procent av ambulanspersonalen hade 

någon gång under karriären blivit utsatt för verbala hot. Manlig personal utsattes oftare för 

verbala hot än kvinnlig (Bernaldo-De-Quirós, Piccini, Gómez & Cardeira, 2015; Rahmani, 

Hassankhani, Mills & Dadashzadeh, 2012). Å andra sidan redovisade tre studier att 

kvinnor oftare blev utsatta för verbala hot (Bigham et al., 2014, Boyle et al., 2007; Petzäll 

et al., 2011). Utsattheten minskade med ökad ålder (Bigham et al., 2014; Koritsas et al., 

2009). Vidare rapporterades att verbala hot oftast kom från patienter, anhöriga eller okända 

personer i omgivningen (Bigham et al., 2014; Koritsas et al., 2009; Taylor et al., 2016). 

Sammanställning av antal personal som utsatt för verbala hot – se tabell 4. 
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Utlösande orsaker till verbala hot kunde beskrivas som oenighet med behandling, lång 

väntetid på ambulans samt sjukdom och social ohälsa (Bernaldo-De-Quirós et al., 2015). 

Andra skäl var att patienter och närstående motsatte sig ambulanspersonalens beslut om 

destination för ambulanstransport (Bigham et al., 2014). Orsaker sågs också som att 

patienter var alkohol- och/eller drogpåverkade samt sen ankomst till larmplats (Petzäll et 

al., 2011; Rahmani et al., 2012). Petzäll et al. (2011) beskrev också utlösande orsaker som 

patientens och närståendes okunskap om sjukdom eller symptom, mentala problem eller 

psykisk sjukdom, frustration och hjälplöshet, kulturkrockar och språkliga svårigheter. 

 

Tabell 4 – Sammanställning av antal personal som utsatts för verbala hot och fysiskt våld 
 

Författare 

(År) 

Verbala hot 

övergripande 

varav andel 

män/kvinnor 

Fysiskt våld 

övergripande 

varav andel 

män/kvinnor 

Land (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Bernaldo-De-

Quirós et al. 

(2015) 

Spanien 

209/441 (62) 131/284 

78/157 

(63) 

(37) 

- 

 

- - 

- 

- 

- 

Bigham et al. 

(2014) 

Kanada 

1129/1676 

 

(67) 729/1115 

332/472 

(65) 

(70) 

439/1676 (26) 271/1115 

148/472 

(24) 

(31) 

Boyle et al. 

(2007) 

Australien 

210/255 

 

(82) 152/190 

55/65 

(80) 

(89) 

96/255 

 

(38) 65/190 

28/65 

(35) 

(43) 

Deniz et al. 

(2016) 

Turkiet 

67/120 

 

(56) - 

- 

 24/120 (20) - 

- 

- 

- 

Gómez-Gutiérrez 

et al. 

(2016) 

Spanien 

170/361 

 

(47) - 

- 

 125/361 

 

(35) - 

- 

- 

- 

Gormley et al. 

(2016) 

USA 

1168/1789 (65) - 

- 

 760/1789 (42) - 

- 

- 

- 

Grange & Corbett  

(2002) 

USA 

38/184 

 

(21) - 

- 

 90/184 

 

(49) - 

- 

- 

- 

Mechem et al. 

(2002) 

USA 

-  - 

- 

 44/110 

 

(40) - 

- 

- 

- 

Petzäll et al. 

(2011) 

Sverige 

35/134 

 

(26) 18/85 

17/48 

(21) 

(35) 

21/132 

 

(16) 10/85 

11/48 

(12) 

(18) 

Rahmani et al. 

(2012) 

Iran 

98/138 

 

(71) 98/138 

- 

(71) 

(-) 

52/138 

 

(38) 52/138 

- 

(38) 

- 

Suserud et al. 

(2002) 

Sverige 

40/51 

 

(78) - 

- 

 34/51 

 

(67) - 

- 

- 

- 

van der Velden 

et al. 

(2015) 

Nederländerna 

73/103 T1  

86/103 T2 

(71) 

(83) 

- 

- 

 36/103 T1 

35/103 T2 

(35) 

(34) 

- 

- 

- 

- 

* = Siffror inom parantes avser andel av rapporterade svar från hela populationen. 

- = Data har ej redovisats eller att resultat ej redovisades separat. 
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Fysiskt våld 

Elva studier redovisade att 16-67 procent av ambulanspersonalen har någon gång under 

yrkeskarriären blivit utsatta för fysiskt våld. En studie redovisade att män utsattes oftare än 

kvinnor för fysiskt våld (Rahmani et al., 2012). Å andra sidan redovisade tre studier att 

kvinnor utsattes oftare än män (Bigham et al., 2014; Boyle et al., 2007; Gormley et al., 

2016; Petzäll et al., 2011). Utsattheten ansågs minska med ökad ålder (Bigham et al., 

2014). Sammanställning av antalet som utsatts för fysiskt våld – se tabell 4. 

 

Gärningspersoner var oftast patienter som var alkohol och/eller drogpåverkade samt hade 

skallskador, diabetes, demens och nedsatt medvetandegrad (Bigham et al., 2014). Fysiskt 

våld kunde uppstå när patienter motsatte sig behandlingar och försökte på olika sätt kämpa 

sig loss från ambulanspersonal. Incidenter kunde uppstå vid medicinska sjukdomar, 

intoxikation och alkohol- eller drogpåverkan samt vid polisens närvaro (Grange & Corbett, 

2002). Vidare visade Petzäll et al. (2011) att orsaker till ökad risk att utsättas för fysiskt 

våld sågs som att gärningsmän var alkohol- eller drogpåverkade samt intoxikerade. 

Dessutom inverkade tillstånd såsom sänkt medvetandegrad, förvirring och psykiatrisk 

sjukdom. Andra orsaker kunde också vara fördröjd framkörningstid, oenighet om vård och 

behandling, frustrerande och hjälplösa närstående samt kulturella och språkliga olikheter 

(Petzäll et al., 2011). 

Osäkra platser 

Närvaro av personer som var drog- och/eller alkoholpåverkade kunde vara anledningar till 

att platser sågs som osäkra (Petzäll et al., 2011; Suserud, Blomquist & Johansson, 2002; 

Taylor et al., 2016). Ambulanspersonal höjde sin beredskap för att hantera incidenter dels 

efter att de själva skapat sig uppfattning om platsens säkerhet, dels då larmoperatörer 

meddelat ambulanspersonal att personen som ringt in nödsamtalet haft problem att 

beskriva situationen eller uttryckt verbala hot. Riskerna ökade också då patienter var 

medvetandesänkta eller att våld pågick samtidigt på platsen. Vid tillfällen då 

ambulanspersonal önskade att få polis till osäkra platser ansågs att larmoperatörer inte 

alltid tog detta på allvar. Detta medförde att uppdrag ändå genomfördes med risk för egen 

säkerhet (Taylor et al., 2016). Vidare påvisade Petzäll et al. (2011) att säkerheten kunde 

påverkas vid medicinska eller kirurgiska sjukdomar samt vid skottlossningar och 

trafikolyckor. Dessutom visade Taylor et al. (2016) att platsens säkerhet kunde påverkas av 

patienter med psykisk ohälsa, medicinska tillstånd och våldsamma beteenden. 

 

Vid pågående incidenter erhölls hjälp från kollegor och i vissa fall behövdes hjälp av polis 

(Bigham et al., 2014). När situationer ansågs som ohållbara tvingades ambulanspersonal att 

retirera och invänta hjälp eller att uppdrag behövde avbrytas (Bigham et al., 2014; Suserud 

et al., 2002). Våldsamma incidenter kunde hanteras genom att lugna gärningspersoner eller 

genom att visa lugn och tålamod vid incidenter (Rahmani et al., 2012). Respektive 

situation avgjorde hur incidenter skulle kunna hanteras (Suserud et al., 2002). Kvinnor 

ansågs ha bättre förmåga att undvika incidenter med verbal kommunikation. Vid transport 

av patienter som var hotfulla och utåtagerande behövde ambulanspersonal förbereda sig på 

att snabbt kunna lämna ambulansen för att undvika skador (Taylor et al., 2016). Incidenter 

kunde också förhindras med god kommunikation och kompromisser (van der Velden, 

Bosmans & van der Meulen, 2015). 
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Konsekvenser för omvårdnad 

Påverkan av vårdrelationer och omvårdnadskvalitet 

Sex studier beskrev att pågående incidenter kunde inverka på vårdmöten och kvalitet på 

utförd omvårdnad (Bigham et al., 2014; Deniz, Saygun, Erğlu, Ülger & Azapoğlu, 2016; 

Petzäll et al., 2011; Suserud et al., 2002; Taylor et al., 2016). Bigham et al. (2014) beskrev 

att incidenter kunde medföra förändrat beteende och personlighet hos ambulanspersonal. 

Detta kunde visas genom misstro till patienter och personer i omgivningen, aggressiva 

attityder eller tillbakadragenhet. Aggressiva attityder kunde också orsaka sänkt empati och 

tålamod mot patienter och kollegor. Omvårdnadskvalitet och vårdrelationer kunde även 

påverkas när incidenter upplevdes som obehagliga. Vid dessa tillfällen hölls ökad distans 

till patienter och undersökningar begränsades till att endast omfatta det mest nödvändiga 

(Suserud et al., 2002). Vidare kunde ökad oro för säkerheten ses vid mindre allvarliga 

incidenter genom att hjälp från polis oftare begärdes (Bigham et al., 2014). Petzäll et al. 

(2011) visade på liknande konsekvenser såsom ökad försiktighet och misstänksamhet mot 

patienter och deras närstående. Angrepp från patienter kunde försena vård och behandling. 

Tre studier påvisade att personal som tidigare upplevt situationer med hot eller våld kunde 

påverka bemötande och omvårdnad negativt vid efterföljande uppdrag under lång tid 

(Deniz et al., 2016; Petzäll et al., 2011; Taylor et al., 2016). 

Skillnad mellan oavsiktliga och avsiktliga incidenter 

Tre studier beskrev att omvårdnad utfördes på olika sätt beroende på om incidenter ansågs 

som oavsiktliga eller avsiktliga (Mechem, Dickinson, Shofer & Jaslow, 2002; Suserud et 

al., 2002; Taylor et al., 2016). I studien av Mechem et al. (2002) framkom att 59 procent av 

incidenterna ansågs som oavsiktliga, 39 procent som avsiktliga och två procent kunde inte 

klassas varken som oavsiktliga eller avsiktliga uppsåt (Mechem et al., 2002). Taylor et al. 

(2016) beskrev att oavsiktliga incidenter främst utfördes av personer som var äldre. 

Dessutom kunde orsaker vara att patienter drabbats av kramper, epilepsi, hypoglykemi 

eller mentala sjukdomstillstånd. Vidare beskrev Suserud et al. (2002) att vid incidenter som 

inte ansågs allvarliga eller avsiktliga försökte ambulanspersonal bortse från händelsen och 

fortsatte att ge vård och behandlingar. Incidenter från äldre patienter tolererades oftare än 

från personer med missbruksproblem. När hot eller våld framfördes av andra personer i 

omgivningen kunde patientens omvårdnad negativt påverkas då ambulanspersonal behövde 

istället fokusera på att få kontroll över situationen. 

