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SAMMANFATTNING 

 

Våld i nära relation är vanligt förekommande inom alla socioekonomiska grupper i samhället 

och kostar individer och samhället mycket i form av lidande och pengar. Flera studier som 

gjorts inom ämnet har visat att somatisk och psykisk ohälsa är vanligare bland kvinnor och 

män som utsatts för våld. Inom den prehospitala vården möter ambulanssjuksköterskor 

patienter som upplevt våld i nära relation och det är viktigt att kunna bemöta och genomföra 

omvårdnad på ett adekvat sätt. Det skulle kunna besparas mycket individuellt lidande om 

personer som utsätts för våld i nära relation identifieras så tidigt som möjligt. Svensk 

sjuksköterskeförening skriver att ambulanssjuksköterskan ska “omhänderta och stärka känslan 

av säkerhet och trygghet genom visad medkänsla och skapa en miljö som är lugn och inger 

hopp... att identifiera och uppmärksamma en person som misstänks ha, alternativt har, utsatts 

för övergrepp eller annan typ av våld…”  

 

Syftet med denna studie var att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelse av den 

prehospitala omvårdnaden av patienter som har eller misstänks ha utsatts för våld i nära 

relation.  

 

Studien är en kvalitativ intervjustudie. Åtta ambulanssjuksköterskor intervjuades med hjälp av 

en frågeguide där de fick beskriva sin upplevelse av att vårda patienter som har eller 

misstänks ha utsatts för våld i nära relation. Alla intervjuer skedde i en storstad i 

mellansverige. En kvalitativ innehållsanalys användes sedan för att få en djupare förståelse av 

det studerade fenomenet. 

 

Resultatet genererade fyra kategorier som ambulanssjuksköterskor upplevde påverkade 

omvårdnaden av personer som upplevt våld i nära relation; “Det unika i att möta våldsutsatta 

prehospitalt”, “Kärnan i mötet med den våldsutsatta”, “Utmaningar” samt 

“Ambulanssjuksköterskans behov av utbildning och verktyg”. Resultatet visade att 

ambulanssjuksköterskor lade vikten på att känna av situationen och vinna förtroende från den 

drabbade. Utmaningar som de flesta upplevt var att den som utövat våldet ofta fanns kvar på 

platsen när ambulans anlände och i dessa fall var samarbete med instanser, såsom polis och 

socialtjänst, viktig. Utbildning och stöd från verksamheten upplevdes som bristfälligt och 

efterfrågades.  

 

Studien ledde fram till slutsatsen att ambulanssjuksköterskor känner sig trygga i att vårda 

personer som utsatts för våld i nära relation trots att en del hinder kunde uppstå, men 

efterfrågade mer kunskap i ämnet samt rutiner från sin arbetsgivare. 
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ABSTRACT 

 

Domestic violence is frequent in all socio-economic groups in society and costs both 

individuals and society a lot in terms of affliction and social costs. Several studies conducted 

within the subject have shown that somatic and psychological ill health is more common 

among women and men who are victims of violence, such as PTSD, myocardial infarction, 

stomach problems and anxiety. In the prehospital care, ambulance nurses face patients who 

experience domestic violence and it is important to be able to adequately respond to and 

implement nursing care. Identifying people who are victims of domestic violence at an early 

stage could save a lot of suffering. The Swedish Nursing Association writes that the 

ambulance nurse will "handle and strengthen the sense of safety and security through 

demonstrated compassion and create an environment that is calm and motivated to hope ... to 

identify and pay attention to a person suspected of having, alternatively, been subjected to 

abuse or other type of violence ... " 

 

The purpose of this study was to highlight the ambulance nurse's experience of the prehospital 

care of patients who have or are suspected of having been subjected to domestic violence.  

 

The study is a qualitative interview study. Eight ambulance nurses were interviewed by using 

a questionnaire that encourages them to describe their experience of caring for patients who 

have been, or suspected of being subjected to, domestic violence. All interviews took place in 

a large city in Sweden. A qualitative content analysis was then used to gain a deeper 

understanding of the studied phenomenon. 

 

The result generated four categories in which the ambulance nurses perceived affected the 

care of people who perceived domestic violence; "The unique in meeting victims of domestic 

violence," "The core in the meeting" "Challenges," and "Nursing's need for education and 

tools" The results showed that ambulance nurses laid the weight of gaining trust and faith. 

Most experienced challenges were that the perpetrator was often still on the spot when the 

ambulance arrived and in such cases cooperation with agencies such as police and social 

services was important. Education and support from their employers was experienced as being 

inadequate and was something that was demanded.  

 

The study led to the conclusion that ambulance nurses felt safe in caring for persons who were 

subjected to violence in close relationship, despite the fact that some obstacles could arise, but 

they felt that they lacked knowledge of the subject and requested routines from their 

employers. 

 

Keywords: Domestic violence, ambulance nurse, prehospital care, nursing. 

 

 

 

 

 



  

   

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

INLEDNING ............................................................................................................................. 1 

BAKGRUND ............................................................................................................................. 1 

Definition och klassificering av våld ....................................Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Våld i nära relation  ................................................................................................................. 2 
Prevalens av våld i nära relation  ........................................................................................... 3 
Koppling mellan våld och hälsa .............................................................................................. 4 
Hälso- och sjukvårdens ansvar för våldsutsatta .................................................................... 4 
Personcentrerad vård .............................................................................................................. 5 

Ambulanssjusköterskan ........................................................................................................... 6 
Prehospital omvårdnad ............................................................................................................ 6 
Prehospital vårdmiljö .............................................................................................................. 7 

Att ställa frågan om våld ......................................................................................................... 7 
Problemformulering ................................................................................................................. 8 
SYFTE ....................................................................................................................................... 8 

METOD ..................................................................................................................................... 8 

Ansats ........................................................................................................................................ 8 

Design ........................................................................................................................................ 9 
Urval .......................................................................................................................................... 9 
Genomförande ........................................................................................................................ 10 

Dataanalys ............................................................................1Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Forskningsetiska övervägande .............................................................................................. 13 

RESULTAT ............................................................................................................................ 14 

Det unika i mötet med våldsutsatta prehospitalt ................................................................. 14 

Kärnan i mötet med den våldsutsatta .................................................................................. 15 

Utmaningar ............................................................................................................................. 16 
Sjuksköterskans behov av utbildning och rutiner ............................................................ 147 

DISKUSSION ......................................................................................................................... 19 

Metoddiskussion ..................................................................................................................... 19 
Resultatdiskussion .................................................................................................................. 22 
Slutsats ..................................................................................................................................... 25 

Klinisk tillämpbarhet ............................................................................................................. 25 
REFERENSER ..................................................................................................................... 266 

 

 

 

Bilaga 1- Verksamhetsbrev 

Bilaga 2- Informationsbrev 

Bilaga 3- Intervjuguide 

Bilaga 4- Samtyckesformulär 



  

   

1 

 

INLEDNING 

 

Våldet i nära relation har många olika berättelser. Men berättelserna kommer oftast inte till 

ytan om inte någon vågar se och vågar ställa frågan. Till kvinnofridslinjen kan personer som 

utsatts för hot och våld ringa. Här är några av deras berättelser, namnen är fiktiva. 

“Efter bara några månader började han kalla mig väldigt elaka saker, efter det började han slå 

sönder mina saker, allt från tavlor till tv och mobiler, sen började han knuffa och till sist slå." 

Ylva, medelåldern.  

"Kommer jag splittra familjen? Är jag verkligen så värdelös, är det mitt fel? Om inte jag fanns 

skulle de vara lyckliga, mamma och pappa då? Kommer pappa att döda oss om jag berättar?" 

Simon, 10-13 år 

 

“Första gången Pia slog? Ja, hon drog mig ju i håret och så. Och hon knuffade mig nerför 

källartrappan. Det var då jag bröt handleden… Första knytnävsslaget mot mig personligen 

kom samma kväll då vi blivit sambo... Först kom ett karateslag i nacken. Sedan en knytnäve 

mitt i ansiktet. Blodet forsade ur näsa och mun på mig, det blev en röd pöl på golvet och Pia 

såg så äcklad ut...”  

Anna, medelåldern.   

 

Som sjuksköterska i ambulanssjukvården finns en unik möjlighet att komma nära, stötta, 

lyssna och finnas till där våldet oftast sker - i hemmet. 

BAKGRUND 

Definition och klassificering av våld 

 

Världshälsoorganisationens (World Health Organization [WHO], 2002) definition av våld 

lyder “The intentional use of physical force or power, threatened or actual, against oneself, 

another person, or against a group or community, that either results in or has a high likelihood 

of resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment or deprivation”.Våld 

klassificeras i fyra typer enligt WHO (2002): sexuellt våld, fysiskt våld, psykiskt våld och 

försummelse.  

 

Sexuellt våld innefattar kränkningar och övergrepp som innehar sexuella förtecken, som 

exempelvis våldtäkt och könsstympning. Det kan även vara att hota eller tjata till sig sex eller 

tvinga den utsatta att utföra olika typer av sexuella handlingar (Nationellt centrum för 

kvinnofrid [NCK], 2016a; Socialstyrelsen, 2014).  

 

Fysiskt våld är en bred klassificering och kan se väldigt olika ut. Det kan vara allt från örfilar, 

knuffar och hårdragning till knivhugg, stryptag och mordförsök. Det karakteristiska för fysiskt 

våld är att det är återkommande och ofta eskalerar i omfattning efter tid. Samtidigt finns det 

konstant med som ett hot (NCK, 2016a; Socialstyrelsen, 2014).  

 

Psykiskt våld kan innebära hot om att utsättas för fysiskt våld, bli förnedrad eller bli tvingad 

till handlingar som är kränkande. Psykisk misshandel är också verbal misshandel där hen blir 

utsatt för nedsättande och kränkande handlingar, som både kan vara av sexuell karaktär men 

också att man blir förlöjligad och förnedrad. Kan även vara att hen isoleras från omvärlden av 
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sin partner, blir begränsad att utöva sina intressen, får inte röra sig fritt utanför hemmet 

och/eller blir förlöjligad inför andra. Att bli hindrad från att få äta, sova, tvätta sig är också 

psykisk misshandel (NCK, 2016a; Socialstyrelsen, 2014). 

 

Försummelse, även kallat omsorgssvikt, är att medvetet försvåra det dagliga livet för personer 

som befinner sig i en beroendeställning. Det kan vara att en person som är beroende av 

assistenter eller anhöriga på grund av funktionsnedsättning eller hög ålder blir utsatta för 

felmedicinering, förhindras att sköta sin personliga hygien, ges otillräckligt med föda eller 

lämnas utan tillsyn och hjälp under längre perioder (NCK, 2016a; Socialstyrelsen, 2014). 

 

Våld i nära relation 

 

Samtliga typer av våld som sker mellan närstående inkluderas som våld i nära relation. 

Närstående syftar till att det finns eller funnits en “nära och förtroendefull relation” som 

exempelvis partner eller familjemedlem (Socialstyrelsen, 2016; NCK, 2016b). För kvinnor 

med funktionsnedsättning har det visat sig att de i högre grad är utsatta för våld i nära relation 

jämfört med kvinnor utan funktionsnedsättning (Robinson-Whelen et al, 2010; Smith, 2008; 

Barrett, O´Day, Roche & Carlson, 2009; Förenta nationerna generalförsamling [FN], 2006). 

Dem riskerar även att bli utsatta för övergrepp och våld av personer som är anställda hos dem 

och som ska hjälpa till med vård och assistans (NCK, 2014). 

 

Kännetecknet för våld i nära relation är att personen som utsätts ofta har ett känslomässigt 

band till förövaren och är ibland även i beroendeställning. Våldet har vanligen inte funnits 

med från början i relationen utan eskalerar och ökar i intensitet med tiden samtidigt som 

relationen förändras. Våldet har en psykiskt nedbrytande process vilket leder till att våldet 

normaliseras och det är vanligt att offret tar över våldsutövarens verklighetsuppfattning. Detta 

försvårar möjligheten för den utsatta att göra motstånd och att bryta upp (NCK, 2016b). 

 

Den vanligaste förekommande formen av våld i nära relation är en man som brukar våld mot 

en kvinna där mannen har eller har haft en stadig relation med kvinnan. Våld i nära relation 

förekommer emellertid i alla åldrar, partnerkonstellationer, familjerelationer, mot särskilt 

sårbara grupper och utövas även av kvinnor mot män. Våld mot särskilt sårbara grupper 

innefattar till exempel funktionsnedsatta och/eller personer med nedsatt kognitiv förmåga 

(NCK, 2014; NCK, 2016a & NCK, 2016b).  

Våld mot kvinnor 

Våld mot kvinnor som ett globalt folkhälsoproblem har erkänts av bland annat WHO och FN. 

Internationellt förekommer arbeten med att uppmärksamma och motarbeta mäns våld mot 

kvinnor. FN:s generalförsamling antog 1993 “Deklarationen om avskaffande av våld mot 

kvinnor”, där våld mot kvinnor definieras att varenda könsrelaterad våldshandling som leder 

till sexuell, fysisk eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, även hot om de handlingarna, 

tvång eller frihetsberövande. Deklarationen betonar att våld mot kvinnor är en demonstration 

av historiska ojämlika maktförhållandet mellan kvinnor och män. Enligt NCK (2014) kan man 

se att när män utsätter kvinnor för våld är det en del av ett större mönster av kontroll och 

förtryck, är mer upprepat och leder till allvarligare skador. Fler kvinnor än män som utsätts 

för våld i nära relation får psykisk ohälsa och har mer suicidala tankar.  

 

Våldet mot kvinnan kan delas upp i en våldscykel bestående av tre delar. En första fas med 

gradvis stegrande spänning kring olika händelser, en andra fas bestående av själva 

våldshandlingen och slutligen en tredje där våldsutövaren uppvisar vänlighet och ett ångerfullt 
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beteende efter själva våldshandlingen. Sedan upprepas våldscykeln med olika långa 

tidsperioder i varje fas (Walker, 1979). Mannen uppnår kontroll genom själva misshandeln 

men också genom isolering och växlandet mellan våld och värme, det förstärker kvinnans 

band till mannen (Lundgren, 2004). Holmberg och Enander (2004) har i sin studie intervjuat 

utsatta kvinnor som har lämnat en våldsam relation. Dem har identifierat att det finns flera 

faktorer och band som är ett hinder för att kvinnan inte lämnar relationen: kärlek, medlidande, 

vilja att förstå mannen och hopp om att han ska ändra sig, skuld, ekonomiskt beroende, 

internalisering av mannens världsbild samt isolering.  

 

Våld mot män   

Män utsätts också för våld i nära relation både inom hetero- och homosexuella relationer 

(Socialstyrelsen, 2016). Flertalet studier (Hradilova Selin, 2009; Stolt, 2010; Mitra, 

Mouradien, Fox och Pratt, 2016; Melchiorre et al., 2016) visar dock att det är annat slags våld. 

Det är vanligare att män utsätts för psykiskt våld i form av verbala övergrepp, isolering, hot 

om fysiskt våld och/eller skilsmässa och förstörelse av egendom. Rädsla, tabu och ett lågt 

förtroende till rättsväsendet gör att män som utsatts för våld i nära relation väljer att inte 

anmäla (Hradilova Selin, 2009). Normativa föreställningar om maskulinitet komplicerar det 

för männen att ta steget och söka hjälp och stöd. Det innebär att det är svårare att upptäcka 

män som utsätts för våld i nära relation (Sogn & Hjemdal, 2010). Kunskapen om hur hälsan 

påverkas relaterat till att ha utsatts för våld i nära relation inom samkönade relationer och när 

män utsätts för sin kvinnliga partner är ofullständig. 

Prevalens av våld i nära relation 

 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) redovisar i en rapport från 2014 att 6,8 procent av Sveriges 

befolkning hade någon gång varit utsatta för våld i nära relation. De kvinnor och män som 

uppger att de blivit utsatta för någon form av våld var nästan jämnstora, 7,0 procent av 

kvinnorna och 6,2 procent av männen. Det handlar främst om att de blivit utsatta av en person 

de har eller haft en partnerrelation med. Man kan se att kvinnor utsätts i något högre grad för 

både psykiskt och fysiskt våld. Utsattheten för fysiskt våld var relativt jämn 2,2 procent av 

kvinnorna och 2,0 procent av männen. Dock kunde man se att kvinnor utsätts i mycket högre 

utsträckning för grövre fysiskt våld där man behövt, eller borde ha uppsökt sjukvård, 29 

procent jämfört med 2,4 procent. Man såg också att kvinnor utsätts mer återkommande för 

våld. Studier från tidigare år visar på att prevalensen håller sig på ungefär samma nivå 

(Lövestad & Krantz, 2012). Det finns dock ett stort mörkertal då många väljer att inte anmäla 

våldet med anledning av att den utsatta har en relation med förövaren, känner en maktlöshet 

eller att polisen inte kan göra något. Andra anledningar till att inte anmäla är rädsla att utsättas 

för mer våld samt att det inte finns ork att genomgå en rättsprocess (Socialstyrelsen, 2016).  

 

Under sena 1990-talet samt början av 2000-talet publicerades studier i de nordiska länderna 

baserade på förhållanden som är jämförbara med Sverige. Balvig och Kyvsgaard (2006) 

studie genomförd i Danmark bland kvinnor i åldrarna 18 och 70 år visade att 50 procent av 

deltagarna varit utsatta för något slags våld en eller flera gånger. Haaland, Clausen och Schei 

(2005) studie genomförd i Norge visade att 51 procent av kvinnorna hade varit utsatta för 

någon form av våld av dåvarande eller nuvarande partner. Studien visade också att mer än 25 

procent av kvinnorna och mer än 20 procent av männen hade blivit utsatt för fysiskt våld av 

dåvarande eller nuvarande partner. Det var högre prevalens att kvinnor blivit utsatt för grövre 

våld som exempelvis strypgrepp eller att tillhygge använts. Heiskanen och Piispas (1998) 

studie från Finland inkluderande kvinnor i åldrarna 18 till 74 år visade att 40 procent någon 
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gång utsatts för någon form av våld. Av dessa så var det hela 70 procent som utsatts för våld 

av en dåvarande eller nuvarande partner. 

Koppling mellan våld och ohälsa 

 

Många former av våld kan resultera i sociala, psykiska och/eller fysiska problem. Det behöver 

inte nödvändigtvis leda till skada, funktionsnedsättning eller död. Problemen behöver inte 

heller uppenbara sig omedelbart utan kan ligga latent och uppkomma långt efter att 

övergreppen slutat (Lucas, 2014). Om våldets konsekvenser definieras främst till termer som 

skada och död kommer förståelsen för våldets fulla omfattning begränsas (WHO, 2014).   

 

Studier (Ferrari et al., 2016; Sullivan et al., 2016) har visat att somatisk och psykisk ohälsa är 

vanligare bland kvinnor och män som utsatts för våld. NCK lät 2014 genomföra en nationell 

studie som tittade på kopplingen mellan våld och ohälsa. Bland kvinnor sågs ingen skillnad på 

tecken till ohälsa beroende av när i livet våldet skedde eller vilken typ av våld de blivit utsatta 

för. Däremot sågs en generell koppling till ohälsa kopplat till våld. Kvinnorna i studien visade 

på en tredubblad ökad risk för självskadebeteende, självmordstankar och även 

självmordsförsök. Riskbruk av alkohol bland de våldsutsatta kvinnorna var tre gånger högre 

än hos kvinnor som inte blivit utsatta. I studien framgår att var fjärde kvinna som utsatts för 

allvarligt våld (exempelvis våldtäkt, slagen med knytnäve/vapen, eller upprepat och 

systematiskt psykiskt våld) visar tecken på post-traumatiskt stressyndrom [PTSD]. PTSD är 

ett långvarigt stresspåslag efter en allvarlig händelse. Symtomen kan uppenbara sig genom att 

personen återupplever den allvarliga händelsen både i minnen och med känslor. Får dessa 

personer rätt hjälp minskar risken för allvarligare fysisk och psykisk ohälsa. Därför är det 

viktigt att inom hälso- och sjukvården identifiera våldsutsatthet så personer som utsätts för 

våld i nära relation får ett adekvat omhändertagande och bemötande (NCK, 2014).  

 

Av de män som undersöktes i studierna (Ferrari et al., 2016; Sullivan et al., 2016) fanns 

däremot stora skillnader till tecken på ohälsa och koppling mellan vilken typ av våld de blivit 

utsatta för och när i livet detta skedde. Koppling till ohälsa var betydligt mindre i den grupp 

av män som hade utsatts för fysiskt våld i vuxen ålder jämfört med män som blivit utsatta för 

sexuellt våld i barndomen. Forskarna kunde också se att män som varit utsatta för sexuellt 

eller psykiskt våld i barndomen hade ökad risk för att utsättas för allvarligt fysiskt våld i 

vuxen ålder. I NCKs befolkningsundersökning (2014) rapporterades det att män som blivit 

utsatta för våld hade dubbelt så hög förekomst av depression och riskbruk av alkohol än hos 

män som inte blivit utsatta för våld. De män som utsatts för våld i barndomen hade även en 

fem gånger ökad risk för självskadebeteende och PTSD. 

 

Att utsättas för våld som barn har visat sig ge en kraftigt ökad risk för att senare i livet 

utveckla PTSD (Hébert, Langevin och Diagneault, 2016). I familjer där det förekommer våld i 

nära relation och barn finns i hemmet riskerar barnen att drabbas av allvarlig psykisk och 

fysisk ohälsa. Flera studier visar att det finns stark koppling att bevittna våld i hemmet och att 

själv utsättas för våld (Annerbäck, Wingren, Svedin & Gustafsson, 2010; Grip, 2016). 

Hälso- och sjukvårdens ansvar för den våldsutsatta 

 

I Socialstyrelsens handbok om hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer (2016) 

är det tydligt formulerat hur hälso- och sjukvården ska arbeta för att motverka ohälsa. De 

olika verksamheterna inom hälso- och sjukvården har en betydande roll i arbetet “att upptäcka 

och uppmärksamma våld, verka för att våldsutsatta erbjuds vård och omvårdnad eller hänvisa 
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till stöd- och hjälpinsatser från andra aktörer”. För att sjuksköterskan lättare ska kunna 

identifiera dessa patienter som utsatts så behövs kunskap och utbildning om våld i nära 

relation (Brykczynski, Crane, Medina & Pedraza, 2011; Williams, Halstead, Salani & 

Koermer, 2016). Det är av betydelse för de utsatta att vårdpersonal har kunskap och kan 

identifiera risken med att utsättas för våld (Al-Natour, Qandil & Gillepie, 2016; Goicolea et 

al., 2017; Guruge, 2012; Robinson, 2009; Sundborg, Törnqvist, Saleh-Stattin, Wändell & 

Hylander, 2015).  

 

I Socialstyrelsens författning finns de föreskrifter för vårdgivare gällande våld i nära relation 

inom hälso- och sjukvården (SOSFS, 2014:4, kap 8 1-2 §). Den avser vuxna och barn som “är 

eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående och barn som har bevittnat 

våld eller andra övergrepp av eller mot närstående”. I 8 e kapitlet står att varje vårdgivare har 

ansvar att fastställa rutiner gällande “att utveckla och säkra kvaliteten i arbetet med 

våldsutsatta barn och vuxna som bevittnat våld” samt “om en vuxen eller barn visar symtom 

eller tecken som väcker misstanke om att hon eller han har utsatts för våld eller andra 

övergrepp av en närstående, ska vårdgivaren se till att hälso- och sjukvårdspersonalen frågar 

den vuxne i enrum om orsaken till symtomen eller tecknen”. Enligt de data om omfattningen 

av relationsvåld befinner sig cirka 150 000 barn i hem där våld förekommer (BRÅ, 2014). 

Dufort, Hellner Gumpert och Stenbacka (2013) kommer fram till i sin studie att hjälpsökande 

kvinnor oftare har barn tillsammans med sin partner än de som inte uppsöker hjälp. Enligt 1§, 

kap. 14, i SoL 2001:453 är sjuksköterskan skyldig till att skyndsamt göra en orosanmälan till 

socialtjänsten när hen i sitt arbete misstänker att barn fara illa. 