Brister i samverkan med larmcentraler 

Samverkan med larmcentraler kunde inverka på ambulanspersonalens säkerhet och 

patientsäkerheten. Larmsamtal som innehöll verbala hot kunde öka riskerna för hotfulla 

och osäkra situationer prehospitalt. Detta kunde medföra fördröjd ankomst av ambulanser 

samt att ambulanspersonal mötte patienter med sämre bemötande och begränsad utförd 

vård och behandling (Koritsas et al., 2009). Taylor et al. (2016) menade att samverkan 

mellan larmoperatörer och ambulanspersonal ansågs ofta som bristfällig. Hantering av 

nödsamtal från larmoperatörer kunde inverka negativt på arbetsmiljön för 

ambulanspersonal. Ofta ansåg ambulanspersonal att larmoperatörer inte inhämtade 

tillräcklig med information om patienter vid nödsamtal samt att information om säkerhet 

på ankomstplatser inte alltid förmedlades vidare. Incidenter kunde undvikits genom att 

adekvat information förmedlats. 
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Inverkan på välbefinnande 

Akuta behov av sjukvård och psykologiskt stöd 

Fyra studier påvisade att verbala hot och fysiskt våld orsakade att ambulanspersonal kunde 

få behov av akutsjukvård eller psykologiskt stöd (Bernaldo-De-Quirós et al., 2015; Bigham 

et al., 2014; Mechem et al., 2002; Petzäll et al., 2011). Majoriteten av incidenterna ansågs 

inte som allvarliga och därför behövdes sällan efterföljande sjukvård eller psykologisk 

hjälp. Ambulanspersonal som utsatts för fysiskt våld kunde uttrycka önskemål om att få 

byta arbetsuppgifter, erhålla sjukvård eller få psykologiskt stöd (Bigham et al., 2014). Vid 

tre studier beskrevs att ambulanspersonal behövde sjukvård samt behövde sjukskrivas efter 

incidenter med fysiskt våld (Bernaldo-De-Quirós et al., 2015; Mechem et al., 2002; Petzäll 

et al., 2011). Bernaldo-De-Quirós et al. (2015) rapporterade att 11 procent behövde 

uppsöka sjukvård och en procent sjukskrevs i mer än en månad. Mechem et al. (2002) 

visade att 80 procent behövde behandling för fysiska skador redan på skadeplats eller på 

sjukhus. En tredjedel behövde sjukskrivas. Fyra procent erhöll kvarvarande arbetsskador 

till följd av fysiska övergrepp. Petzäll et al. (2011) påvisade att 21 procent hade behövt 

uppsöka läkarvård och fem procent behövde sjukskrivas i mer än en månad. 

Påverkan på psykisk och social hälsa 

Ambulanspersonal som vid tidigare tillfällen utsatts för verbala hot eller fysiskt våld kunde 

uppleva oro för att åter riskera att bli utsatta (Deniz et al., 2016). Oron kunde medföra 

social ohälsa, misstro mot andra och osäkerhet i sociala sammanhang (Bigham et al., 

2014). Dessutom kunde oro orsaka stress och psykisk ohälsa genom sänkt välbefinnande, 

minnesförluster och omedelbara känslomässiga reaktioner (Petzäll et al., 2011). I studien 

av van der Velden et al. (2015) beskrevs att upprepad exponering av incidenter orsakade 

ångest, sömnproblem och depressioner. Dessutom uppstod samarbetsproblem med kollegor 

och ökade risker att åter utsättas för incidenter (van der Velden et al., 2015). Verbala hot 

ansågs inverka mer på psykiskt och socialt välbefinnande och gav allvarligare följder än 

vid fysiskt våld (Brough, 2005; Gómez-Gutiérrez, Bernaldo-de-Quirós, Piccini & Cerdeira, 

2016). Orsaker sågs som att verbala hot förekom mer frekvent och gav vardaglig stress och 

minskad arbetstrivsel (Brough, 2005). Å andra sidan menade Bernaldo-De-Quirós et al. 

(2015) att fysiskt våld kunde medföra allvarligare risker för social ohälsa, depression och 

psykosomatiska symtom än efter verbala hot. 

Utmattning och stressreaktioner 

Ambulanspersonal som utsattes för hot eller våld vid fler än fem gånger under karriären 

rapporterade höga nivåer av utbrändhetssyndrom såsom ångest, känslomässig utmattning, 

personlighetsförändringar och nedsatt prestationsförmåga (Bernaldo-De-Quirós et al., 

2015). Vid upprepad exponering för incidenter upplevde ambulanspersonal sig själv ofta 

som misslyckade och värdelösa, vilket kunde i förlängningen kunde bidra till att utveckla 

utmattningssyndrom (Deniz et al., 2016). PTSD kunde drabba ambulanspersonal även efter 

enstaka incidenter. Symtom kunde också uppträda lång tid efter negativa incidenter. Av 

dem som drabbats av PTSD visade hälften symtom såsom återupplevelser, undvikanden 

och känslomässig störning. PTSD sågs ha samband med hur rädsla, hjälplöshet och skräck 

upplevts vid utsatt tillfälle (Gómez-Gutiérrez et al., 2016). 
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Ledarskapets betydelse 

 

Rapportering av incidenter 

Fem studier redovisade att ambulanspersonal sällan rapporterade hot eller våld vidare till 

arbetsledning (Bernaldo-De-Quirós et al., 2015; Bigham et al., 2014; Brough, 2005; 

Rahmani et al., 2012; Taylor et al., 2016). Underrapportering kunde bero på bristande 

kunskaper och oklara rutiner om hur rapportering skulle utföras (Bigham et al., 2014; 

Rahmani et al., 2012). Andra orsaker kunde ses som att verbala hot och viss grad av fysiskt 

våld ansågs ingå i arbetet vilket medförde att incidenter inte alltid rapporterades (Bigham 

et al., 2014; Rahmani et al., 2012; Taylor et al., 2016). Två studier visade att fysiskt våld 

rapporterades oftare än vid verbalt våld (Bernaldo-De-Quirós et al., 2015; Boyle et al., 

2007). Vidare anmäldes fysiskt våld oftare till polis än efter verbala hot (Bernaldo-De-

Quirós et al., 2015). Taylor et al. (2016) beskrev att oavsiktliga incidenter sällan 

rapporterades. Tre studier påvisade att kvinnlig personal oftare rapporterade negativa 

incidenter än för manlig personal (Bigham et al., 2014; Koritsas et al., 2009; Taylor et al., 

2016). Kvinnor rapporterade incidenter sex gånger oftare än män för att de var mer 

angelägna om att kunna påverka och förändra sin arbetsmiljö (Taylor et al., 2016). Vid två 

studier framkom att flera av ambulanspersonalen ansåg att arbetsgivares utbildningar var 

bristfälliga eller helt avsaknades för att kunna hantera och förebygga hotfulla och 

våldsamma incidenter samt kunskap om att bedöma säkerhet på platser (Grange & Corbett, 

2002; Taylor et al., 2016). 

Hjälp och stöd 

Majoriteten av ambulanspersonalen upplevde misstro och brister i hjälp- och stöd från 

arbetsledning efter att blivit utsatta för verbala hot eller fysiskt våld (Bigham et al., 2014; 

Brough, 2005; Deniz et al., 2016; Rahmani et al., 2012; Taylor et al., 2016). Dessutom 

hanterades incidenter helst på egen hand eller genom kollegors stöd då arbetsledningens 

hjälp- och stöd upplevdes sakna betydelse (Rahmani et al., 2012). Andra orsaker kunde 

vara att ambulanspersonal ansåg att incidentrapporter kunde minska deras förtroende hos 

arbetsledning och ge sämre möjligheter till högre befattningar (Taylor et al., 2016). 

 

Fyra studier beskrev att ambulanspersonalens psykosociala hälsa kunde påverkas till följd 

av bristande hjälp- och stödinsatser från arbetsledning efter incidenter (Bernaldo-De-

Quirós et al., 2015; Brough, 2005; Deniz et al., 2016; Taylor et al., 2016). Personal 

upplevde kommunikationsproblem med arbetsledare att problem med hotfulla och 

våldsamma situationer inte alltid togs på allvar. Dessutom erbjöds inte alltid tid för 

återhämtning efter incidenter (Taylor et al., 2016). Vidare beskrevs att återkommande 

incidenter kunde medföra minskat intresse för professionen. Detta sågs genom att andra 

arbetsuppgifter och nedsatt arbetstid önskades eller tidigare pensionsavgång (Bigham et al., 

2014). Personal erbjöds sällan efterföljande arbetsgivarens stöd eller psykologisk hjälp 

(Bernaldo-De-Quirós et al., 2015; Deniz et al., 2016). Psykosociala påfrestningar kunde 

inverka på arbetsprestationer och trivsel på arbetsplatser (Brough, 2005). Brister i hjälp- 

och stödinsatser kunde orsaka ångest, rädsla och utmattningssyndrom (Deniz et al., 2016). 

Arbetsmiljön kunde också upplevas som stressande till följd av återkommande incidenter 

med risk att bli utarbetade och utbrända (Taylor et al., 2016). Vidare beskrevs att 

ambulanspersonal sällan erbjöds administrativt och juridiskt stöd vid rättsprocesser (Deniz 

et al., 2016; Taylor et al., 2016). Personal som inte fick hjälp och stöd med att inleda 

rättsliga processer riskerade oftare symtom på utmattning (Deniz et al., 2016). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Metoden litteraturöversikt valdes då den var lämplig och kunde sammanställa aktuell 

forskning och visa på sammanställd kunskap (Polit & Beck, 2012). Tillförlitligheten 

stärktes genom att forskningsproblemet och syftet kunde besvaras och förståelse skapas för 

det aktuella problemet. Vidare kunde objektiv och strukturerad information erhållas med 

betydelser för klinisk praxis (Carnwell & Daly, 2001; Maier, 2013). 

 

Problem och syfte behöver vara väl identifierade för att kunna finna data från primärkällor 

som beskriver problemet. Trovärdighet och tillförlitlighet kan stärkas om problem och 

syfte är smalt formulerat. Ett brett problem och syfte ökar riskerna att data extraheras och 

tolkas felaktigt och inte ger korrekta sammanfattningar av insamlade data. Därför bör 

problemformulering och syfte smalnas av och preciseras för att underlätta att skilja 

relevanta och irrelevanta data i resultatet (Whittemore & Knafl, 2005). Uppsatsen inleddes 

med litteratursökningar och inläsning av bakgrundsmaterial. Detta gjorde att problemet 

kunde motiveras och formuleras med hög precisionsgrad och avgränsat till prehospital 

ambulanssjukvård. Problemet kunde visa på tidigare kunskaper och kunskap som saknades. 

Syftet formulerades sedan utifrån problemformuleringen. Författaren ansåg att syftet var 

tillräckligt definierat, avgränsat och specifikt för att kunna göra litteratursökningar och 

svara på problemet. Därmed stärktes forskningsproblemets och syftets tillförlitlighet. 