 

Wallberg (2014) menar att det finns ett ansvar att samarbetet mellan hälso- och sjukvården 

och olika myndigheter och hjälporganisationer fungerar. I de flesta fall behöver den 

våldsutsatta någon form av stöd, om personen så önskar. Detta kan vara i form av att de får 

vetskap om ett telefonnummer till kvinnofridslinjen eller mansjouren, ett skyddat boende av 

kommunen eller samtalskontakt. En polisanmälan upprättas i vissa fall och polisen kan 

komma till sjukhusen eller där den våldsutsatta befinner sig för att samla in uppgifter (Nylén, 

2014). 

Personcentrerad vård 

 

Svensk sjuksköterskeförening [SSF] (2014) har tagit fram sjuksköterskans sex 

kärnkompetenser. Dessa är personcentrerad vård, säker vård, evidensbaserad vård, samverkan 

i team, förbättringskunskap samt informatik. I Sverige är personcentrerad vård en av 

specialistsjuksköterskans kärnkompetenser (Ekman, 2014). 

 

McCormack och McCance (2006) menar att personcentrerad vård är beroende av den 

individuella kompetensen hos vårdgivaren avseende bland annat kunskap om vården, 

självkännedom, förmåga att ta beslut och kommunikativ skicklighet. Störst beroendefaktor till 

att kunna bedriva personcentrerad vård är dock den kontext inom vilken vården bedrivs. 

Omständigheter som ledarskap samt vårdorganisationens kultur och benägenhet till att 

utvärdera vårdens kvalitet är enligt McCormack och McCance (2006) de främsta 

förutsättningarna till att bedriva och utveckla en personcentrerad vård.  

 

För att bedriva en personcentrerad vård förutsätts att patienten betraktas som en medmänniska 

med expert på sin egen vardag och sina upplevelser. Genom att ge utrymme för och lyssna på 

patientens berättelse kan sjuksköterskan identifiera personens egna resurser och möjligheter. 

För att sjuksköterskan ska kunna ge personcentrerad omvårdnad krävs en medveten etik samt 
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en relation till patienten som baseras på en förståelse för personens självkänsla och vilja samt 

ömsesidig respekt (Ekman, 2014). Det är särskilt viktigt i mötet med den våldsutsatta att inte 

vara fördomsfull och dömande för möjligheten att upptäcka tecken på övergrepp (Ramsay et 

al., 2012). 

Ambulanssjuksköterskan 

 

För att bedriva prehospital vård fastslår Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:10) att 

sjukvårdspersonalen inom ambulanssjukvården måste ha den kompetens som krävs. Minst en 

i besättningen ska ha behörighet för att administrera läkemedel, det vill säga minst en i 

besättningen ska vara legitimerad sjuksköterska. Sjuksköterskor som jobbar i ambulans utan 

specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård kallas för 

sjuksköterska i ambulans (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor [RAS], 2012). 

 

Specialistutbildning 

Titeln ambulanssjuksköterska är en skyddad yrkestitel och får endast användas av legitimerad 

sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning inriktning mot ambulanssjukvård. 

Studierna bedrivs på avancerad nivå och efter avslutad utbildning ska specialistsjuksköterskor 

inom akutsjukvård bland annat kunna “... omhänderta och stärka känslan av säkerhet och 

trygghet genom visad medkänsla och skapa en miljö som är lugn och inger hopp... att 

identifiera och uppmärksamma en person som misstänks ha, alternativt har, utsatts för 

övergrepp eller annan typ av våld…” (SSF, 2017). 

 

Etiskt ansvar 

Ambulanssjuksköterskan har ett etiskt ansvar att ge god omvårdnad i varje möte med patienter 

och närstående. Det innebär att i varje möte alltid uppmärksamma och vara öppen för den 

beroendeställning som personen hamnar i och den utsatthet det medför att vara beroende av 

vård. Ambulanssjuksköterskan har också ett ansvar för att visa respekt för personens 

självbestämmande, värdighet och integritet. Att se det sårbara hos en person i en vårdsituation 

är av stor vikt för att personen ska ha största möjliga förutsättning för att känna tillit, mening, 

hopp och ett minskat lidande trots sin ohälsa (SSF, 2010). 

Prehospital omvårdnad 

 

Omvårdnadens mål är att stödja välbefinnandet, hälsan samt förebygga ohälsa och lindra 

lidandet hos patienten (SSF, 2010). Varje sjuksköterska har ett moraliskt ansvar att ingripa när 

hälsan hotas hos människor och samtidigt respektera dennes rättigheter (SSF, 2014) 

 

Bemötande 

Ambulanssjuksköterskan möter situationer prehospitalt som skiljer sig markant från 

vårdmiljön på sjukhus. Patienten kan vara berörd av den akuta händelsen och befinna sig i en 

kris, vara i chock och influerad av andra människor i omgivningen (Wiman & Wikblad, 2004; 

Van der Wath, van Wyk, & Van Rensburg, 2016). På en skadeplats kan patienten även känna 

osäkerhet, sårbarhet och förlust av kontroll (McCabe, 2004). Därför måste 

ambulanssjuksköterskan vara lyhörd i de situationerna och vara i stånd att se patienterna och 

förutse deras behov genom att använda alla sina sinnen (Wiman & Wikblad, 2004).  

Kontakten patienten har med ambulanssjukvården består ofta av korta möten där 

ambulanssjuksköterskan ska försöka skapa närhet och samtidigt etablera en god relation 

tillsammans med patienten. Viktigast är att skapa ett förtroende, kärnan för att få en 



  

   

7 

 

meningsfull omvårdnadsrelation är att patienten känner trygghet (Suserud, Bruce & Dahlberg, 

2003). För att patienten ska våga visa känslor är ambulanssjuksköterskans empatiska 

bemötande viktigt så att hen känner tilltro för vårdpersonalen. En ärlig kommunikation och 

öppenhet värdesätts av patienten samt om patienten blir tilltalad med namn (McCabe, 2004). 

Att vid ankomsten bemöta patienten med vänlighet och fråga om patientens välmående, även 

om det är för en kortare stund, kan var det som gör att mötet upplevs positivt (Kihlgren, 

Nilsson & Sorlie, 2006).  

Bemötande av närstående 

I den prehospitala miljön kan de närstående få en speciell roll. De kan hamna i ovana 

situationer, allt från att ambulanspersonalen endast kommer och tar parametrar i form av puls 

och blodtryck på patienten till hjärtstopp då HLR behöver utföras samtidigt som de närstående 

finns kvar i hemmet. I vissa fall kan de närstående upplevas som de förhindrar arbetet eller är 

hotfulla mot ambulanspersonalen, men i varje enskilt fall är även de närstående i behov av ett 

professionellt bemötande från ambulanssjuksköterskan (Larsson & Engström, 2013; Aasa & 

Wiitavaara, 2009). 

Prehospital vårdmiljö 

Den prehospitala vårdmiljön präglas av variation. I Sverige råder fyra varierande årstider som 

alla har sina utmaningar med temperatur, nederbörd och tillgång till solljus. Även platser 

varierar kraftigt då patienten kan befinna sig både i hemmamiljö, i stora folksamlingar på 

allmänna platser, byggarbetsplatser, trånga utrymmen och otillgängligt i naturen. Vårdandet 

kan ske på alla dessa platser men sker framförallt i ambulansen. I ambulansen finns plats för 

förare, vårdare, patient och, eventuellt, maximalt två medföljande passagerare som både kan 

vara annan vårdpersonal eller närstående. I det flesta fall då närstående medföljer får denne 

person sitta på passagerarstolen men det finns också en extra stol i vårdutrymmet. Den platsen 

utnyttjas framförallt då barn är patient och behöver ha med sig en förälder eller annan viktig 

person. Mellan förare och passagerare och vårdutrymmet finns en avskärmning för att kunna 

minimera att de personer som sitter i fram varken hör och/eller ser vad som händer i bak 

(Suserud & Svensson, 2009). 

Ställa frågan om våld 

 

Personer som utsätts för relationsvåld berättar sällan spontant utan att bli tillfrågade (Ramsay 

et al., 2012). I de flesta fall indoktrineras den som utsatts till att normalisera våldet och 

förklarar sina kroppsliga och psykiska symtom med en stressig eller otillfredsställande 

livssituation. Således har sjukvården en fundamental roll att identifiera och screena dessa 

personer (Socialstyrelsen, 2016). 

 

Förutsättningar för att den våldsutsatta ska känna sig trygg med att svara på frågan om våld 

beror på hur frågan ställs och hur omständigheterna är just då (Berglund & Stenson, 2010). 

Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi och Lozano (2002) har identifierat ett antal viktiga 

förutsättningar för att frågan ska kunna ställas. Dessa är att verksamheten har rutin för hur 

frågan ska ställas, att personalen har utbildning hur man frågar om våld, att frågan ställs för 

patienten i en trygg/säker miljö, personalen inger ett förtroende samt det finns rutiner för var 

patienten kan hänvisas vidare. Även personalens attityder har betydelse (Natan och Rais, 

2010). 

 

Hinder som finns hos hälso- och sjukvårdspersonal för att ställa frågan om utsatthet för våld 

är brist på kunskap (Al-Natour et al., 2016; Goicolea et al., 2017; Guruge, 2012; Robinson, 
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2009; Sundborg et al., 2015). Inom de flesta utbildningar tillhörande yrken inom hälso- och 

sjukvården saknas kompetensområdet “våld i nära relation” (Hamberger, 2007). En 

kartläggning gjord av Tönnesen, Lundh och Heimer (2002) om primärvårdens kunskaper i 

ämnet visade att personalen kände sig okunniga i ämnet och efterfrågade utbildning, varpå en 

bred utbildningsinsats genomfördes innan en ny enkätundersökning genomfördes. Den visade 

en stark ökning av tillfrågade patienter och att personalen kände sig tryggare med att ställa 

frågan om våld (, 2002). En senare studie har identifierat att hälso- och sjukvården är en viktig 

faktor för att upptäcka och identifiera dessa patienter (Dufort, Hellner Gumpert & Stenbacka, 

2013).   

 

Grundläggande för att identifiera och hjälpa människor i svåra situationer är viljan att se, 

viljan att veta och våga fråga (Grände, 2009). Genom att frågan och våldsutsatthet ställs kan 

det starta en process hos personer som blivit våldsutsatta (Berglund & Stenson, 2010) och det 

signalerar det att våld i nära relation är oacceptabelt (Socialstyrelsen, 2013). En 

studie (Wendt, Lidell, Westerståhl, Marklund och Hildingh, 2011) gjord från 

mödrahälsovården och gynekologiska mottagningar visar att majoriteten av besökarna var 

positiva till att få frågan. 

 

Problemformulering 

Att utsättas för sexuellt, fysiskt och/eller psykiskt våld är allvarligt sett både på individ- som 

samhällsnivå. Våldsutsatthet ger ohälsa vilket gör det viktigt att inom hälso- och sjukvården 

identifiera våldsutsatthet så att personer som utsätts för våld i nära relation får ett adekvat 

omhändertagande och bemötande. Inom den speciella vårdmiljö som det prehospitala 

vårdutrymmet utgör kan det uppkomma andra problem och utmaningar i omvårdnaden av en 

person som har, eller misstänks ha, utsatts för våld i nära relation än de som finns 

intrahospitalt. Det saknas kunskap hur ambulanssjuksköterskan upplever omvårdnaden i en 

sådan situation och kan känna trygghet i att vara ett stöd för den drabbade. Det är därför av 

intresse att belysa olika situationer i denna kontext. Som utgångspunkt för det är 

ambulanssjuksköterskans egen upplevelse av stor vikt. 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelse av den prehospitala omvårdnaden 

av patienter som har eller misstänks ha utsatts för våld i nära relation. 