 

Andra lämpliga designer som skulle haft möjlighet att besvara syftet hade kunnat vara en 

tvärsnittsstudie eller intervjustudie. En kvantitativ retrospektiv tvärsnittsstudie hade varit 

lämplig för att studera förekomsten av verbala hot och fysiskt våld och sedan jämföra 

resultaten i en given population av ambulanspersonal vid en specifik tidpunkt. Aktuella 

resultat skulle då kunnat påvisas och bidra till intressanta fakta genom att påvisa bredd av 

erfarenheter samt mätbara fakta på hur hot eller våld förekom utifrån olika variabler kring 

ämnesområdet (Polit & Beck, 2012). Studien hade kunnat använda standardiserade enkäter 

som testats i svenska prehospitala kontexter. Författaren fann dock inga svenska 

standardiserade frågeformulär anpassade för ambulanssjukvård. Ett möjligt alternativ hade 

då istället varit att använda det amerikanska standardiserade frågeformuläret Longitudinal 

EMT Attributes and Demographics Study [LEADS II]. 

 

Enligt beskrivning av Levine (2016) kan LEADS II generalisera resultat utifrån validerade 

standardiserade amerikanska definitioner av hot och våld mot ambulanspersonal med olika 

utbildningsnivå och yrkeserfarenhet. Jämförelser kan göras mellan egenskaper, attityder 

och beteenden. Studien skulle på ett randomiserat sätt kunnat studera och jämföra resultat 

av ambulanspersonal från olika länder utifrån demografi, attityder, arbetsplatsproblem och 

bekymmer de senaste 12 månaderna (Levine, 2016). Dock finns inte tillräckligt med tid 

inom tidsramen för arbetet till att genomföra retrospektiva tvärsnittsstudier. Urvalet 

behöver vara stort och databearbetning skulle inte hinnas med då arbetet genomförs utan 

medförfattare. Därför anses designen inte kunna vara genomförbar. Å andra sidan hade en 

kvalitativ intervjustudie varit intressant och möjlig att genomföra. Studien hade kunnat 

bidra med fördjupade deskriptiva resultat som visat på personliga upplevelser och 

erfarenheter som deltagare haft av prehospitalt hot och våld vilka konsekvenser problemen 

innebär för professionen. Därmed kunde också djupare förståelse för ämnesområdet 

erhållits (Kvale & Brinkmann, 2014). 
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Enligt beskrivning av Kristensson (2014) kunde översiktens tillförlitlighet stärkas genom 

att tidigare forskningslitteratur i ämnet söktes och analyserades. Enligt Forsberg och 

Wengström (2016) kan översiktens trovärdighet och vetenskapliga kvalitet stärkas om 

urvalet omfattas av lika delar kvantitativ som kvalitativ forskning. Resultaten kan då visa 

på brett perspektiv av kunskap då kvalitativa metoder bidrar med deltagarnas upplevelser 

och erfarenheter och kvantitativa metoder bidrar med mätbara data av olika variabler. Från 

början var därför avsikten att inkludera studier med jämn fördelning av metoder. Efter 

första datasökningen erhölls 13 artiklar som enbart bestod av kvantitativ design. Efter 

kompletterande genomgång av sökresultat kunde två artiklar med mixad metod inkluderas. 

Kombination av olika designer gav ett bredare resultat och kunskapsperspektiv. Därmed 

kunde översiktens tillförlitlighet, trovärdighet och generaliserbarhet stärkas. 

 

Enligt beskrivning av Kristensson (2014) kunde översiktens beskrivna metod användas för 

att besvara problemet och syftet. Urvalets skevhet minskades genom tydliga inklusions- 

och exklusionskriterier. Översikten omfattades även av vetenskapliga originalartiklar som 

uppnått hög eller medelnivå vid kvalitetsgranskning utifrån uppsatta krav på validitet från 

granskningsmall för kvalitetsbedömning (se tabell 5, bilaga 1). Resultatet kunde även 

generera rimliga slutsatser och ansågs kunna generaliseras till andra yrkesgrupper som 

möter hjälpbehövande personer med våldsamma beteenden på offentliga platser eller i 

hemmiljö. Därför kan översikten anses har god intern-, extern- och begreppsvaliditet. 

Därmed kunde också urvals- och systematiska bias reduceras (Kristensson, 2014). 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2016) stärks översiktens tillförlitlighet och trovärdighet 

genom valda urvalskriterier. Översiktens styrkor innebar att resultatet endast omfattades av 

originalartiklar vilket innebar att eventuella feltolkningar via andrahandskällor undveks. 

Vidare styrkor är att urvalet var peer-reviewed vilket betyder att oberoende experter inom 

ämnesområdet granskat studiens vetenskapliga kvalitet. Dock garanterar inte peer-review 

att kritisk kvalitetsgranskning kunde uteslutas (Polit & Beck, 2012). Granskning av 

studiers kvalitet och vetenskaplighet utfördes därför under arbete genom dataanalys. 

Trovärdigheten kan stärkas genom att endast inkludera studier som erhållit tillstånd från 

etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2016). Därför valde författaren att endast 

inkludera studier som specifikt redovisat forskningsetiska överväganden eller att databaser 

krävt godkänt etiskt tillstånd före publicering. Studier som inte påvisade forskningsetiskt 

godkännande exkluderades vid kvalitetsgranskning för att resultatet skulle vara användbart 

och rättvist (Vetenskapsrådet, 2011). Dessutom kontrollerades att studier inte omfattat 

relationsvåld, intrahospital sjukvård eller inneburit kliniska interventionsstudier för att 

specifika problem inom ambulanssjukvård skulle kunna påvisas. 

 

Svagheter kunde ses genom begränsningar av urvalet genom att inklusionskriterier beskrev 

att artiklar skulle tillgängliga kostnadsfritt i fulltext. Begränsningen sattes av praktiska, 

tidsmässiga och ekonomiska aspekter. Detta medförde att fyra kvalitativa artiklar som 

kunnat vara relevanta behövde uteslutas. Andra svagheter var att samtliga studier 

publicerats på engelska. Enligt Forsberg och Wengström (2016) ska studier användas 

endast om dessa är publicerade på ett språk som författaren till fullo behärskar. Då 

författaren inte har engelska som modersmål kan begränsade språkkunskaper bidragit till 

att studier med relevanta resultat och hög kvalitet kan ha missats. Enligt Polit och Beck 

(2012) är det viktigt att urvalet omfattas av aktuell forskning då kunskap snabbt kan bli 

inaktuell (Polit & Beck, 2012). Litteratur bör därför inte vara äldre än fem år (Forsberg & 

Wengström, 2016). 
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Tidsfönstret som sattes omfattade forskning mellan 2002–2017 vilket kan ses som svaghet. 

Författaren var medveten om att större tidsfönster kunde ge missvisande resultat. Efter 

noggrann bedömning utvidgades kriterierna till att omfatta 15 år då aktuell forskning som 

publicerats senaste fem åren var begränsad. Översikten kunde ändå stärkas då urvalet 

omfattas av över 50 procent med studier, det vill säga åtta stycken, som publicerats senaste 

fem åren. Tre stycken var publicerade senaste tio åren och fyra publicerade senaste 15 

åren. De studier som omfattar ett tidsfönster på 10–15 år var dock intressanta, besvarar 

syftet och bidrar till resultatet. 

 

Litteratur söktes från olika databaser för att undvika publikationsbias. Vid publikationsbias 

kan snedvridet urval riskeras och resultatet kan bli missvisande. Därför söktes litteratur 

från databaserna PubMed, CINAHL, PsycINFO och SweMed+ (SBU, 2014). Enligt 

Forsberg och Wengström (2012) finns inga enhetliga rekommendationer om hur många 

artiklar som bör inkluderas i litteraturöversikter. Alla artiklar med relevant forskning ska 

inkluderas för att mättnad ska nås i resultatet. Författaren kan konstatera att 

datainsamlingen begränsades genom användning av få databaser. Detta innebär att viktig 

litteratur kunde ha missats, trots försök till att utvidga antalet databaser genom SweMed+. 

Om fler databaser använts kunde urvalet möjligtvis utökats vilket kunde ge ökad 

tillförlitlighet och trovärdighet av problemets omfattning (SBU, 2014). Efter beskrivning 

av Whittemore och Knafl (2005) ökade översiktens tillförlitlighet då datasökningar 

utfördes med olika strategier för att finna maximalt antal primärkällor. Sökningar utfördes 

därför med omfattande sökningar i databaser, kedjesökningar och sekundärsökningar. 

 

För att erhålla ytterligare relevanta studier utfördes kedjesökningar från urvalets 

referenslistor. Innehåll i databaser uppdateras kontinuerligt vilket innebär att nyare artiklar 

som är relevant för översikten också ska kunna inkluderas. Därför utfördes också 

sekundärsökningar under september 2017 (Willman et al., 2011). För att öka transparensen 

över urvalsförfarandet och möjlighet till replikering dokumenterades alla söktermer, 

databaser, sökstrategier och urvalskriterier i en söktabell. Därmed kan läsare enklare kunna 

bedöma lämpligheten av förfarandet av litteratursökningar (Whittemore & Knafl, 2005). 

 

Val av databaser ska göras genom väldefinierade sökstrategier vilket minskar riskerna för 

att erhålla felaktiga och missvisande resultat (Whittemore & Knafl, 2005). Sökord bestod 

därför av MeSH-termer, tesaurustermer från Cinahl Subject Headings och fritextord som 

svarade upp mot syftet. Fritextord bidrog till att breda och fördjupade sökningar. Sökord 

som var indexerade bidrog till att begränsa antalet sökningar. Genom att kombinera olika 

sökord med varandra med hjälp av booleska operatorer och parentessökningar kunde 

träffar erhållas som var tillräckligt begränsade och hanterbara för vidare databearbetning. 

Styrkor kan då ses som att utvalda sökord fångade syftets innebörd och bidrog till att 

tillräckligt antal artiklar identifierades samt att ej relevant litteratur kunde uteslutas. 

Därmed konstateras att sökorden var tillräckligt precisa, sensitiva och specifika. 

Tillförlitligheten kunde stärkts om fler sökord och synonymer använts vilket kunnat bidra 

till ett mer heltäckande litteratururval (Kristensson, 2014). I samband sökningar efter 

litteratur har författaren träffat en bibliotekarie vid Karolinska universitetssjukhuset 

Huddinge för tips om andra sökord och databaser. Trots hjälpen kunde urvalet inte utökas. 
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Efter beskrivning av SBU (2014) utfördes manuell artikelgallring utifrån urvalskriterier 

genom att ett stort antal abstrakt genomlästes (209 stycken). Av dessa lästes 75 stycken i 

sin helhet. Arbetet var tidskrävande och resulterade i att översikten till slut omfattades av 

15 artiklar. Enligt beskrivning av Pautasso (2013) dokumenterades arbetet noggrant 

fortlöpande i en sökmatris. Arbetssättet stärkte studiens tillförlitlighet och gav ökad 

transparens över urvalsprocessen. Dessutom ökade möjligheterna till replikering. 

 

Forskning inom omvårdnad ska innebära att vård och omsorg kan förnyas och förbättras 

både nationellt och internationellt (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Översiktens 

trovärdighet stärks då inkluderade studiers kulturella hemvist omfattade åtta länder. 

Därmed gavs resultatet också ett internationellt perspektiv. Om översikten omfattat fler 

internationella artiklar hade problemet kunnat beskrivas med ett bredare globalt perspektiv. 

 

Urvalet inkluderade två svenska artiklar. Spridningen innebär att resultatet är svårare att 

helt överföra till ett svenskt prehospitalt kontext. Ur svenskt perspektiv kunde 

trovärdigheten stärkts genom att spridningen bestått av lika delar svenska som 

internationella artiklar. Resultatet hade då kunnat generaliseras till svenska prehospitala 

kontexter samt enklare kunnat jämföras i ett större internationellt perspektiv. 

 

Granskning av vetenskaplig kvalitet utfördes utifrån Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag för kvalitetsgranskning – se bilaga 1. Mallen ansågs lämplig och 

användbar för granskning av kvalitativa och kvantitativa studier utifrån författarens 

kunskaper om kvalitetsgranskning. Studier som nådde medel eller hög nivå, det vill säga 

grad I eller II, inkluderades till resultatet. Låg kvalitets innebar grad III. Inga artiklar 

bedömdes som grad III. Enligt beskrivning av Willman et al. (2011) valdes lägre 

alternativet vid tveksamheter om studier skulle uppnå grad I eller II för att bedömd kvalitet 

inte skulle överskattas på grund av författarens begränsade erfarenhet av 

kvalitetsbedömning. Enligt Willman et al. (2011) stärks tillförlitligheten genom att studier 

omfattar forskning med god vetenskaplig kvalitet. Därför klassades inkluderade artiklar 

med grad II när bortfall eller metodologiska aspekter inte tydligt redovisats eller saknats 

samt när stora bortfall av populationer redovisats. Svagheter kan vara att vetenskaplig 

kvalitet riskerade att värderas på ett missvisande sätt. 

 

Grunden för datajämförelser är extraherade data som kan åskådliggöras genom matriser 

och tabeller. Därmed kan mönster, teman och relationer mellan olika resultat tydligt 

synliggöras (Whittemore & Knafl, 2005). Översikten stärktes och möjlighet till replikering 

ökade när data sammanställdes i en överskådlig litteraturmatris. Arbetssättet underlättade 

jämförelser av syften, metoder, populationer och resultat. Dessutom kunde kortfattade data 

organiseras systematiskt. Därmed kunde matrisen användas till att jämföra primära data 

och sammanställas kring ett specifikt problem. 

 

I enlighet med Whittemore och Knafl (2005) insåg författaren att integrativ dataanalys 

kunde vara en metod som kan ge svårigheter vid sammanställning av resultat. Ensamt 

författarskap innebar sänkt trovärdighet och tillförlitlighet genom att risker uppstod för 

subjektiva uppfattningar när data kritiskt analyseras (Forsberg & Wengström, 2016). Sänkt 

trovärdighet kunde också uppstå då mönster och teman riskerade att inte bli exakta och 

kunde orsaka missvisande resultat. Vid datajämförelser kan fel lätt uppstå när extrahering 

och kodning av data gjordes kategorier och underkategorier samt när mönster och teman 

identifierades. Därmed kunde översiktens resultat riskera bli missvisande genom subjektiva 

tolkningar, abstraktioner och förenklingar. 
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Enligt Whittemore och Knafl (2005) kan resultat också bli missvisande när teman 

organiseras under respektive kategori och underkategori. Tillförlitligheten stärktes något 

när artiklar lästes flera gånger för att erhålla uppfattningar och förståelse av resultatets 

innebörd. Risker minskade för feltolkningar när resultat var svårtolkade och hjälp erhölls 

av sjuksköterskekollegor inom ambulanssjukvården. Därför utfördes dataanalysen med stor 

noggrannhet och god med tid för reflektion över vad respektive data kunde innebära i sitt 

sammanhang. Mycket tid användes också till att få en känsla för vad betydelsen av 

respektive kategori och underkategori innebar. Detta medförde att dessa allt eftersom 

behövde ändras och omformuleras för att bli tydligare. Arbetssättet minskade riskerna för 

feltolkningar av resultatet. Styrkor innebär att dataanalysen gav god förståelse för 

forskningsproblemet och kunde visa på kunskap som var viktig för omvårdnad vid 

ambulanssjukvård. 

 

Vid litteraturöversikter kan dataanalys även ske med hjälp av metaanalys eller metasyntes. 

Metaanalys är en analysmetod där urvalet består av kvantitativa data. Statistiska metoder 

används för att kombinera data från olika primärstudier för att sedan statistiskt analyseras 

(Whittemore & Knafl, 2005). Urvalet behöver därför innebära lika designer och hypoteser 

för att metaanalys ska vara möjligt (Polit & Beck, 2012). Datajämförelser görs av 

kvantifierade data från för att kunna påvisa samband mellan mönster och statistiska data. 

Resultatet redovisas objektivt och visuellt med kvantitativa data. Effekter påvisas av en 

intervention och om denna kan ge bättre effekt än andra metoder (SBU, 2014). Metasyntes 

innebär att data från studier med kvalitativ design integreras för att analyseras/tolkas på 

nytt. Resultaten redovisas genom olika kategorier eller begrepp och påvisar olika teorier 

eller begrepp (Polit & Beck, 2012). Författaren anser att det skulle varit intressant att 

kunna analysera insamlade data genom metaanalys eller metasyntes. I enlighet med Polit 

och Beck (2012) anses dessa två analysmetoder som komplicerade vilket kräver 

avancerade kunskaper i vetenskapsmetodik. Författaren har inte tillräckligt med tid inom 

arbetets ramar till att skaffa adekvata kunskaper för att sätta sig in i vad i vad respektive 

analysmetod innebär. Om försök till metaanalys eller metasyntes ändå görs riskerar 

översiktens resultat att försvagas genom bristande metodkunskaper och medföra sänkt 

tillförlitlighet och trovärdighet. 

 

Uppsatsens tillförlitlighet och trovärdighet stärks genom forskningsetiska överväganden 

som gjordes över vetenskaplig kvalitet (Polit & Beck, 2012). Efter beskrivning av Polit och 

Beck (2012) säkerställdes vetenskaplig kvalitet och vetenskaplig oredlighet undveks 

genom att etiska aspekter användes vid urval och presentation av resultat. Plagiat och 

förvanskning av data har undvikits genom att referenser dokumenterats på ett noggrant 

sätt. Risker fanns dock i enlighet med Forsberg och Wengström (2016) att författarens 

egna åsikter och förkunskaper kunnat påverka resultatet genom selektivt studieurval. 

Styrkor var att författaren inte hade någon förförståelse för problemet men har ett intresse 

av ämnet. Kunskap om problemet har ökat under arbetets gång samt att diskussioner förts 

med ambulanskollegor kring ämnet. Detta minskar risken för selektivt urval. Enligt Rosén 

(2012) ska studier därför omfattas av litteratur som objektivt söks fram för att resultatet 

inte ska riskera att bli vinklat. Författaren har varit medveten om dessa risker. Därför 

återgavs resultat på ett sanningsenligt sätt genom att vara trogen och objektiv till 

litteraturen. Dessutom har samtliga relevanta resultat inkluderats till resultatet även om 

dessa inte stödde författarens åsikter. Trovärdighet anses därmed stark då studien innebär 

ett gott etiskt förhållningssätt (Rosén, 2012). 
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Resultatdiskussion 

 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva ambulanspersonals upplevelser och 

erfarenheter av prehospitalt hot och våld. Resultatet kunde besvara syftet och beskrev att 

ambulanspersonal kunde uppleva och ha erfarenheter av riskfyllda situationer, 

konsekvenser vid omvårdnad, inverkan på välbefinnande och ledarskapets betydelser. 

Därmed kunde också specifika problem vid ambulanssjukvård beskrivas. 

 

Begreppen hot och våld definierades utifrån två olika källor (Arnetz, 2011; Sandström, 

1998). Meningen är att begreppen ska kunna användas för att underlätta analyser och för 

att beskriva resultat på ett rättvist och användbart sätt. Dock upptäcktes svårigheter att 

använda begreppen i förhållande till andra studier. Svårigheter att definiera enhetliga 

begrepp kan beskrivas i en tidigare studie av Rivas et al. (2016) som menade att forskning 

kunde vara svår att jämföra med varandra då definitioner av hot och våld kunde ha olika 

betydelser. Dessutom menade Hallberg (2011) att inom svensk hälso- och sjukvård 

saknades enhetliga definitioner av hot och våld då olika yrkesgrupper hade olika 

uppfattningar om vad som ansågs vara hot eller våld. Svensk sjuksköterskeförening (2010) 

beskrev att studier som jämförde internationell omvårdnadsforskning var viktig för att 

kunna bidra till ny kunskap för omvårdnad. Därför kan resultat från inkluderade studier 

endast jämföras där de begrepp som används kan vara jämförbara med översiktens 

definitioner. Vid dataanalys och sammanställning av översiktens resultat upptäcktes 

svårigheter att kunna värdera och jämföra resultat med varandra då studier använt olika 

synonymer till begreppen. Därmed konstateras att det behövs mer forskning för att kunna 

definiera enhetliga begrepp för att underlätta värdering och jämförelser av internationell 

forskning och därmed generera ny kunskap. 

 

Ambulanspersonal hade större risk att drabbas av hot och våld om uppdrag utfördes i 

städer än på glesbygd (Bigham et al., 2014; Brough, 2005, Gormley et al., 2016; Koritsas 

et al., 2009, Taylor et al., 2016). Resultaten kan styrkas genom fyra andra studier. Hogh et 

al. (2003) beskrev att ökat antal patientkontakter gav större risker för att utsättas för hot 

och våld vilket medförde att kunskap behövdes för att kunna förbereda uppdrag för att 

undvika konflikter vid ankomst. Gunnarsson och Warrén Stromberg (2009) menade att 

långa avstånd kunde fördröja polisens ankomst. Poliser kunde också saknas i närområdet 

under vissa tidpunkter. Shakespeare-Finch et al. (2002) visade på att ambulanspersonal 

behövde kunskap att hantera incidenter med hot och våld själva tills att ytterligare hjälp 

kunde finnas på plats. Rabe-Hemp och Schuck (2007) poängterade att incidenter där hot 

och våld förekom främst skulle hanteras av polis. Om polis inte kunde komma till platsen 

var det viktigt att ambulanspersonal hade förmåga att bedöma platsens säkerhet och att 

strategier fanns för att undvika hot och våld. Resultaten i denna litteraturöversikt kan 

därför tolkas som att ambulanspersonal bör vara uppmärksam på att incidenter kan uppstå 

oavsett i vilken miljö som uppdrag utförs vid. Främst är det polisens uppgift att hantera 

incidenter. När polis inte finns tillgänglig är det viktigt att ambulanspersonal har kunskaper 

och strategier om hur uppdrag kan förberedas och hanteras om hotfulla och våldsamma 

situationer uppstår. Ökat antal patientkontakter kan medföra större risker för hotfulla och 

våldsamma situationer. 
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Sammanställningar gjordes i en tabell av 12 studier som utförts i åtta olika länder för att 

kunna visa på hur stor andel av ambulanspersonal som utsatts för verbala hot och fysiskt 

våld under sin yrkeskarriär (se tabell 4). Tabellen visade att ambulanspersonal utsattes 

oftast för verbala hot. I Sverige förekom både hot och våld i lägre omfattning än vad som 

rapporterades i andra länder. Uppgifterna kan styrkas genom tidigare studier av Camerino 

(2008) och en kunskapsöversikt av Hallberg (2011) som båda visade att genomsnittet för 

ambulanspersonal i Europa uppgick till 67 procent. Camerino (2008) visade även att 

prevalenser generellt för vårdpersonal från åtta europeiska länder uppgick till 22 procent. 