METOD 

Ansats 

Studien som genomfördes var en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats, där intervjun 

var semistrukturerad. Med induktiv ansats menas att materialet bearbetas, analyseras och 

tolkas objektivt och förutsättningslöst (Polit & Beck, 2012). 
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Design 

Kvalitativ design förklarar och beskriver på vilket sätt ett fenomen framstår och är enligt Polit 

och Beck (2012) en bra design för att få en förståelse för och fånga en individs känslor, 

upplevelser eller åsikter. Semistrukturerade intervjuer gav en friare struktur jämfört med 

strukturerade intervjuer. Den friare strukturen byggs upp i ämnesområden och teman snarare 

än direkta frågor och gav deltagarna möjlighet att beskriva och förklara sina erfarenheter på 

ett mer fritt och obehindrat sätt. För att uppnå studiens syfte var det en förutsättning att 

deltagarna kunde berätta obehindrat om sina upplevda erfarenheter. 

Urval 

Undersökningsgrupp 

Deltagarna till studien efterfrågades hos ett företag inom ambulansverksamheten i ett svenskt 

storstadsområde i mellansverige. Företaget hade vid tillfället 122 anställda 

specialistsjuksköterskor. Till studien efterfrågades specialistsjuksköterskor med inriktning 

mot ambulanssjukvård. Totalt intervjuades åtta personer då mättnad ansågs uppnådd 

(Alvehus, 2013). Informanterna hade mellan tio månader och 20 års erfarenhet varav tre var 

män och fem var kvinnor. 

  

Inklusionskriterier 

Ambulanssjuksköterskor vilka arbetar inom ambulansverksamhet och som hade erfarenhet av 

att själv vårda patient som har eller misstänks ha utsatts för våld i nära relation prehospitalt. 

Inga förbehåll avseende tid i tjänst, ålder eller kön gjordes då erfarenhet av att vårda dessa 

patienter inte ansågs vara beroende av dessa variabler.  

 

Exklusionskriterer 

Sjuksköterskor vilka hade en sedan tidigare arbetsrelaterad relation till författarna 

exkluderades. Även en situation där patienten var avliden innan ankomst exkluderades 

eftersom den omvårdnad som genomförs vid ett sådant tillfälle inte ansågs kunna besvara 

studiens syfte. 

 

Urvalsmetod 

Studiens tidsram gav inte utrymme till allt för många intervjuer, samtidigt var förväntat antal 

informanter för att uppnå mättnad beräknat till åtta stycken. Slumpmässigt valdes därför 20 

sjuksköterskor med specialistutbildning inom ambulanssjukvård ut, varpå ett bortfall på 60 

procent tilläts. Dessa fick via mail under våren 2017 med förfrågan om deltagande i studien 

tillsammans med informationsbrev (se bilaga 2), samt samtyckesformulär (se bilaga 4). 

Utöver informationsbrevet och samtyckesformulär efterfrågades det personer som hade vårdat 

patient som har varit med om, eller som misstänks ha varit med om, våld i nära relation. De 

potentiella deltagarna ombads enbart svara ja eller nej på denna fråga. Av dessa 20 som fick 

förfrågan svarade 14 på mailet, varav åtta var positiva till att delta i studien. 

Ambulanssjuksköterskorna fick efter att samtycke till deltagande lämnats en tilläggsfråga där 

de ombads att kortfattat beskriva vilken typ av våld som förekommit i patientfallet och om de 

hade varit patientansvarig. Detta gjordes för att kunna avgöra om inklusionskriterierna 

uppfylldes (Polit & Beck, 2012). Av dessa åtta ambulanssjuksköterskor ansågs sex stycken ha 

varit med om ett sådant patientfall som uppfyllde inklusionskriterierna. Av dem som 

exkluderades hade en själv inte vårdat patienten vid tillfället och en beskrev ett fall då 

patienten redan var avliden vid ankomst. Då önskvärt deltagande uppgick till åtta informanter 
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skickades ett påminnelsemail ut efter en månad till dem som inte tidigare svarat, trots att detta 

inte var beräknat vid studiens start. Efter detta svarade ytterligare två personer som båda 

inkluderades i studien. Av samtliga 20 tillfrågade var det fyra som inte svarade på mailet. 

Urvalet skedde enligt ett slumpmässigt och ändamålsenligt och urval. 

Genomförande 

Informationsbrev till verksamhetschef  

Innan urvalet av informanter påbörjades skickades ett brev innehållande information om 

studiens syfte, bakgrund och genomförande samt förfrågan om tillstånd för genomförande till 

verksamhetschefen vid det aktuella företaget (Bilaga 1). När godkännande hade inhämtats 

ställdes förfrågan om att få tillgång till anställdas mailadresser för att på det viset kunna 

komma i kontakt med ambulanssjuksköterskor inom företaget. 

 

Intervjuguide 

Intervjuguiden byggdes upp som en semistrukturerad mall som innebär ett fåtal öppna frågor 

och bredare teman med fokus på omvårdnadssituationen och specialistsjuksköterskans 

upplevelse av den som ansågs kunna ge svar på syftet. På så sätt gavs respondenten möjlighet 

att påverka innehållet i intervjun och intervjuare kunde följa upp med följdfrågor (Alvehus, 

2013) Se bilaga 3. 

 

Forskningspersonsinformation  

Alla deltagare fick före och under intervjun information om studiens syfte, bakgrund och 

genomförande samt kontaktuppgifter till de båda författarna. Inför uppstarten av varje intervju 

gick författarna även igenom informationen muntligen varpå deltagarna fick tillfälle att ställa 

frågor. Informanterna blev också informerade om frivilligt deltagande genom hela studien 

samt möjlighet till att när som helst avsluta sitt deltagande utan att behöva uppge anledning. 

För fullständigt informationsbrev, se bilaga 2. Samtyckesformuläret, där deltagarna medgav 

sitt samtycke till studien, skrevs också under om detta inte redan gjorts tidigare (se bilaga 4). 

 

Pilotstudie 

Två pilotintervjuer med ambulanssjuksköterskor genomfördes. Det för att i ett tidigt skede 

kunna upptäcka eventuella bristfälligheter med intervjuguiden, få en uppskattning för vilket 

tidsutrymme som skulle behövas samt att testa den tekniska utrustningen som skulle komma 

att användas vid inspelningen av intervjuerna (Polit & Beck, 2012). Efter pilotstudierna 

gjordes endast små korrigeringar av intervjuguiden, båda pilotintervjuerna inkluderades sedan 

i studien.  

 

Genomförande av intervjuer 

Av de totalt åtta personer som uppfyllde inklusionskriterierna bokades tid för intervju via mail 

eller telefon. Plats för intervju beslutades ömsesidigt utefter bestämda kriterier mellan 

författare och informanterna. Kriterier för vald intervjuplats var att platsen måste vara ostörd, 

dels med tanke på den känsliga information som kunde komma fram under intervjun, dels 

med tanke på att den informanten skulle kunna vara anonym. Platsen behövde dessutom vara 

så fri som möjligt från ljud och annat som kunde komma att störa inspelningen (Polit & Beck, 

2012). Författarna genomförde intervjuerna var för sig, med ett deltagande på fyra 

informanter per person. Intervjuerna spelades in med hjälp av en app vilken enbart har 

inspelningsfunktion. De sparade intervjuerna sparades på fil i telefonen som kräver lösenord 

för att komma åt. Det inspelade materialet kopierades som back-up till en låst mapp på 

författarnas privata datorer. För de flesta intervjuerna innebar det att författarna kom hem till 
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informanten. Inga andra familjemedlemmar fanns hemma vid tillfället för intervjun, med 

undantag för en intervju där ett litet barn fanns hemma. Detta var inte att föredra varken vad 

gäller störande moment eller koncentration på intervjun, men situationen gick inte att lösa på 

annat sätt. I ett fall skedde intervjun i ett ostört rum på informantens arbetsplats innan påbörjat 

pass. Intervjuerna tog mellan 12 och 22 minuter och genomfördes under juni, juli och augusti 

månad 2017. 

 

Dataanalys 

Transkribering av intervjuerna 

De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant i direkt samband efter att de 

genomfördes. Transkriberingen innebär att intervjumaterialet överförs från ljud till 

text innehållandes alla personliga uttryck, pauser och liknande. Ingen subjektivitet tillåts 

förekomma i det transkriberade materialet (Polit & Beck, 2012).  

 

Kvalitativ innehållsanalys  

Enligt Polit och Beck (2012) behöver kvalitativa data registreras, i den här studien genom 

inspelat material, för att i ett senare skede kunna bearbetas och analyseras. Efter insamlingen 

behöver datan struktureras, organiseras och tolkas. Enligt Polit och Beck (2012) är en 

kvalitativ innehållsanalys en utmaning för författarna, då de behöver känna sin text väl för att 

kunna få ut den verkliga kontexten. Med induktiv ansats menas att författarnas förförståelse 

till ämnet och innehållet i intervjuerna kommer att accepteras till viss del då detta anses kunna 

bidra till att hitta det olika kontexten som kan vara gemensamma för de olika intervjuerna 

(Polit & Beck, 2012). Båda författarna analyserade i ett första skede materialet av de 

intervjuer som de själva medverkat i, för att sedan även analysera det övriga materialet. Då 

fler personer analyserar samma text och jämför resultaten kan högre trovärdighet i resultatet 

nås (Polit & Beck, 2012). Efter ljudinspelningarna lyssnats igenom och transkriberats 

genomfördes en innehållsanalys på manifest nivå. Med manifest analys menas att det synliga 

innehållet från texterna tolkas, alltså det som uttryckligen står (Lundman & Graneheim, 

2012). 

 

En innehållsanalys kan brytas ned till olika moment. De olika momenten som förekommer är 

meningsenheter, domän, koder, kategorier och subkategorier. Meningsenhet är stycken, 

meningar eller ord av en text som hör ihop genom dess innehåll. Domän är en del av den 

analyserade texten som berör ett specifikt område och som ger en schematisk struktur. Texten 

kondenserades och därmed framställs texten på ett mer lättläst och hanterbart sätt. Samtidigt 

är det viktigt att bevara innehållet och dess betydelse vid processen med att korta ner 

meningsbärande enheter. Koderna grupperades sedan till olika kategorier och subkategorier. 

Koden kan ge en annan syn på datan eller till och med bidra till att se den på ett annorlunda 

sätt, vilket kan frambringa en förståelse till textens sammanhang. Kategorin står för själva 

kärnan i den kvalitativa innehållsanalysen. Men när en text belyser upplevelser är det inte 

alltid möjligt att skapa en gemensam unik kategori. Kategorierna bildades när olika koder 

med liknande innehåll sattes samman. Genom en röd tråd av koder bestämdes sedan olika 

kategorier. Den inkluderade då ofta flertalet subtkategorier och/eller flera sub subkategorier. 

Genom en manifest analys ingick sedan de olika kategorierna och subkategorierna i resultatet 

(Lundman & Graneheim, 2012). 
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Tabell 1. Exempel på kodning, subkategorier och kategorier från innehållsanalys 
 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

enhet 
Kod Subkategori Kategori 

Prehospitalt kommer 

man hem, eller till 

platsen där det har hänt 

[...] man kan göra en 

mer rättvis värdering än 

vad man kan göra inne 

på sjukhus, liksom alla 

bevis hemifrån är ju 

borta. 

Man har en 

möjlighet att ta 

in hela bilden 

och värdera den 

i hemmet när 

man möter 

patient 

prehospitalt, 

jämfört med 

sjukhus. 

Fördel att kunna ta in 

helheten i patientens 

hemmiljö samt att 

bedöma rimlighet i 

skador/berättelse 

Omvårdnad i 

patientens 

habitat och 

kunna se 

helheten 

Det unika i att 

möta 

våldsutsatta 

prehospitalt 

Polispatrullen skötte det 

ganska lugnt det här, att 

man inte stormar in. 

Utan sköter det här på 

ett lugnt och tryggt sätt 

just när barn är 

involverade. 

Polispatrullen 

bidrar till en 

lugn miljö för 

personal och 

patient 

Viktigt att polisen 

känner av miljön 

som 

sjukvårdspersonal 

och patient befinner 

sig i   

Behövs 

samarbete med 

andra externa 

aktörer 

 

Där jag märkte att här 

har det föregått… den 

här brandutvecklingen 

som har varit. 

Rökutvecklingen var 

liksom någonting annat 

Märker av att det 

finns något 

annat än 

branden 

Det finns mer i 

händelseförloppet 

än det uppenbara 

Känna av 

situationen 
Kärnan i mötet 

med den 

våldsutsatta 

Bygger väl på att man 

först och främst 

etablerar förtroende och 

att man får kontakt med 

patienten 

Etablering av 

förtroende och 

kontakt med 

patienten 

Vårdaren behöver 

etablera relation till 

patienten 

Upprättar ett 

förtroende 

 

Man blev liksom 

påverkad som 

människa, svårt att inte 

bli det [...] man måste 

få reagera som 

människa också. Inte 

bara var någon slags 

uniform 

Påverkad som 

människa och 

inte bara vara en 

uniform 

Människan bakom 

uniformen, 

personligt 

engagemang 

Blir 

känslomässigt 

engagerad 

Utmaningar 
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Då kommer den här 

mannen in, nästan 

instormande. Även om 

det inte var våldsamt 

var det ändå märkbart 

obehagligt 

Var inte 

våldsamt, men 

obehagligt 

Personal upplever en 

hotfull situation pga 

upprörd anhörig 

Hotfulla 

situationer kan 

uppstå för 

sjuksköterskan 

 

Jag vet inte var jag ska ta 

frågan [...] vet knappt 

var jag skulle slå upp 

det, tveksam om vi har 

någon rutin 

överhuvudtaget som 

berör det här 

Vet inte var 

frågan ska tas, 

eller var man 

slår upp det, 

tveksam om 

rutiner finns 

Inga rutiner leder till 

osäkerhet 
Avsaknad av 

rutiner för att 

hjälpa den 

våldsutsatta 

Sjuksköterskans 

behov av 

utbildning och 

verktyg 

Kunskap och utbildning 

om vad man ska titta 

efter när man kommer 

fram på ett uppdrag 

[...]verktyg för att se, 

kunskap för att prata 

med människor, å tyda 

tecken… 

Kunskap och 

utbildning om 

vad man ska 

titta efter, 

verktyg att se, 

kunskap att 

prata med 

människor och 

tyda tecken 

Behövs information 

om våld i nära 

relation för bästa 

omvårdnad 

Efterfrågan om 

kunskap i 

ämnet 

 

 

Forskningsetiska övervägande 

Ny kunskap inom området kring våldsutsatta och vården för dessa är på flera sätt värdefull för 

samhällets och individens utveckling, samtidigt som integritet och rätt till skydd mot skador 

eller risk för skador måste beaktas (Vetenskapsrådet, 2011). Författarna har tagit de fyra 

etiska utgångspunkter i beaktning. Dessa fyra etiska utgångspunkter är rättviseprincipen, 

godhetsprincipen, principen att inte skada samt autonomiprincipen (Vetenskapsrådet, 2003). 

Deltagarna har informerats muntligen och skriftligen om syftet med denna studie samt hur 

resultatet kan komma att användas och den förväntade nyttan. De har även fått information 

om frivilligt deltagande genom hela studien och att de när som helst har kunnat avbryta sitt 

deltagande utan att uppge anledning, i enlighet med samtyckeskravet.  

 

Allt material har behandlats konfidentiellt genom att resultat inte på något vis kan härledas till 

deltagarna genom kodning. Koderna har använts så endast författarna för arbetet kan härleda 

visst materialet till specifik intervju. I det slutgiltiga materialet kan ingen utomstående härleda 

specifikt svar till specifik individ. Materialet har inte använts i annat avseende än vad som är 

ämnat för den här studiens syfte. Deltagarna fick information om att intervjuerna spelades in 

för att i ett senare skede kunna transkriberas och analyseras. Det är enbart de två författarna av 

studien som haft tillgång till det inspelade och transkriberade materialet. Det transkriberade 

materialet kommer att förstöras i sin helhet efter att arbetet blivit examinerat och godkänt. 

Fram till studiens godkännande finns det transkriberade materialet kvar för att kunna 

genomföra nödvändiga korrigeringar, om så skulle behövas. Det inspelade materialet på 

telefonerna raderades direkt efter att transkribering av hela inspelningen genomförts. Om 

tillfälle hade uppstått då deltagande valt att avbryta sitt deltagande under pågående eller 
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avslutad intervju skulle det insamlade materialet direkt komma att makuleras 

(Vetenskapsrådet, 2003) under denna studie skedde inte detta. Informanter hade vid 

datainsamlingstillfället ingen arbetsrelaterad relation till författarna. 

 

Studien har gått genom kontroll via UrKund för plagiatkontroll samt kommer genomgå 

godkännande av handledare och examinator vid Sophiahemmets Högskola. 

RESULTAT 

Åtta informanter deltog i studien. Av dem var fem kvinnor och tre män mellan 33 och 46 år. 

Samtliga tjänstgjorde i Mellansverige inom ambulansverksamheten och hade varit verksamma 

prehospitalt mellan tio månader och 20 år. Tre av informanterna hade fått utbildning i ämnet 

våld i nära relation, antingen på eget initiativ, från nuvarande arbetsgivare eller tidigare 

arbetsgivare. Vid analys framkom fyra kategorier; Det unika i att möta våldsutsatta 

prehospitalt, Sjuksköterskans behov av utbildning och verktyg, Kärnan i mötet med den 

våldsutsatta, Utmaningar. 
 

I intervjuerna fick informanterna berätta om ett patientfall i samband med att de varit 

ansvariga för omvårdnaden av en patient som hade, eller misstänktes ha blivit utsatt för våld i 

nära relation. Informanterna berättade om ett, ibland två fall, där en medelålders kvinna blivit 

utsatt för våld. En berättade om när ett barn blivit utsatt och en informant berättade om en 

äldre kvinna. Flera olika typer av våld togs upp i de olika patientfallen. I flera av berättelserna 

förekom olika typer av våld samtidigt. Vanligast förekommande var det fysiska våldet men i 

vissa berättelser även i kombination med psykiskt våld och försummelse. 

Det unika i att möta våldsutsatta prehospitalt 

I kategorin det unika i att möta våldsutsatta prehospitalt identifierades två subkategorier: 

Omvårdnad i patientens habitat, att kunna se helheten samt behov av samarbete med andra 

externa aktörer. I mötet med den våldsutsatta prehospitalt kan snabb utvärdering och 

omvärdering av information och situation behövas.  

 

Omvårdnad i patientens habitat, att kunna se helheten 

Flera av informanterna berättade om vikten av att kunna identifiera situationen och vad som 

egentligen hade hänt. De behövde ibland omvärdera situationen och ställa om mentalt i 

förhållande till den information de fått initialt av SOS. Att identifiera om våld förekommit 

upplevdes inte vara så svårt när det fanns fysiska tecken, men i de fall där patienterna 

berättade en historia som inte tycktes stämma gick informanterna mer på erfarenhet och 

magkänsla. Informanterna berättade om olika fall där de initialt inte fått information om att 

våld förekommit utan att de utifrån situationen fick tyda att något mer låg bakom. För att 

kunna läsa mellan raderna och se subtila tecken krävdes en del, om de hade erfarenhet hjälpte 

det. 

 

“Tror det är svårare att se, eller få en klar bild för sig… Det här lär man sig med tiden. 

Arbetet som sådant i ambulansen är lite speciellt när man åker ut och ska uppfatta signaler 

som människor berättar och ibland är det inte alltid som de säger utan hur de beter sig [...] 

det handlar inte alltid om att säga ja eller nej utan att förstå signalerna.” (Sjuksköterska 2) 
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Beskrevs också att det var en unik möjlighet att komma hem till patienterna, eller där våldet 

skett. Där kunde det komma fram mer information, bara av att de fick se patientens hemmiljö 

jämfört med vad som hade varit möjligt inne på sjukhus.  

 

“Prehospitalt kommer man hem, eller till platsen där det har hänt [...] man kan göra en mer 

rättvis värdering än vad man kan göra inne på sjukhus, liksom alla bevis hemifrån är ju 

borta.” (Sjuksköterska 1) 

 

Behov av samarbete med andra externa aktörer  

När polis fanns på plats innan ambulanspersonalens ankomst upplevdes det som en trygghet, 

framförallt när barn var inblandade. Polisens sätt att hantera situationen och samarbetet med 

dem togs upp som en nyckel för att kunna utföra en trygg och säker vård. Dels kunde polisen 

lugna ner situationen men också se till att våldsutövaren inte följde efter vid undersökning och 

vid anamnestagning av den våldsutsatta. 

 

“Polispatrullen skötte det ganska lugnt det här, att man inte stormar in. Utan sköter det här 

på ett lugnt och tryggt sätt just när barn är involverade” (Sjuksköterska 2). 

 

När samarbete krävdes med socialtjänsten i samband med att ett barn bedömdes vara i akut 

behov av hjälp kände informanten att det var hens ansvar att se till att barnet var i säkerhet 

innan de kunde lämna platsen. Samtal fördes om ifall barnet kunde omhändertas direkt vilket 

socialtjänsten inte hade resurser till. Genom diskussion mellan barnet, socialtjänsten och 

ambulanspersonalen kom de överens om att barnet fick kvarstanna i hemmet med tillsyn från 

socialtjänsten under morgonen.  

 

“Efter många om och men så, tillsammans med socialtjänsten, så kom vi överens om att 

lämna honom och så skulle någon från socialtjänsten titta till honom under morgonen” 

(Sjuksköterska 6). 

Kärnan i mötet med den våldsutsatta  

I kategorin kärnan i mötet med den våldsutsatta identifierades tre subkategorier: Känna av 

situationen, att våga ställa frågan samt upprätta ett förtroende. För att gott möte med den 

våldsutsatta behövdes ambulanssjuksköterskans intuition, erfarenhet och möjligheten att 

etablera ett förtroende. 
 

Känna av situationen 

Även då det inte fanns uppenbara tecken på fysiskt våld kunde informanterna identifiera att 

patienten utsatts för våld av sin närstående. De använde sig då av sin erfarenhet och genom att 

läsa av situationen, miljön och de inblandade personerna. Det uttrycktes som att använda sig 

av sin magkänsla.  

 

    “...och då kände jag, här har det hänt någonting. [...] den här brandutvecklingen som 

varit. Rökutvecklingen var liksom någonting annat.” (Sjuksköterska 4). 

 

Våga ställa frågan 

I de fall där det var uppenbart att patienten utsatts för fysiskt våld upplevdes det inte vara 

några svårigheter med att ställa frågan om våldsutsatthet. Informanterna menade på att det 

inte ens behövde ställa frågan, men att de bekräftade att de förstod vad som hade hänt på 

annat sätt. Ingen av informanterna tyckte sig ha några personliga hinder eller svårigheter med 
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att ställa frågan, men att miljön kunde påverka. Informanterna berättade om att de var lätt att 

fokusera mestadels på de fysiska skadorna, vilket i ett fall var nödvändigt för att stoppa en 

pågående blödning. Flera av informanterna ansåg att erfarenhet hjälpte dem både att våga 

fråga, våga lyssna och att känna av situationen.  

 

“Inte så svårt nu när man har jobbat ett tag. Ju mer man har lyssnat på kollegor och mer man 

sett och även lärt sig på utbildningar, egentligen är det bara att ställa frågan, och våga 

fråga” (Sjuksköterska 4). 

 

“Hade jag varit ny så hade jag gjort för mycket och joxat, gjort mycket runt om och säkert 

haft mer problem med vad jag skulle säga… man blir ju mer van.” (Sjuksköterska 8). 

 

Upprätta ett förtroende 

Samtliga informanter tog upp vikten av att skapa ett förtroende hos den våldsutsatta för att de 

skulle våga öppna sig om vad de varit med om. Det kunde vara en utmaning inom den korta 

tidsram som det hade tillsammans med patienten. Med ett vunnet förtroende följde ett öppet 

samtal och informanterna vågade ställa en rak fråga om förekomst av våld.   

 

“Bygger väl på att man först och främst etablerar förtroende och att man får kontakt med 

patienten. Då brukar det inte vara något problem att prata öppet.” (Sjuksköterska 6). 

 

Ibland kunde en rak men ärlig kommunikation krävas. Patienten kunde försöka förklara bort 

situationen och skydda våldsutövaren. Då behövdes ärlighet genom att informanten berättade 

att de inte trodde på deras historia, patienten hade byggt upp en vägg som var svår att ta sig 

igenom, men det blev en lättare stämning när patienten berättat att de blivit utsatta för våld. 