Maguire och Smith (2013) beskrev att ambulanspersonal utsattes tre gånger oftare för hot 

och våld än genomsnittet för vårdpersonal. Ambulanspersonal kan således riskera att 

utsättas tre gånger oftare för incidenter än vårdpersonal i andra vårdkontexter. Problemet 

behöver därför begränsas innan utvecklingen ökar ännu mer. Resultatet i denna 

litteraturöversikt tillsammans med resultat från annan forskning kan ses beskriva 

ambulanssjukvård som ett högriskyrke att utsättas för hot och våld. 

 

Tabell 4 kan också visa att antalet rapporterade incidenter varierade mellan manlig och 

kvinnlig personal men även mellan och inom länder. Dessutom visade resultaten att 

ambulanspersonal inte alltid rapporterade incidenter till sina arbetsgivare (Bigham et al., 

2014; Rahmani et al., 2012). Detta kan styrkas genom en studie av Rivas et al. (2016) som 

beskrev att stora mörkertal fanns över antalet inträffade incidenter på grund av 

underrapportering. Avsaknad av incidentrapportering kunde ge missvisande statistik över 

problemets omfattning. Variationerna som visas i tabellen kan därför tolkas som att 

ambulanspersonal inte alltid rapporterar hot och våld. En förklaring kan vara att den 

arbetsplatskultur som råder för att rapportera incidenter kan skilja sig mellan olika 

organisationer och enskilda aktörer. Detta kan också medföra att tillgänglig statistik över 

problemet kan bli missvisande. Ambulanspersonal måste ges ökade möjligheter till att 

rapportera incidenter med hot och våld för att problemet bättre ska kunna synliggöras. 

 

Ambulanspersonalens möten med personer som var alkohol- och/eller drogpåverkade 

kunde öka riskerna för att utsättas för hot och våld (Bigham et al., 2014; Grange & Corbett, 

2002; Petzäll et al., 2011; Rahmani et al., 2012). Resultaten kan styrkas av en tidigare 

studie av Holzer et al. (2012) som visade att alkohol och droger kunde förstärka aggressiva 

beteenden vilket bidrog till att incidenter lättare uppstod för vårdpersonal (Felson & Staff, 

2010; Norström & Pape, 2010). Vidare beskrev översiktens resultat att incidenter kunde 

uppstå oftare vid möten med personer med psykisk ohälsa (Bernaldo-De-Quirós et al., 

2015; Petzäll et al., 2011; Taylor et al., 2016). Dock kan översiktens resultat stå i kontrast 

med resultat från en tidigare studie från Swanson et al. (2002) som beskrev att personer 

med psykisk ohälsa inte utsatte vårdpersonal mer frekvent för hot och våld än övriga 

befolkningen. Men om riskfaktorer samtidigt fanns såsom missbruk, hemlöshet, hotfulla 

miljöer och allvarlig psykisk sjukdom kunde våldsamma beteenden förstärkas och risker 

för angrepp på vårdpersonal öka. Ambulanspersonalens möten med personer som uppvisar 

våldsamma beteende kan medföra ökade risker för att utsättas för hot och våld enligt 

resultatet i denna översikt. Dock har alla personer rätt till ett gott bemötande och god 

omvårdnad oavsett livssituation eller sjukdom. Liksom vid all hälso- och sjukvård bör 

ambulanspersonalen arbeta med ett gott etiskt förhållningssätt som innebär att varje individ 

ska ses som en unik person. Därmed bör ambulansuppdrag innebära att ambulanspersonal 

utför uppdrag efter bästa förmåga utifrån individens egna förutsättningar även då patienter 

uppvisar våldsamma beteende. 
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Ambulanssjukvård kunde utföras på platser där säkerheten snabbt kunde förändras från ett 

lugnt läge till osäkert (Bigham et al., 2014; Petzäll et al., 2011; Suserud et al., 2012; Taylor 

et al., 2016; van der Velden et al., 2015). Vanliga orsaker till att platser bedömdes som 

osäkra kunde vara att ambulanspersonal träffade personer med våldsamma beteenden 

(Petzäll et al., 2011; Suserud et al., 2002; Taylor et al., 2016). Säkerheten på okända platser 

och vid okända miljöer kunde påverkas av samarbetet med larmcentraler samt hantering av 

nödsamtal från larmoperatörer (Koritsas et al., 2009; Taylor et al., 2016). Resultaten kan 

styrkas av en tidigare studie där Ahl et al. (2005) beskrev att säkerhetsläget på en plats 

snabbt kunde ändras på grund av patientens sjukdom och skador, fördröjd ankomst av 

ambulansen eller att gärningsmän fanns kvar på platsen. Dessutom menade Maguire et al. 

(2002) att samarbete med larmoperatörer var viktigt då dessa kunde bidra med uppdaterad 

information om patientens tillstånd och platsens säkerhet före ambulansens ankomst. 

Samarbete med larmoperatörer är viktigt för att planera uppdrag och att inte utsättas för 

risker genom att gå in i osäkra situationer som kan orsaka skador. Larmoperatörer bör 

därför ses som en integrerad del av den prehospitala vårdkedjan. Därmed kan resultaten 

stärka att ett gott samarbete behövs mellan larmoperatörer och ambulanspersonal. 

 

Resultaten beskrev att incidenter med hot och våld mot ambulanspersonal kunde orsaka att 

omvårdnad utfördes med sänkt kvalitet och i begränsad omfattning (Bigham et al., 2014; 

Deniz et al., 2016; Petzäll et al., 2011; Suserud et al., 2002; Taylor et al., 2016). Detta 

innebar att undersökningar och behandlingar endast omfattade det mest nödvändiga eller 

helt uteslöts (Suserud et al., 2002). Resultaten kan styrkas av en tidigare studie av Cheney 

et al. (2006) som visade att vård och behandling kunde försenas vid hot och våld mot 

vårdpersonal. Vidare behöver vård och behandling vid ambulanssjukvård utan undantag 

ske utifrån gällande lagstiftning, styrdokument och riktlinjer för att god 

omvårdnadskvalitet och patientsäker vård ska uppnås (SFS 2017:30; SFS 2010:659; 

Socialstyrelsen, 2016). Resultaten i denna översikt visar att vid de tillfällen som 

ambulanspersonal utsätts för hot och våld riskerar patienter att vård och behandlingar inte 

alltid utförs med god kvalitet och hög patientsäkerhet. 

 

Nya vårdmöten kunde också påverkas negativt lång tid efter att ambulanspersonal utsatts 

för hot och våld (Deniz et al., 2016; Petzäll et al., 2011; Taylor et al., 2016). Resultaten kan 

jämföras med Dahlberg och Segesten (2010) som visade att vårdpersonal som drabbats av 

nedsatt hälsa på grund av tidigare incidenter där hot och våld förekommit inte alltid 

bemötte patienter på ett gott sätt. Resultaten kan även styrkas genom en tidigare studie av 

Rippon (2000) som beskrev att psykologisk och emotionell ohälsa kunde medföra nedsatt 

arbetsförmåga lång tid efter uppkomna incidenter. Utifrån litteraturöversiktens resultat bör 

därför ambulanspersonal ges förbättrade möjligheter till arbetsrelaterad hälsa. Arbetsgivare 

bör i tidigt skede efter incidenter vara mer uppmärksamma på om medarbetare kan riskera 

sänkt välbefinnande eller ohälsa till följd av hot och våld. Om medarbetare snabbt erhåller 

adekvat hjälp och stöd för att stärka psykologisk och emotionell hälsa kan arbetsförmåga 

och prestationer påverkas mindre negativt efter uppkomna incidenter. Därmed behöver 

medarbetare arbetsgivares stöd i direkt anslutning till incidenter för att deras sätt att utföra 

omvårdnad inte ger sänkt kvalitet och säkerhet. 

 

Patienter riskerade olika bemötande och engagemang vid omvårdnad beroende på om 

incidenter med hot och våld ansågs vara oavsiktligt eller avsiktligt menat (Mechem et al., 

2002; Suserud et al., 2002; Taylor et al., 2016). Incidenter tolererades oftare från personer 

med akuta sjukdomstillstånd, äldre och personer med demens än från personer med 

missbruksproblem (Mechem et al., 2002; Suserud et al., 2002). 
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Resultaten kan styrkas genom en tidigare studie av Sjögren et al. (2014) som visade att 

omvårdnad riskerade att utföras med sämre kvalitet till personer som redan hade låg 

samhällsstatus eller när vårdpersonal såg på patienter med förakt. Dessutom beskrev 

Leplege et al. (2007) att vårdpersonal behövde ökad kunskap för att kunna bemöta 

patienter med respekt oavsett sjukdomsbild eller livsbakgrund. Dessa resultat talar för att 

ambulanssjukvård kan riskera att utföras med sämre kvalitet och patientsäkerhet om 

skillnad görs i bemötande av patienter. Alla patienter behöver ses som unika personer, 

bemötas med respekt samt erhålla god och säker omvårdnad oavsett sjukdomsbild eller 

samhällsstatus. Därför kan resultatet beskriva att ökade kunskaper är nödvändiga för allt 

bemötande ska kunna ges på lika villkor utifrån patientens unika förutsättningar oavsett om 

incidenter bedömdes att vara oavsiktliga eller avsiktliga. 

 

Resultatet visade att situationer där hot och våld uppstod kunde bero på patientens och 

närståendes oenighet med ambulanspersonal om vård och behandling (Bernaldo-De-Quirós 

et al., 2015; Bigham et al., 2014; Petzäll et al., 2011). Andra orsaker kunde ses som 

kulturella och språkliga svårigheter (Petzäll et al., 2011). Mot denna bakgrund kan 

anledningar till att situationer med hot och våld uppstår vara att ambulanspersonal inte ser 

till patientens och närståendes delaktighet och integritet. Därför kan ambulanssjukvård 

med fördel utgå från personcentrerad vård. Fördelar med personcentrerad vård kan styrkas 

genom en tidigare studie av McGrath et al. (2003) som beskrev att stressade situationer 

inte behövde vara ett hinder för att kunna se och lyssna till patientens behov och berättelse. 

När vårdpersonal använde icke-verbal kommunikation kunde patientens berättelse aktivt 

lyssnas på och bekräftas genom kroppsspråket. Patientens önskemål och behov kunde 

också uppmärksammas om ambulanspersonalens omvårdnad fokuserade på 

personcentrerad vård. Vid personcentrerad vård kan omvårdnad ges ur ett holistiskt 

perspektiv. Vidare kan resultatet styrkas genom Svensk sjuksköterskeförening (2014) som 

menar att omvårdnad behöver ske på patientens villkor för att den ska bli god. Dessutom 

påvisar Patientlagen (2014:821) 1§, kap. 1 att all hälso- och sjukvård ska värna om 

patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Detta talar för att 

ambulanspersonal kan ställas inför stressade och komplexa situationer med hot och våld. 