Huruvida det behövdes en mer rak och tydlig kommunikation eller om patienten var öppen 

från början kom informanterna fram till genom sin erfarenhet och att läsa av personen och 

situationen.  

 

“Vi kanske är deras enda chans att ta sig ur skiten… och då måste man verkligen vara 

noggrann, rak och tydlig och försöka tolka in allting. [...] Jag är nog rätt tydlig med att säga 

att det här har jag sett, det här är vad jag tror.” (Sjuksköterska 1). 

Utmaningar 

I kategorin utmaningar identifierades tre subkategorier: Bli känslomässigt engagerad, hotfulla 

situationer som kan uppstå för sjuksköterskan samt när det finns barn i familjen. 

Att ambulanssjuksköterskan berörs i mötet med den våldsutsatta var en utmaning samtidigt 

som professionaliteten skulle bibehållas. 

 

Bli känslomässigt engagerad 

Flera av informanterna uttryckte att det uppkom olika känslor, som exempelvis 

frustration.  Att inte kunna göra en påtaglig förändring där och då samt inte kunna göra en 

snabb insats för patienten som vid trauma. Informanterna uppgav att man blev engagerad i 

patienten och hens situation, uttrycktes även att hen ville ta med patienten hem till sig för att 

erbjuda skydd. 

 

“Svårt när man ser en 80, 85 årig tant, liten gullig tant, sitta där och bli slagen. Han är 

ganska stor och hon är jätteliten.” (Sjuksköterska 8). 
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Det framkom vidare att professionaliteten behövde bibehållas samtidigt som var det viktigt att 

veta när det fanns utrymme att vara personlig. Samtidigt var det viktigt att informantens egna 

värderingar och känslor inte lades på patienten. 

 

“Man blev liksom påverkad som människa, svårt att inte bli det [...] man måste få reagera 

som människa också. Inte bara var någon slags uniform.” (Sjuksköterska 6). 

 

Flera av informanterna uttryckte också att det var uppdrag som de berättade om som stannade 

kvar hos dem ibland flera år senare. Att dessa patientfall engagerade dem och var något som 

de fortfarande pratade med sina kollegor om. Bland flera av informanterna fanns en 

frustration att inte veta vad som hände sedan och den obefintliga uppföljningen som finns 

inom ambulansverksamheten sågs som något negativt.  

 

“Vissa patienter stannar kvar hos en. Det är nästan alltid folk som mår psykiskt dåligt, barn 

som far illa, nästan alltid dom man går och grubblar på tycker jag i efterhand.” 

(Sjuksköterska 7). 

 

Hotfulla situationer som kan uppstå för sjuksköterskan 

Det var ett hinder att ställa frågan om våldsutsatthet när den eventuella våldsutövande 

partnern var närvarande. Att få tala med den utsatta kvinnan avskilt var en betydande faktor 

för att frågan skulle ställas. Att få den här avskilda miljön uppgav två av informanter kunde 

vara till fördel i ambulansen.  

 

“... i bilen så var det bara hon och jag, och hon kände sig, tryggare på något sätt, 

omhändertagen. Och då kunde hon på nått sätt öppna sig mer och förklara vad som hänt.” 

(Sjuksköterska 5). 

 

I samband med omvårdnaden av den våldsutsatta uppgavs det ibland att den våldsutövande 

var kvar på plats. Det bidrog att det fanns ett obehag relaterat till att det fanns en 

underliggande aggressivitet från utövaren. Ingen av informanterna blev själva utsatta för våld 

i de beskrivande patientfallen.   

 

“Då kommer den här mannen in, nästan instormande. Även om det inte var våldsamt var det 

ändå märkbart obehagligt.” (Sjuksköterska 2). 

 

När det finns barn i familjen 

När barn varit närvarande i samband md att deras mamma blivit utsatt för fysiskt våld av 

pappan i familjen, uppgav samtliga att det tyckte det var fruktansvärt och jobbigt. Barn som 

växer upp i ett hem där det förekommer våld är inte gynnsamt för barnet och behöver all 

tänkbar hjälp. Det kan vara jobbigt för barnen men kanske även en lättnad där pappan blir 

omhändertagen av polisen. Vidare poängterades det hur viktigt det är med anmälningsplikten 

som sjuksköterska och att det behövs mer kunskap om orosanmälan så att familjen får en 

möjlighet att få hjälp.   

 

“Det var ju superjobbigt där och då eftersom barnen for ju jätteilla.” (Sjuksköterska 7). 

 

Sjuksköterskans behov av utbildning och rutiner 

I kategorin sjuksköterskans behov av utbildning och verktyg identifierades två subkategorier: 

Efterfrågan om kunskap om ämnet samt rutiner för att hjälpa den våldsutsatta. Kunskapen 
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informanterna hade om våld i nära relation och mötet med den våldsutsatta var nästan 

uteslutande den de hade fått genom sin yrkeserfarenhet och inte via utbildning.  
 

Efterfrågan om kunskap i ämnet 

Kunskapen informanterna hade gällande våld i nära relation och mötet med dem var nästan 

uteslutande den de hade fått genom sin yrkeserfarenhet och inte via utbildning. Samtliga 

informanter efterfrågade mer utbildning och uttryckte att mer kunskap behövs om våld i nära 

relation i den prehospitala miljön. Det efterfrågades riktlinjer i hur man ska göra i mötet med 

den våldsutsatta. Det efterfrågades även utbildning i samtalstekniker och någon form av 

lathund. Det fanns också ett behov av diskussionsforum och samtalsgrupper med kollegorna 

om relationsvåld.  

 

“Kunskap och utbildning om vad man ska titta efter när man kommer fram på ett uppdrag 

[...]verktyg för att se, kunskap för att prata med människor, å tyda tecken som just kan 

härröra till att det förekommer just våld i relationer på det här sättet.” (Sjuksköterska 2). 

 

Flera informanter tog upp att inom prehospitala sjukvården är det mest utbildning med fokus 

på fysiologiska symtom och sjukdomar samt inom traumatologi. Vilket de även uttrycker är 

ämnen som sjuksköterskor generellt är ganska bra på. Men att det finns kunskapsbrist inom 

psykiatriska sjukdomstillstånd och psykisk ohälsa.   

 

“Utbildningar där det handlar om psykologi eller psykiatri, eller bråk i nära relationer finns 

det inte alls samma fokus på i ambulanssjukvården.”  

(Sjuksköterska 2). 

 

Flera av informanterna angav att det inte ställer frågan om frågan på rutin utan främst då hen 

misstänker konkret vid exempelvis kroppsliga skador eller att informanten reagerat på 

stämningen på platsen mellan patient och närstående.  

Hade informanten genomgått en utbildning om våld i nära relation, men även hade 

yrkeserfarenhet av att möta våldsutsatta, kände hen sig tryggare med att våga ställa frågan.   

 

“Inte så svårt nu när man har jobbat ett tag. Ju mer man har lyssnat på kollegor och mer man 

sett och även lärt sig på utbildningar, egentligen är det bara att ställa frågan, och våga 

fråga.” (Sjuksköterska 3). 

 

Även den egna livserfarenheten uttryckte en informant hjälpte och skapade en trygghet i 

mötet med den våldsutsatta.  

 

“Jag tror det hjälper mycket, bra att komma från en bruten familj, om det jag har varit med 

om kan hjälpa någon så är väl de bara positivt. Alla erfarenheter kan av den enkla 

anledningen faktiskt vändas till bra erfarenheter.” (Sjuksköterska 6). 

 

Rutiner för att hjälpa den våldsutsatta 

Samtliga av informanterna var osäkra om det fanns några rutiner inom ambulanssjukvården 

om att ställa frågan vid misstanke om våld i nära relation. Vidare uttrycktes en osäkerhet vad 

de skulle göra om patienten bekräftar att hen blivit utsatt. Det efterfrågade tydliga rutiner och 

mer kunskap.. 

 

“...jag vet inte var jag ska ta frågan [...] vet knappt var jag skulle slå upp det, tveksam om vi 

har någon rutin överhuvudtaget som berör det här.” (Sjuksköterska 7). 
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Om informanten tidigare tjänstgjort på akutmottagning berättades det att där fanns det tydliga 

riktlinjer för hur man ställer frågan och vad som man skulle göra sedan. De hade hjälp av 

denna erfarenhet i det prehospitala arbetet och gav dem trygghet i att det fanns hjälp att få till 

dessa patienter.  

 

“Jag vet att på akutmottagningarna har man ju journummer och sådant som man kan ge för 

att få skydd [...] gäller att vara tydlig med att det finns hjälp att få” (Sjuksköterska 1). 

 

Det var individberoende hur mötet blev med den utsatta, det fanns erfarenhet av kollegor som 

inte tycktes vilja se tecken på våldsutsatthet. Vårdarens eget intresse för ämnet, utbildning och 

fokus ansågs påverka.    

 

“...sen finns ju liksom alla personligheter inom prehospitala… vissa som e fullständigt 

empatilösa… och dom kommer man aldrig att nå riktigt, dom kommer missa alla dom här 

“(Sjuksköterska 4). 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Ansats och design 
Då studiens syfte med studien var att beskriva informanternas upplevelser av ett fenomen 

ansågs en kvalitativ metod bäst lämpad. En kvalitativ metod återspeglar personers 

erfarenheter och upplevelser av de olika fenomen som behandlas (Polit & Beck, 2012). För att 

analysera datan användes en induktiv ansats, vilket enligt Polit och Beck (2012) innebär att 

innehållet tillåts tolkas förutsättningslöst men med tillåtelse att till viss del använda den 

erfarenhet som författarna har. För studiens syfte ansågs detta lämpligt.  

Vidare valdes semistrukturerade intervjuer då dessa ansågs mest lämpliga för studiens syfte. 

Författarna ville sträva efter att informanterna så obehindrat som möjligt kunna beskriva sina 

upplevelser och erfarenheter, dock inom vissa ramar. De semistrukturerade intervjuerna gav 

en grund till intervjun genom att ha övergripande, öppna, frågor som var förutbestämda vilket 

gav ett utrymme för informanten att berätta brett om sina upplevelser. För att kunna jämföra 

data mellan intervjuerna ansågs dock en viss struktur behövas. Eventuella följdfrågor ställdes 

efter behov om svaren under intervjuns gång bedömdes kunna innehålla mer information. 

Följdfrågorna gav också utrymme för att få en bekräftelse om att författaren förstått 

innebörden av svaret. Valet av kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor ledde 

därför till att författarna utgick från intervjupersonens verklighetsuppfattning, känslor och 

tankar kring fenomenet (Alvehus, 2013). 

Intervjuerna genomfördes en och en, vilket med denna studies syfte kan anses som en fördel 

då våld i nära relation kan uppfattas som ett känsligt ämne. Informanterna behövde inte tänka 

på vad de kunde, ville, eller inte ville ta upp i en större grupp med rädsla för att information 

skulle komma utanför avsett forum. Enskilda intervjuer ger en tydlig struktur som underlättar 

vid transkribering av datan. Alla intervjuer skedde med fysisk närvaro av författarna. Detta är 

en fördel dels för informanten som ser vem det är som tar emot informationen och för den 

som intervjuar då det är lättare att komma ihåg ett samtal om det skett med fysisk närvaro. 
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Det är också lättare att uppmärksamma ifall informanten uppfattat frågan rätt när kroppsspråk 

och ansiktsuttryck registreras hos intervjuaren (Alvehus, 2013). 

En manifest innehållsanalysen genomfördes. Med manifest menas att innehållet analyseras 

utifrån vad som verkligen står och har sagts (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Denna 

analys ansågs lämpligast med hänsyn till denna studiens tidsram samt författarnas begränsade 

kunskap i analysmetoder. En latent analys hade tolkat textens innehåll och grund vilket hade 

krävt en annan tidsram och en annan, fördjupad, kunskap hos författarna.  

Författarna har själva utbildning inom ämnet och har på så vis en viss förförståelse, vilket kan 

påverka resultatet (Polit & Beck, 2012). Kunskapen inom våld i nära relation har underlättat 

under bearbetning av resultatet, att se mönster i de olika intervjuerna samtidigt som vissa 

mönster kan ha missats. Med detta i åtanke har det varit en fördel att ha varit fler författare 

och att data har bearbetats i flera steg, i olika omgångar och av båda författarna. 

Urval 

Då det fanns ett stort potentiellt antal studiedeltagare gjordes ett slumpmässigt urval bland alla 

de anställda ambulanssjuksköterskorna. Antalet begränsades då studiens tidsram var kort. Ett 

mail skickades ut till 20 slumpmässigt utvalda ambulanssjuksköterskor, med undantag för de 

som sedan tidigare hade någon form av relation till författarna, med en förfrågan om att delta i 

studien. Ett slumpmässigt urval kan ha genererat i att flera personer med samma typ av 

erfarenheter inkulderades. Med hänsyn till studiens syfte och breda inklusionskriterier ansågs 

dock risken minimal till att ha vinklat studiens resultat. Ändamålsenligt valdes det därefter ut i 

andra hand de deltagare som samtyckt till att delta i studien och som hade erfarenhet av att 

vårda patient vid våld i nära relation. De fick mycket kort ge en bild av vad för situation de 

varit med om och efter detta valdes ändamålsenligt åtta personer ut som ansågs bäst uppfylla 

studiens inklusionskriterier. Med en förfrågan via mail behöver inte informanten ha personlig 

kontakt med författarna och kan passivt tacka nej genom att inte svara. Negativt med metoden 

hade varit om det förväntade antalet deltagare inte hade uppnåtts eller tills dess mättnad hade 

uppnåtts. Påminnelsemailet som skickades kan ses som en svaghet då det kan uppfattas som 

en påtryckning att delta. Påminnelsemailet fanns inte heller med i beräkningen i början av 

studien och avviker därmed från projektplanen. Författarna ansåg ändå att detta var befogat då 

mailet från början skickades ut i semestertider och alla tillfrågade inte läste det i samband med 

att det kom ut. De personer som läst mailet efter att de kommit tillbaka från semestern kunde 

ha trott att mailet inte längre var aktuellt. Påminnelsen visade därmed att studien fortfarande 

sökte informanter. Fördelen var att de enkelt gick att få fram vilka som uppfyllde 

inklusionskriterierna och de som ville delta kunde i lugn och ro bestämma sig utan påverkan 

av författarna. De som inte ville delta kunde tacka nej både aktivt, genom att svara, och 

passivt genom att inte svara på mailet (Polit & Beck, 2012).    

Insamlingsmetod och intervjuguide 

God samtalsteknik, ämneskunskap och känsla för språk samt kunna hjälpa informanten att 

utveckla sin berättelse är egenskaper som krävs för att kunna utföra en bra intervju (Polit & 

Beck, 2012). Ingen av författarna har sedan tidigare erfarenhet av att genomföra en 

intervjustudie men har däremot god ämneskunskap. Författarna bedömer att den bristande 

kunskapen och vana i genomförande av intervjuer kan ha påverkat resultatet i den 

utsträckning att författarna inte kunde hjälpa informanterna till att utveckla sitt resonemang. 

Ovana vid intervjun ledde till att intervjuguiden till viss del blev en trygghet för författaren 

istället för ett hjälpmedel. Däremot gav författarnas ämneskunskap trygghet i situationen 

vilket gjorde det lättare att aktivt lyssna och ställa följdfrågor som bedömdes adekvata för 
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sammanhanget. Ämneskunskaper kan ha gjort att författarna läste in saker i svaren som ledde 

till att andra följdfrågor ställdes till svaren som någon utan ämneskunskap inte skulle ställt.    

Intervjuerna spelades in med hjälp av en app med enbart inspelningsfunktion motsvarande en 

diktafon och som inte krävde internetuppkoppling. Fördelen med detta var att det var ett 

smidigt sätt att spela in på, materialet sparades på telefonen och inte på internet vilket är 

säkrare ur sekretessynpunkt samt stärker det konfidentiella (Polit & Beck, 2012). Det var 

också enkelt att spela upp och pausa intervjun igen under transkriberingen. Nackdelen med att 

ha materialet sparat i mobiltelefonen är att den bärs med i stort sett överallt och risken finns 

att den kommer bort med risk för att obehöriga kommer åt materialet. Båda mobiltelefonerna 

som användes hade fingeravtrycksläsare samt kodlås. Kvaliteten på appen testades under 

pilotstudierna och motsvarade förväntningarna. 

Transkribering och tolkning 

Transkribering skedde i direkt samband med att intervjun genomförts. Detta är enligt Polit 

och Beck (2012) att föredra då samtalet som helhet inkluderande gester och mimik finns 

aktuellt i minnet. Vid ett tillfälle skedde två intervjuer samma dag och tiden räckte då inte till 

för att slutföra transkriberingen samma dag, utan fick slutföras dagen efter. Detta tros inte ha 

påverkat resultatet då intervjun fortfarande fanns färskt i minnet även dagen efter. 

Bearbetningen av materialet påbörjas direkt då utskrivning av intervjuerna sker, vilket även 

författarna upplevde. Denna tidiga bearbetning kan både gynna och missgynna analysen. Då 

författarna tidigt fick en känsla för vissa gemensamma nämnare och mönster kan andra 

mindre tydliga ämnen missats.  

Materialet gicks igenom i sin helhet efter att alla intervjuer transkriberats. Redan då fanns en 

uppfattning kring vilka kategorier materialet skulle leda till. Därefter plockades de 

meningsbärande enheterna ut. De meningsbärande enheterna varierade i längd, med allt från 

en kort mening till fyra meningar långt stycke. De längre styckena kan ses som en styrka då 

de kan ge en mer rättvis kod, samtidigt som de kan vara svårare att tolka då ett längre stycke 

kan behandla flera olika saker. Därefter genomgick de meningsbärande enheterna en 

kondensering för att göra textmassan mer lätthanterlig. Den kondenserade texten fick en kod 

och de olika koderna grupperades i olika underkategorier. Författarna upplevde att det fanns 

koder som skulle kunna passa under flera kategorier. Det kan ses som en svaghet att 

författarna har bristande erfarenhet av att bearbeta och jobba med texter på detta sätt, vilket 

skulle kunna lett till att koder hamnade under mindre passande kategori eller liknande och 

därför inte framhävts på rätt sätt. Risken finns även att vissa meningsbärande enheter kan ha 

missats helt.   

Etik  

De forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet (2011) har enligt författarna följts under 

hela arbetets gång. Innan intervjuerna påbörjades uppfylldes informationskravet och 

samtyckeskravet då författarna informerade kring studiens syfte och gav informanterna 

möjlighet att ställa frågor samt gav informanten kontaktinformation till författarna ifall frågor 

skulle uppkomma efter att intervjun var genomförd. Författarna har även vägt 

forskningskravet mot individskyddskravet innan studien påbörjades och kommit fram till att 

nyttan med studien överväger de eventuella negativa känslor som skulle kunna ha uppkommit 

under intervjuerna. För att minimera risk för att obehöriga skulle få åtkomst till materialet 

spelades intervjuerna in på författarnas privata mobiltelefoner med kodlås och förvarades där i 

mappar som krävde ytterligare lösenord för att öppna. Det inspelade materialet raderades efter 

att det i sin helhet tanskribeats. Det transkriberade materialet förvarades sedan på författarnas 

privata datorer i filer som ingen utomstående hade tillgång till. Även detta material kommer 
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att makuleras efter att studien genomgått godkännande vid Sophiahemmets Högskola. Hur 

materialet skulle komma att hanteras delgav författaren informanterna innan intervjustart i 

linje med Vetenskapsrådet (2003). 

Trovärdighet, giltighet, överförbarhet 

För att kvalitativ forskning ska uppnå en trovärdig tillförlitlighet måste den vara transparent. 

Ståndpunkter i forskningsmetoderna måste dokumenteras och beskrivas så att andra personer 

kan bedöma och förstå dem (Yin, 2013). Författarna har i analysarbetet varit noggranna och 

beskrivit de olika delarna i forskningsprocessen. Enligt Kvale och Brinkeman (2009) så ska 

forskaren kritiskt granska sin analys och beskriva hur. Handledaren har i analysarbetet deltagit 

i och granskat forskningsprocessen vilket ger ökad trovärdighet i studien. Granehiem och 

Lundman (2004) menar att citat stärker trovärdigheten. Citat från alla informanter användes 

även i resultatet. Vidare anses studien trovärdig då samtliga informanter berättade om 

liknande känslor och förfaranden, trots skilda scenarier. Om ytterligare information, eller om 

andra resultat framkommit vid fler inkluderade informanter går enbart att sia om.  

Yin (2013) menar att om deltagarna fått information inom forskningsämnet ökar giltigheten. 

Informanterna i denna studie har erhållit information om forskningsfrågan i och med 

informationsbrevet, men även hade grundläggande kunskap inom ämnet genom sin roll som 

ambulanssjuksköterskor. Författarna upplever även att studien giltighet stärks av att både män 

och kvinnor inkluderades med olika antal år av erfarenheter inom ambulansverksamheten och 

som ambulanssjuksköterskor.  

Kvalitativ forskning är i sin natur inriktad att få insikt i sociala beteenden i specifika 

situationer, vilket innebär att det kan vara svårt att överföra resultatet till annan population 

(Yin, 2013). Enligt Elo och Kyngäs (2008) så innefattar innehållsanalysen att jämföra 

upplevelser med utgång från deras likheter och skillnader. Ett urval från en specifik grupp 

människor kan vara relevant om resultatet ska vara överförbart på liknande människor och 

grupper (Hartman, 2007). Författarnas upplevelse är att resultatet kan vara överförbart till 

liknande grupper. Skillnader mellan olika landsting eller andra delar av landet kan förekomma 

men har inte tagits i beaktning i denna studie. Dock menar Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) att författaren kan skapa förutsättningar och ge förslag på överförbarhet men läsaren är 

den som avgör om resultatets överförbarhet till andra sammanhang. 

Resultatdiskussion 

Det unika i att möta våldsutsatta prehospitalt 
Samtliga informanter belyste att det viktigaste vid bedömning prehospitalt var att initialt 

bedöma om tillståndet var livshotande för patienten och därefter göra en sekundär bedömning. 

Enligt Elmqvist, Fridlind och Ekenbergh (2008) är det primära att uppmärksamma 

livshotande tillstånd i prehospital miljö.  

Informanterna ansåg om den prehospitala miljön var ett hot mot deras egen säkerhet behövdes 

säkerhetsåtgärder vidtas och att det kunde skapa en fördröjning för att bedöma patientens 

tillstånd. Uttrycktes även att det fanns en känsla av otrygghet i riskfyllda miljöer. Vidare att 

om polisen fanns på plats skapade det en trygghet och gav bättre förutsättningar för snabbt 

omhändertagande av patienten om misstänkt gärningsman fanns kvar på plats. I en studie 

gjord av Aasa och Wiitavaara (2009) beskrivs det att platsen där patienten befinner sig oftast 

är okänd för ambulanspersonalen och innan den kan beträdas måste det övervägas om det kan 

finnas risker för den egna säkerheten.  
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Några informanter belyste också att möta patienten i dess hemmiljö var till fördel för att göra 

en helhetsbedömning, att kunna omvärdera initiala sökorsaken och att bedöma om det fanns 

bakomliggande orsaker till exempel vid intoxikation eller fall i hemmet. Författarna delar 

också den upplevelsen att bemöta patienten i dess habitat möjliggör att patienter som utsätts 

för våld i hemmet bättre kan identifieras. 

Kärnan i mötet med den våldsutsatta 

Studiens resultat visade att det fanns vid frånvaro av fysiska skador svårigheter att identifiera 

och se tecken på våld i nära relation. Vilket även studie gjord av Pereira Gomes et al. (2013) 

visade. Författarna tror att det kan vara en av anledningarna till att det därför fanns ett bortfall 

från andra kollegor i ambulanssjukvården som uttryckte att det inte stött på patienter som 

utsatt för våld i nära relation, trots flera års erfarenhet prehospitalt.  

Några av informanterna uttryckte att vid frånvaro av fysiska skador så var magkänslan och 

erfarenhet viktig för att identifiera om patientens utsatts för relationsvåld. Brykczynski et al., 

(2011) studie visade också, att våga lita på sin magkänsla var viktig för att identifiera våld i 

nära relation.  