Trots att vårdmiljön kan vara stressande och komplex får patientens omvårdnadsbehov inte 

åsidosättas. Ambulanspersonal behöver därför kunna skapa goda vårdrelationer genom att 

lyssna, bemöta och aktivt lyssna på patienter och närstående för att kunna göra dem 

delaktiga i vård och behandlingar. Detta kan med fördel ske genom att ambulanspersonal 

använder personcentrerad omvårdnad. Därmed kan resultatet beskriva att patientens 

behöver få vara delaktiga vid omvårdnad även om vårdmiljön är komplex och innebär 

stressade situationer där hot och våld kan förekomma. 

 

Resultatet visade att ambulanspersonal som utsatts för hot och våld vid ambulansuppdrag 

kunde få akut behov av sjukvård och psykologiskt stöd, att incidenter kunde påverka 

psykisk och social hälsa samt orsaka utmattning och stressreaktioner. Detta kan stödjas 

genom tidigare forskning. Shakespeare-Finch et al. (2002) menade att incidenter där 

verbala hot och fysiskt våld förekom kunde orsaka psykisk och social ohälsa. Skogstad et 

al. (2013) visade på att återkommande oro över att riskera nya incidenter kunde orsaka 

symtom på fysisk och psykisk ohälsa. Donnelly (2012) påvisade att ambulanspersonal som 

upplevde långvarig stress till följd av hot och våld kunde riskera psykisk ohälsa, 

stressreaktioner och PTSD. Om ambulanspersonal utsätts för verbala hot och fysiskt våld 

under uppdrag kan det således medföra långvarig fysisk, psykisk och social ohälsa som 

också kan kvarstå under lång tid. Därmed bör arbetsgivare ge ambulanspersonal 

möjligheter att snabbt erhålla professionellt stöd och vård efter incidenter. 
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Ambulanspersonal ansåg att verbala hot inverkade mer på välbefinnandet och gav 

allvarligare följder för psykisk och social hälsa än vad fysiskt våld gjorde (Brough, 2005; 

Gómez-Gutiérrez et al., 2016). Anledningar sågs som att verbala hot förekom mer frekvent 

vilket kunde orsaka vardaglig stress och minskad trivsel på arbetsplatser (Brough, 2005). 

Resultatet kan styrkas genom en tidigare studie av Regehr et al. (2002) som visade att 

mindre och inte massmedialt uppmärksammade incidenter oftare orsakade emotionella 

krisreaktioner. Mindre uppmärksammade incidenter kunde också oftare orsaka långvariga 

besvär än efter dramatiska incidenter där stöd och hjälpinsatser snabbt insattes och utfördes 

på bred front. Detta talar för att incidenter som förekommer mer frekvent kan påverka det 

dagliga välbefinnandet negativt. Översikten har som tidigare beskrivits i arbetet kunnat 

visa att verbala hot förekommer mer frekvent i ambulanspersonalens arbete. 

 

Ambulanspersonal kunde uppleva misstro och brister i arbetsgivarens stöd och hantering 

efter att ha blivit utsatta för incidenter (Bigham et al., 2014; Taylor et al., 2016). Bristerna 

visades som minskad trivsel på arbetsplatser (Bigham et al., 2014), att endast ett fåtal 

erbjöds psykologiskt stöd (Bernaldo-De-Quirós et al., 2014) samt att tre fjärdedelar 

upplevde ohälsa och fick därför större risk att drabbas av långvarig psykisk ohälsa och 

utmattningssyndrom (Deniz et al., 2016). Resultaten kan styrkas genom en tidigare studie 

av Rippon (2000) som beskrev att arbetsgivare behövde uppmärksamma och identifiera 

medarbetare som utsatts för incidenter i tidigt skede genom adekvata hjälp- och 

stödinsatser. Medarbetarnas hälsa kunde förbättras genom utbildningar i copingstrategier 

vid hotfulla och våldsamma incidenter. Vidare menade Sofield och Salmon (2003) att 

ambulanspersonal upplevde minskad arbetsglädje och trivsel på sina arbetsplatser till följd 

rädsla och olust att riskera att bli utsatt för verbala hot och fysiskt våld. Dessutom påvisar 

Hallberg (2011) att arbetsgivare har skyldigheter att förebygga ohälsa i arbetet genom att 

arbeta aktivt med att förebygga risker för hot och våld. Medarbetare måste få stöd och 

handledning om risker finns för återkommande hot och våld i arbetsmiljön. Arbetsgivare 

ska också bistå medarbetare med åtgärder genom att snabbt erbjuda hjälp och stöd. Mot 

denna bakgrund kan ambulanspersonal som upplever brister i arbetsgivarens hjälp och stöd 

efter incidenter där hot och våld förekommit, riskera nedsatt välbefinnande och ohälsa 

samt minskad trivsel på arbetsplatser. 

 

Arbetsgivare har lagstadgade skyldigheter att förebygga och hjälpa medarbetare med att 

hantera ohälsa i arbetet till följd av hot och våld. Därför bör arbetsgivare ha bättre 

möjligheter och resurser att kunna identifiera medarbetare som riskerar ohälsa och erbjuda 

stöd till dem som önskar och behöver detta (AFS 1993:2, 2-11§§). Dessutom behöver 

ambulanspersonal uppskattningar från arbetsgivaren för sina arbetsprestationer för att 

kunna erhålla en god psykosociala hälsa (Sparr & Sonnentag, 2007). Resultatet kan anses 

beskriva att arbetsgivare aktivt bör verka för en arbetsmiljö som omfattas av ett 

psykosocialt gott arbetsklimat genom ledarskap som ger medarbetarna betydelse efter 

incidenter där hot och våld förekommit. 

 

En av kategorierna i resultatet visade på ledarskapets betydelse för ambulanspersonal. 

Kategorin kunde påvisa att rapportering av incidenter hade stora mörkertal och att 

ambulanspersonal upplevde brister i arbetsgivares hjälp och stöd. Fyra studier kan påvisa 

fördelar med verksamheter som arbetar med personcentrerat ledarskap (Dilley & Geboy, 

2010; Jeon et al., 2012; McCormack & McCance, 2010; Sjögren et al., 2014). McCormack 

och McCance (2010) visade att personcentrerat ledarskap innebar att arbetsgivare och 

medarbetare tillsammans arbetade för att förbättra arbetsplatsens psykosociala arbetsmiljö. 
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Fördelar sågs även genom förbättrat personligt stöd till personal som utsatts för obehagliga 

incidenter. Vidare sågs fördelar genom att arbetsrelaterad hälsa ökade (Sjögren et al., 

2014), minskad arbetsbelastning (Dilley & Geboy, 2010) samt minskade risker att drabbas 

av emotionell utmattning (Jeon et al., 2012). Resultatet i litteraturöversikten visade att 

ambulanspersonal undviker att rapportera inträffade incidenter samt kunde uppleva att 

arbetsgivarens hjälp och stöd efter hotfulla och våldsamma incidenter inte alltid är 

tillfredsställande. Kunskap och strategier behövs för att kunna hantera incidenter. Bristande 

ledarskap kan medföra att ambulanspersonal riskerar nedsatt välbefinnande och ohälsa. 

Efter att incidenter med hot eller våld behöver utsatt ambulanspersonal hjälp och stöd. 

Därmed kan resultatet beskriva att genom ett personcentrerat ledarskap kan arbetsgivare 

och medarbetare tillsammans förbättra stöd och hjälp till utsatta personer. 

Slutsats 

 

Ambulanspersonal riskerar att utsättas för riskfyllda situationer där hotfulla och 

våldsamma incidenter kan uppstå. Incidenter med prehospitalt hot och våld kan orsaka att 

patienter erhåller omvårdnad med försämrad kvalitet och sänkt patientsäkerhet. 

Ambulanspersonal kan riskera sänkt välbefinnande och ohälsa som kan kvarstå under lång 

tid efteråt. Arbetsgivares preventiva arbete och ledarskap anses vara bristfälliga vilket 

orsakar att mörkertalet blir stort över inträffade incidenter. Ledarskap behöver innebära 

betydelse för ambulanspersonal för att kunna förebygga och hantera incidenter med 

hotfulla och våldsamma situationer. 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Uppsatsen kan användas av ambulanspersonal men också av arbetsgivare. Genom att ta del 

av resultatet och diskussionerna kan en samlad överblick ges av kunskapsläget, problemet 

synliggöras och nya kunskaper erhållas över ambulanspersonalens erfarenheter och 

upplevelser av prehospitalt hot och våld. Ambulanspersonal skulle tillsammans med 

arbetsgivare kunna utgå från litteraturöversiktens resultat och arbeta med organisationens 

värdegrund och hur förhållningssätt mellan kollegor bör vara för att uppnå en psykosocialt 

god arbetsmiljö. Personcentrerat ledarskap skulle kunna implementeras utifrån olika behov 

i organisationer för att kunna förebygga incidenter med hot och våld. 

 

Genom förbättringar av ambulanspersonalens prehospitala arbetsmiljö och arbetsrelaterade 

hälsa kan fördelar ses för organisationer, enskilda arbetstagare samt för patienter och 

närståendes som är i behov av ambulanssjukvård. Vidare kan översiktens resultat också 

användas av andra yrkesgrupper som möter hjälpbehövande personer med våldsamma 

beteenden på offentliga platser eller hemmiljö, exempelvis personal inom hemsjukvård 

eller socialtjänst. 

 

Mer forskning behövs inom området för att erhålla djupare förståelse för problemet. Därför 

skulle en kvalitativ intervjustudie kunna vara lämplig för att få ökad förståelse för hur 

ambulanspersonal upplever att hotfulla och våldsamma situationer inverkar på omvårdnad 

av patienter och närstående. 
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Bilaga 1 

 

Granskningsmall för kvalitetsbedömning 

 

Tabell 5. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 
 

KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomized 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall. 

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial (CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och väl 

genomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet 
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Litteraturmatris 

 

Matris över artiklar som ligger till grund för resultatet 

 
Författare 

(År) 

Land 

Titel Syfte Metod Urval/ 

bortfall 

(n) 

Resultat Typ/ 

Kvalitet 

 

Bernaldo-

De-Quirós, 

Piccini, 

Gómez & 

Cardeira 

 

(2015) 

 

Spanien 

Psychological 

consequences 

of aggression 

in prehospital 

emergency 

care: Cross 

sectional 

survey 

Att utvärdera 

psykologiska 

konsekvenser av 

aggression 

(utbrändhet och 

mentala 

hälsotillstånd) samt 

att analysera 

skillnader beroende 

på typ och frekvens 

av aggression. 

Metod: Kvalitativ 

Design: Retrospektiv 

tvärsnittsstudie 

Urval: Slumpmässigt 

Respondenter: 

Ambulanspersonal från 70 

stationer som arbetat i minst 12 

månader. 

Instrument: Enkäter 

Dataanalys: SPSS, deskriptiv 

statistik, Chi-square test, 

Kolmogorow-Smirnov test, 

Kruskal-Wallis test. 

545/104 

 

(81 %*) 

Yngre och nyanställd ambulanspersonal utsattes oftare 

för incidenter med hot och våld än äldre och mer 

erfaren personal. Vanliga orsaker innebar väntetider 

på ambulansens ankomst och åsikter om behandlingar 

som planerades att utföras. Fåtal erbjöds psykologisk 

hjälp efter att ha blivit utsatta för incidenter på 

arbetsplatsen. Personal som utsatts för hot eller våld 

uppvisade högre nivåer av oro, känslomässig stress, 

personlighetsförändring, och utbrändhet. 

R 1 

 

Hög 

Bigham, 

Jensen, 

Tavares, 

Drennan, 

Saleem, 

Dainty & 

Munro 

 

(2014) 

 

Kanada 

Paramedic 

self-reported 

exposure to 

violence in the 

emergency 

medical 

services 

(EMS) 

workplace: a 

mixed-

methods 

cross-sectional 

survey 

Att beskriva och 

undersöka vilka 

upplevelser och 

erfarenheter 

ambulanspersonal 

hade av våld under 

sitt arbete inklusive 

hur våld upplevdes, 

vilka typer av våld 

de utsatts för, vem 

eller vilka som 

utförde våldsamma 

handlingar, vilka 

åtgärder som 

ambulanspersonalen 

vidtog och effekten 

av dessa episoder. 

Metod: Mixad 

Design: Retrospektiv 

tvärsnittsstudie 

Urval: Bekvämlighetsurval 

Respondenter/deltagare: 

Ambulanspersonal från två 

kanadensiska provinser som 

upplevt hot och våld senaste 12 

månaderna. 

Instrument: Standardiserat 

frågeformulär Delfi-metoden. 

Dataanalys: Likert skala, 

multivariat logistik 

regressionsanalys, deskriptiv 

innehållsanalys. 

1884/208 

 

(89 %*) 

Kvinnlig personal utsattes oftast för hot och våld. 

Ökad ålder minskade riskerna. Personal kunde tvingas 

att lämna platsen för att invänta resurser samt att 

uppdrag behövde avbrytas. Incidenter rapporterades 

sällan då verbala hot och viss grad av fysiskt våld 

ansågs vara en del av arbetet, ledningen ansågs inte ge 

adekvat stöd samt oklara rapporteringsrutiner. Få 

erbjöds professionell hjälp- och stödinsatser. 

Incidenter där hot eller våld förekommit kunde orsaka 

symtom på utbrändhet, stress och PTSD. Vid 

pågående situationer erhölls hjälp från kollegor och 

polis. 

R 1 

K 1 

 

Hög/hög 
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Författare 

(År) 

Land 

Titel Syfte Metod Urval/ 

bortfall 

(n) 

Resultat Typ/ 

Kvalitet 

 

Boyle, 

Koritsas, 

Coles & 

Stanley 

 

(2007) 

 

Australien 

A pilot study 

of workplace 

violence 

towards 

paramedics 

Att identifiera sex 

typer av våld som 

ambulanspersonal 

upplevt på sin 

arbetsplats. 

Metod: Kvantitativ 

Design: Retrospektiv 

tvärsnittsstudie 

Urval: Bekvämlighetsurval 

Respondenter: Frivilliga och 

anställda ambulanspersonal där 

500 stycken arbetade i glesbygd 

och 430 i en storstad. 

Instrument: Postenkäter 

Dataanalys: Deskriptiv analys, 

SPSS, deskriptiv statistik. 

930/670 

 

(28 %*) 

Ambulanspersonal upplevde ofta arbetsrelaterat hot 

och våld. Hot och våld förekom lika frekvent både i 

städer och på glesbygd. I städer förekom sexuella 

trakasserier och övergrepp oftare än i glesbygd. 

Fysiskt våld rapporterades till chefer, polis och 

myndigheter oftare än verbalt våld.  

R 2 

 

Medel 

Brough 

 

(2005) 

 

Australien 

Workplace 

violence 

experienced 

by 

paramedics: 

relationships 

with social 

support, job 

satisfaction 

and 

psychological 

strain 

Undersöka vilka 

typer av våldsamma 

incidenter som 

inträffar och hur 

dessa upplevs av 

australiensisk 

ambulanspersonal 

under deras 

operativa 

arbetsuppgifter. 

Metod: Kvantitativ 

Design: Prospektiv 

tvärsnittsstudie 

Urval: Klusterurval 

Respondenter: Paramedics i en 

storstadsregion på stationer som 

rapporterade låg eller hög 

frekvens av våldsincidenter. 

Instrument: Anonyma 

postenkäter 

Dataanalys: Explorativ analys. 

Likert skala, Social Support 

Scale, Warr Cook Wall 

instrument, General Health 

Questionnaire (GHQ-12). 

500/381 

 

(24 %*) 

Verbala hot inträffade oftare än fysiskt våld. Verbala 

hot ansågs mer besvärande och allvarligt än fysiskt 

våld då de förekom oftare och orsakade vardaglig 

stress och minskad trivsel på arbetsplatsen, vilket i sin 

tur påverkade psykologiska välbefinnandet. Stöd från 

chefer och kollegor påverkade hur arbetsuppgifter 

utfördes, arbetstrivsel och psykiska påfrestningar. Få 

rapporterade verbalt hot då de ansåg att ledningen inte 

gav tillräckligt med stöd. Arbetsrelaterad hälsa ökade 

då chefer förbättrade sitt stöd. 

P 2 

 

Medel 
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Författare 

(År) 

Land 

Titel Syfte Metod Urval/ 

bortfall 

(n) 

Resultat Typ/ 

Kvalitet 

 

Deniz, 

Saygun, 

Erğlu, 

Ülger & 

Azapoğlu 

 

(2016) 

 

Turkiet 

Effect of 

exposure to 

violence on 

the department 

of burnout 

syndrome in 

ambulance 

staff 

Att fastställa risken 

för att drabbas av 

utbrändhet hos 

ambulanspersonal 

som varit utsatt för 

hot och våld. 

Metod: Kvantitativ 

Design: Retrospektiv 

tvärsnittsstudie 

Urval: Klusterurval 

Respondenter: 

Ambulanspersonal som 

arbetade vid Kirikkale 

ambulansverksamhet maj 2013. 

Instrument: Enkäter 

Dataanalys: SPSS, Mann-

Whitney U-test, Chi-square test, 

Kruskal-Wallis test, 

korrelationsanalyser. 

120/0 

 

(100 %*) 

Kvinnlig personal utsattes oftare för verbala hot, 

fysiskt våld och sexuella övergrepp. Incidenter kunde 

orsaka sänkta arbetsprestationer, utmattningssyndrom, 

personlighetsförändring och minskade känslomässiga 

resurser. Kvaliteten på utförd omvårdnad och 

patientsäkerhet kunde försämrades vid utmattning. 

Stödet från ledning efter incidenter ansågs obefintligt 

vilket ökade känslor såsom ångest och rädslor. Få 

erbjöds psykologiskt eller juridiskt stöd efter 

incidenter. 

R 2 

 

Medel 

Gómez-

Gutiérrez, 

Bernaldo-

de-Quirós, 

Piccini & 

Cerdeira 

 

(2016) 

 

Spanien 

Posttraumatic 

stress 

symptomatolo

gy in pre-

hospital 

emergency 

care 

professionals 

assaulted by 

patients and/or 

relatives: 

importance of 

severity and 

experience of 

the aggression 

Att bedöma 

utveckling av 

posttraumatiska 

stressymptom och 

stressyndrom och att 

identifiera hur 

diagnosen berodde 

på erfarenheter av 

aggressioner, 

upplevd 

svårighetsgrad vid 

aggressioner samt 

sociodemografiska 

variabler.  

Metod: Kvantitativ 

Design: Retrospektiv 

tvärsnittsstudie 

Urval: Klusterurval 

Respondenter: 

Ambulanspersonal vid en 

station i Madrid som överfallits 

av patienter och/eller närstående 

Instrument: Anonyma enkäter 

Dataanalys: Global Assessment 

of Posttraumatic Stress Scale, 

EGEP. Statistiska analyser med 

hjälp av SPSS, Chi-square test, 

Kruskal-Wallis test. 

545/187 

 

(65 %*) 

Vanligast förekommande incidenter innebar verbala 

hot. Risken att utveckla PTSD efter situationer med 

hot och våld var kopplat till hur rädsla, hjälplöshet och 

skräck upplevts vid incidenter. Ambulanspersonal som 

upplevt verbalt hot eller fysiskt våld kunde uppvisa 

PTSD. Symtomen kunde uppträda lång tid efter 

incidenter vilket upplevdes som obehagligt. 

R 2 

 

Medel 
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Författare 

(År) 

Land 

Titel Syfte Metod Urval/ 

bortfall 

(n) 

Resultat Typ/ 

Kvalitet 

 

Gormley, 

Crowe, 

Bentley & 

Levine 

 

(2016) 

 

USA 

 

A national 

description of 

violence 

toward 

emergency 

medical 

services 

Att beskriva 

förekomsten av våld 

mot 

ambulanspersonal 

efter typ och källa 

samt för att 

identifiera på vilket 

sätt våld upplevs.  

Metod: Kvantitativ 

Design: Prospektiv 

longitudinell enkätstudie 

Urval: Stratifierat slumpmässigt 

Respondenter: 

Ambulanspersonal som 2013 

deltog i LEADS-projekt. 

Instrument: Internetbaserad 

standardiserad enkät 

Dataanalys: Deskriptiv statistik, 

Chi-square test, t-test, 

multivariabel logisk regressions 

analys, Odds ratio, Hosmer-

Lemeshow goodness-of-fit test. 

4238/1723 

 

(41%*) 

Yngre manlig personal och nyanställda var mest 

utsatta både för verbala hot och fysiskt våld. Kvinnor 

hade tre gånger högre risk att drabbas av fysiskt våld 

än män. Fysiskt våld förekom mer frekvent i städer än 

i glesbygd. Risker ökade vid täta patientkontakter och 

ökat antal uppdrag. Ambulanspersonal hade tre gånger 

högre risk att utsättas för fysiskt våld än annan 

vårdpersonal.  

P 1 

 

Hög 

Grange & 

Corbett 

 

(2002) 

 

USA 

Violence 

against 

emergency 

medical 

services 

personnel 

Att bestämma 

förekomsten av våld 

mot 

ambulanspersonal 

Metod: Kvantitativ 

Design: Prospektiv 

tvärsnittsstudie 

Urval: Konsekutivt urval 

Respondenter: 

Ambulanspersonal som 

arbetade under en månad 2002. 

Instrument: Formulär som 

fylldes i efter patientkontakt 

under en månad 

Dataanalys: Deskriptiv 

statistik, Chi-square test, logisk 

regressionsanalys. 

4156/54 

 

(99 %*) 

Ambulanspersonal utsattes oftast för incidenter med 

verbala hot. Vanliga orsaker till fysiskt våld var att 

patienter motsatte sig behandlingar, sjukdomstillstånd, 

intoxikation, påverkan av alkohol eller droger, 

gängbråk på plats samt polisnärvaro. 

Ambulanspersonal saknade ofta utbildning om att 

kunna bemöta hot och våld samt kunskap om att 

bedöma om platser var säkra mot potentiella faror. 

P 1 

 

Hög 



Bilaga 2 

 

Författare 

(År) 

Land 

Titel Syfte Metod Urval/ 

bortfall 

(n) 

Resultat Typ/ 

Kvalitet 

 

Koritsas, 

Boyle & 

Coles 

 

(2009) 

 

Australien 

Factors 

associated 

with 

workplace 

violence in 

paramedics 

Att undersöka 

prediktorer av våld 

mot 

ambulanspersonal. 

Metod: Kvantitativ 

Design: Retrospektiv 

tvärsnittsstudie 

Urval: Klusterurval 

Respondenter: Paramedics i en 

storstad och på glesbygd i södra 

Australien. 

Instrument: Anonym postenkät 

Dataanalys: SPSS 

930/670 

 

(28 %*) 

Riskfaktorer för att utsättas för hot och våld sågs som 

ålder, kön, utbildningsnivå, yrkeserfarenhet, 

arbetsplats och arbetstid tillsammans med patienter. 

Kvinnor utsattes oftare än män för både verbala hot 

och fysiskt våld. Verbala hot påverkades av 

ankomsttid vid larm, yrkesskicklighet och tid med 

patientkontakt. Kvinnlig personal rapporterade oftare 

incidenter än män. 

R 2 

 

Medel 

 

Mechem, 

Dickinson, 

Shofer & 

Jaslow 

 

(2002) 

 

USA 

Injuries from 

assaults on 

paramedics 

and 

firefighters in 

an urban 

emergency 

medical 

services 

system 

Att bestämma typen 

och frekvensen av 

skador till följd av 

skador på 

ambulanspersonal 

och brandmän i ett 

ambulanssystem 

som utgår från 

brandkåren. 

Metod: Kvantitativ 

Design: Retrospektiv 

registeranalys 

Urval: Klusterurval 

Respondenter: Ambulans- och 

brandpersonal vid Philadelphia 

Fire Department. 22 var 

ambulanspersonal och 10 var 

brandpersonal som var anställda 

mellan åren 1996–1998. 

Instrument: Standardiserade 

skaderapporter ur en databas. 

Dataanalys: Standardavvikelse, 

konfidenceintervall (CIs), SAS. 

1100/0 

 

(100 %*) 

Manlig ambulanspersonal utsattes oftast för verbala 

hot och fysiskt våld. Verbala hot var vanligast. 

Konsekvenser innebar att personal behövde få 

behandling på skadeplats, uppsöka sjukvård, 

sjukskrivningar och förlorad arbetstid. De flesta av 

incidenterna ansågs vara oavsiktliga på grund av akuta 

sjukdomstillstånd.  

R 1 

 

Hög 



Bilaga 2 

 

Författare 

(År) 

Land 

Titel Syfte Metod Urval/ 

bortfall 

(n) 

Resultat Typ/ 

Kvalitet 

 

Petzäll, 

Tällberg, 

Lundin & 

Suserud 

 

(2011) 

 

Sverige 

Threats and 

violence in the 

Swedish pre-

hospital 

emergency 

care 

Att undersöka 

händelser med hot 

och våld inom 

svensk 

ambulanssjukvård 

och att beskriva 

dessa situationer. 

Metod: Kvantitativ 

Design: Retrospektiv deskriptiv 

survey Urval: 

Bekvämlighetsurval 

Respondenter: 

Ambulanspersonal från 11 

stationer i fyra olika områden i 

Sverige som hade minst 3 års 

yrkeserfarenhet och arbetade 

minst 50 %. 

Instrument: Enkäter, pilottest. 

Dataanalys: SPSS, deskriptiv 

och Trendanalys. Pearson chi-

square-test.  

170/36 

 

(79 %*) 

Inga skillnader sågs gällande kön, yrkesgrupp eller 

arbetslivserfarenhet för att utsättas för verbala hot och 

fysiskt våld. Efter incidenter fanns behov av sjukvård 

och sjukskrivningar. Orsaker till verbala hot innebar 

alkohol och droger, intoxikation, sänkt 

medvetandegrad, förvirring, fördröjd ankomsttid, 

oenighet om vård och behandling, psykiatrisk 

sjukdom, frustrerande och hjälplösa närstående, 

kulturella och språkliga olikheter. Konsekvenser 

innebar förändrat bemötande av patienter. Hot och 

våld orsakade minskat välbefinnande, minnesförluster 

till följd av stress och omedelbara känslomässiga 

reaktioner i samband med incidenter.  

R 1 

 

Hög 

Rahmani, 

Hassank-

hani, Mills 

& Dadash-

zadeh 

 

(2012) 

 

Iran 

Exposure of 

Iranian 

emergency 

medical 

technicians to 

workplace 

violence: a 

cross-sectional 

analysis 

Att beskriva 

exponeringen av 

iransk 

ambulanspersonal 

för våld på 

arbetsplatsen och att 

identifiera värdet av 

relaterade faktorer 

utifrån deras 

synvinkel. 

Metod: Kvantitativ 

Design: Retrospektiv 

tvärsnittsstudie 

Urval: Klusterurval 

Respondenter: 

Ambulanspersonal med minst 

ett års erfarenhet och som 

utsatts för hot och våld. 

Instrument: Postenkäter 

Dataanalys: SPSS, deskriptiv 

statistik, konfidenceintervall 

138/25 

 

(82 %*) 

Verbala hot och fysiskt våld förekom ofta. Vanliga 

orsaker var att patienter var påverkade av alkohol eller 

droger och ambulansens sena ankomst till platsen. 

Strategier att lugna situationer innebar främst försök 

att lugna gärningspersoner och att inte reagera öppet 

på incidenter. De flesta incidenter rapporterades inte 

till arbetsledning utan hanterades på egen hand då 

chefers hantering inte ansågs effektiv, oklara rutiner 

för incidentrapportering samt att hot och våld ansågs 

vara en del av arbetet. 

R 2 

 

Medel 

Suserud, 

Blomquist 

& 

Johansson 

 

(2002) 

 

Sverige 

Experience of 

threats and 

violence in the 

Swedish 

ambulance 

service 

Att beskriva hur 

ambulanspersonal 

upplevde, hur de 

utsattes och 

påverkades av hot 

och våld i sitt 

dagliga arbete. 

Metod: Kvantitativ 

Design: Retrospektiv 

enkätstudie 

Urval: Klusterurval 

Respondenter: 

Ambulanspersonal vid tre 

stationer i västra Sverige 

Instrument: Anonyma enkäter 

Dataanalys: Framgår inte 

72/8 

 

(89 %*) 

Hot och våld uppfattades som ett problem och 

obehaglig upplevelse vilket påverkade vårdrelationer 

och omvårdnad. Vid mindre incidenter bortsåg 

ambulanspersonal fortsatte omvårdnadsarbetet. Hot 

eller fysiskt våld från äldre ansågs mer tolerant än från 

personer med missbruk. Våld från andra än patienter 

påverkade omvårdnad. Ibland behövde personal fly 

platsen. Efter incidenter hölls distans och endast 

nödvändig omvårdnad utfördes.  

R 2 

 

Medel 



Bilaga 2 

 

Författare 

(År) 

Land 

Titel Syfte Metod Urval/ 

bortfall 

(n) 

Resultat Typ/ 

Kvalitet 

 

Taylor, 

Barnes, 

Davis, 

Wright, 

Widman & 

LeVasseur 

 

(2016) 

 

USA 

Expecting the 

unexpected: a 

mixed 

methods study 

of violence to 

EMS 

responders in 

an urban fire 

department 

Att beskriva direkta 

effekten av hur olika 

kön påverkade av 

våld initierat av 

patienter samt att 

undersöka vilka 

erfarenheter och 

upplevelser har 

ambulanspersonal 

våld initierat av 

patienter.  

Metod: Mixad 

Design: Retrospektiv 

kohortstudie, grounded theory.  

Urval: klusterurval, typiskt 

urval och snöbollsurval. 

Respondenter/deltagare: 

Yrkesverksamma paramedics 

och brandpersonal mellan 

2005–2013 från samma område 

i en storstad. Kvinnor från 

kvantitativa urvalsgruppen. 

Instrument: Datagranskning 

från tre olika dataregister över 

arbetsskador. Semistrukturerade 

intervjuer och en fokusgrupp 

Dataanalys: Strata, chi-square 

test, Sobel metod, deskriptiv 

statistik. Innehållsanalys 

3174/0 

 

10/0 

 

(100 %*) 

Kvinnlig personal utsattes oftast för verbala hot och 

fysiskt våld. Bakomliggande orsaker sågs som 

patienters med missbruk, psykiska ohälsa, medicinska 

tillstånd och våldsamma beteende. Incidenter orsakade 

psykisk och social ohälsa. Arbetsmiljön ansågs 

stressande till följd av incidenter. Få rapporterade 

incidenter. Kvinnor rapporterade oftare än män. 

Incidenter rapporterades sällan då hot och viss grad av 

fysiskt våld ansågs vara en del av arbetet. Incidenter 

som bedömdes som oavsiktliga utfördes personer som 

var äldre. Samarbetet med larmcentraler uppfattades 

ofta som bristande. Verbala hot och fysiskt våld 

orsakade psykologisk och social ohälsa. Efter 

incidenter kunde efterföljande patientmöten påverkas. 

Hjälp- och stödinsatser samt kommunikation från 

arbetsgivare ansågs ofta bristfällig. Utbildning om hot 

och våld ansågs vara bristfällig eller saknades.  

R 1 

K 1 

 

Hög/hög 

van der 

Velden, 

Bosmans, 

& van der 

Meulen 

 

(2015) 

 

Neder-

länderna 

Predictors of 

workplace 

violence 

among 

ambulance 

personnel: a 

longitudinal 

study 

Att undersöka 

förekomsten av 

upprepat våld på 

arbetsplatsen bland 

ambulanspersonal. 

Metod: Kvantitativ 

Design: Longitudinell 

prospektiv studie 

Urval: Klusterurval 

Respondenter: 

Ambulanspersonal från 25 

regionala ambulanstjänster. 

Instrument: Webbaserad enkät 

Dataanalys: Statistisk analys i 

två steg med hjälp av SPCC. 

850/637 

(T1) 

(25 %*) 

 

213/103 

(T2) 

(48 %*) 

 

Ambulanspersonal utsattes ofta av verbala hot. I 

många fall kunde upptrappning av hotfulla situationer 

förhindras genom god kommunikation och 

kompromisser. Tidigare incidenter där hot och våld 

förekommit medförde att ambulanspersonal var på sin 

vakt vid möten med patienter för att undvika nya 

konfrontationer. Upprepad exponering för hot eller 

våld kunde orsaka ångest, stress, depression, 

sömnproblem, samarbetsproblem och ökad risk för att 

åter konfronteras med hot och våld. 

P 2 

 

Medel 

* = Siffror inom parantes avser andel rapporterade svar från hela populationen. 

Källa. Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, sid 84). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 