I denna studie påtalar flera informanter att de undvikit att ställa frågan om våld när 

våldsutövaren funnits kvar på platsen. Våldsutövarens närvaro har också försvårat 

omvårdnaden, dock framkommer det inget fall i denna studie där vitala omvårdnadsåtgärder 

försenats. I Laisser, Lugina, Lindmark, Nyström och Emmelin (2008) studie framkom det att 

sjuksköterskor undvek att samtala om våld med våldsutsatta kvinnor på grund av 

sjuksköterskans egen säkerhet och rädsla för att själva komma till skada av männen som 

utövar våld mot kvinnorna. 

 

Samtliga informanter tog upp vikten av att skapa trygghet och förtroende hos den våldsutsatta. 

Det skapades genom att ställa öppna frågor, lyssna och att våga se. Dessutom påtalades vikten 

av att skapa en så trygg miljö som möjligt med de förutsättningar som fanns. 

Andra studier visar att sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att skapa en god 

atmosfär/relation och förtroende till patienterna för att underlätta identifiering av våld och 

vidta omvårdnadsåtgärder (Brykczynski et al., 2011; Williams et al., 2016; Sundborg et al., 

2015). För att skapa en god relation till patienterna kunde sjuksköterskan prata, lyssna och ge 

stöd (Brykczynski et al., 2011; Williams et al., 2016).  

 

Informanterna som beskrev fall där barn fanns med i bilden uttryckte samtliga att de var 

fruktansvärt och jobbigt. Att man berördes av familjens tragik och att barnen uppenbarligen 

for illa samt att det inte var en bra miljö för barn att växa upp i, när våld finns i familjen. I 

Janson, Jernbro och Långberg (2011) studie ser man att barn som bevittnat eller blivit utsatta 

för våld är mer benägna att både tolerera våld men också att upprepa samma mönster. 

Informanterna som berättade om patientfall där barn var inblandade hade själva barn, samt 

under intervjun upplevdes det ett stort engagemang från informanterna när de berättade om 

hur barnen hade det. Informanterna tog vidare upp att familjerna behöver all tänkbar hjälp och 

stöd, att det ibland är svårt att inte kunna göra en snabb förändring. Trots anmälningsplikten 

som sjuksköterskor har redan vid misstanke om att barn far illa, så anmäldes inte samtliga fall 

till Socialtjänsten. Författarnas egna upplevelser är att det prehospital inte alltid görs en 

orosanmälan trots skyldigheten enligt lag. Tänkbara orsaker är att om andra aktörer är 

inblandade som polisen eller akutmottagning så anser man att det räcker att dem gör det. Samt 

att det idag inte finns ett enkelt och smidigt sätt att göra en orosanmälan prehospitalt i 

regionen där studien gjordes. 
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Samtliga informanter tog upp patientfall där de blivit mer eller mindre påverkade personligen. 

I flera fall var det barn inblandade. Författarna tror utifrån egna erfarenheter att just de här 

uppdragen, som beskrivs i intervjuerna, togs upp beror på att när man blir personligt 

engagerad/berörd är det lättare att komma ihåg uppdraget och detaljer. Våld i nära relation 

karakteriseras som sagt av att offret har ett känslomässigt band och ibland även är i 

beroendeställning till förövaren (NCK, 2014). Samt barn som bevittnar våld riskerar att 

drabbas för allvarlig fysisk och psykisk ohälsa och större risk att själv utsättas (Annerbäck, 

Wingren, Svedin & Gustafsson, 2010; Grip 2016). Med anledning av detta så kan dessa fall 

engagera mer och stå ut från de övriga jobben som ambulanssjuksköterskan stöter på. 

En informant tog dessutom upp skillnaden till vissa kollegor som “var helt empatilösa” och 

menade på att dessa aldrig skulle kunna identifiera denna typ av patientfall. Detta tyder på att 

personlighet och attityd kan vara avgörande.  

Sjuksköterskans behov av utbildning och verktyg 

Vid sammanställningen av resultatet framkom det att den informant, med lägst antal års 

erfarenhet av prehospital vård, inte ansåg bristen på erfarenhet skulle behöva ha någon 

negativ inverkan på att vårda patienter som utsatts för våld i nära relation. De informanterna 

med längst erfarenhet påtalade dock att deras erfarenhet hade hjälpt dem i mötet med den 

våldsutsatta, samt uttryckte att diskutera svåra frågor var lättare nu än i början.  

Den skilda upplevelsen av att vårda, bemöta och informera skulle kunna skilja sig beroende 

på hur ofta man varit med om denna typ av patientfall. Möjligen kan den delade upplevelsen 

mellan den minst erfarna och de med flera års erfarenhet bero på att det är svårt att reflektera 

över erfarenhet man inte har. 

 

Ett flertal studier visar att ett av hindren för sjuksköterskor vid identifiering av våld i nära 

relation var att de saknade kunskap (Al-Natour et al., 2016; Goicolea et al., 2017; Guruge, 

2012; Robinson, 2009; Sundborg et al., 2015). Vad sjuksköterskorna upplevde som brist på 

kunskap var att inte veta hur de skulle gå tillväga för att identifiera våld i nära relation samt 

vilka omvårdnadsåtgärder som kan genomföras (Guruge, 2012; Robinson, 2009; Sundborg et 

al., 2015). En annan kunskap sjuksköterskorna saknade var att de inte visste vilka kvinnor de 

skulle identifiera/fråga om våldsutsatthet samt vilka riktlinjer som fanns och hur riktlinjerna 

skulle användas (Robinson, 2009) Ytterligare ett hinder som sjuksköterskorna upplevde var 

att de saknade utbildning om våld i nära relation samt brist på riktlinjer angående den 

psykiska hälsan. De underlättande faktorerna sjuksköterskorna nämnde för att kunna utföra 

omvårdnadsåtgärder var att ha kunskap och erfarenhet om våld i nära relation (Brykczynski et 

al., 2011; Williams et al., 2016). Sjuksköterskorna ansåg att kunskap innebar att veta hur de 

kunde identifiera våld, att de ställde frågor om våld i nära relation rutinmässigt, att de hade 

lämpliga frågeformulär samt visste vilka resurser som fanns att tillgå (Williams et al., 2016). 

Samma hinder och bristande kunskaper samt frånvaro av utbildning tog informanterna upp i 

denna studie. Vidare kunde man se att de personerna med utbildning och eget intresse för 

ämnet hade större kunskap om var information fanns att tillgå och hur de kunde hjälpa de 

våldsutsatta vidare. Samtliga efterfrågade mer kunskap, utbildning och riktlinjer vid 

omhändertagande vid omvårdnad av patient som utsatts för våld i nära relation.  

 

I samtliga intervjuer anser informanten att hen gjort ett, med förutsättningarna, bra jobb. Vilka 

svar och situationer som hade skildrats om de hade blivit ombedda att ta upp fall där det gått 

mindre bra går bara att sia om, men möjligt att det hade givit ett annat resultat. Trots att data 

behandlas konfidentiellt kan det för informanterna kännas riskabelt att prata om fall där 

utfallet inte blivit som önskat. 
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Slutsats 

Ambulanssjuksköterskors upplevelse av att vårda patient som utsatts för våld i nära relation 

var att det krävdes trygghet, tillit och förtroende mellan sjuksköterska och den våldsutsatta. 

Detta påverkades positivt genom att ställa öppna frågor, våga se och lyssna. Däremot 

påverkades omvårdnaden negativt då sjuksköterskan upplevde att situationen var hotfull. 

Avsaknaden av rutiner och stöd från verksamheten tog också upp som ett hinder. 

Sjuksköterskorna upplevde även att de saknade utbildning och kunskap i ämnet för ett 

optimalt omhändertagande och möjlighet att erbjuda fortsatt stöd för den drabbade. 

Klinisk tillämpbarhet 

Enligt Socialstyrelsens författning SOSFS 2014:4 där arbetsgivarens ansvar tydligt är 

formulerad i samband med att “vuxna som är eller har varit utsatta för våld eller andra 

övergrepp av närstående. Och barn som har bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot 

närstående (barn som bevittnat våld)” ska varje vårdgivare fastställa “rutiner som behövs för 

att utveckla och säkra kvaliteten i arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld.” Samt 

“Vårdgivare som i sin verksamhet tar emot barn eller deras närstående ska fastställa rutiner 

för hur anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) ska fullgöras 

vad gäller ett barn som kan vara våldsutsatt eller kan ha bevittnat våld” 

 

Studien visade att samtliga som intervjuades saknade rutiner och stöd inom verksamheten för 

att kunna uppfylla ovanstående krav i mötet med patienter som utsatts för våld i nära relation 

samt barn som utsatts eller bevittnat relationsvåld. 

Utifrån studiens resultat bedöms det behövas utbildning inom våld i nära relation för att 

sjuksköterskor prehospitalt ska få ökad kunskap om identifiering, kommunikation och vilka 

omvårdnadsåtgärder som kan ges. Dessutom behövs rutiner framtas av arbetsgivaren för att 

tillgodose Socialstyrelsens författning. Författarnas förhoppning är att med stöd av denna 

studies resultat utbilda sjuksköterskor inom ambulanssjukvården inom ämnet. Det skulle leda 

till en bättre omvårdnad av de som utsatts för relationsvåld, kunna medföra minskat lidande 

och främja ohälsa för dem som lever i våldsrelationer. 
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Bilaga 1 

VERKSAMHETSBREV 

Till verksamhetschef 

X X 

 

Vi heter Annie Horn och Anna Larsson och är sjuksköterskor som jobbar inom 

ambulanssjukvården. Vi studerar Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning 

ambulanssjukvård vid Sophiahemmet Högskola. I vårt självständiga arbete, omfattande 15 

högskolepoäng, har vi valt att studera: Specialistsjuksköterskors upplevelse av att bemöta 

patienter prehospitalt med misstanke om våld i nära relation. Vi är intresserade av att få 

genomföra studien vid XXX. 

 

Att utsättas för våld (sexuellt, fysiskt och/eller psykiskt) är allvarligt sett både ur individ- och 

samhällsperspektiv. Brottsförebyggande rådet redovisar i en rapport från 2014 att 6,8 procent 

av befolkningen i Sverige hade under 2012 någon gång varit utsatta för våld i nära relation. 

Våldsutsatthet ger ohälsa, därför är det viktigt att inom hälso- och sjukvården identifiera 

våldsutsatthet så personer som utsätts för våld i nära relation får ett adekvat omhändertagande 

och bemötande. Sjuksköterskan i den prehospitala verksamheten kan uppleva olika slags 

svårigheter i specifika vårdsituationer med personer som utsatts för våld i nära relation. Inom 

den speciella vårdmiljö som det prehospitala vårdutrymmet utgör kan det uppkomma andra 

problem och utmaningar i den specifika omvårdnaden av en person som har, eller misstänks 

ha, utsatts för våld i nära relation än de som finns intrahospitalt. Det är därför av intresse att 

belysa olika situationer i denna kontext som kan identifieras som förbättringsområden i den 

prehospitala verksamheten. Som utgångspunkt för det är ambulanssjuksköterskans egen 

upplevelse av stor vikt.  

 

Syftet är att belysa sjuksköterskors upplevelse av den prehospitala omvårdnaden av patienter 

som har eller misstänks ha utsatts för våld i nära relation. 

 

Studien kommer vara en kvalitativ intervjustudie där plats för intervjun kommer att 

bestämmas i samspel med deltagarna, dock på deras fritid. Vi skulle gärna vilja ha din 

tillåtelse att kontakta tilltänkta informanter via deras angivna mejladresser i intranätet. 

 

Om du godkänner att studien genomförs vid din klinik, är vi tacksamma för din underskrift av 

denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du har förbehåll vill vi gärna 

att du anger detta.  

Har du frågor rörande själva undersökningen är du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare. 

 

Efter att studien är genomförd och godkänd, kommer den att publiceras på internet på DIVA 

som är en gemensam portal för publicering av forskningsrapporter och studentarbeten. 

Forskningsetiska principer kommer att följas strikt, vilket bl.a. innebär att deltagare i studien 

(inklusive arbetsplatser) kommer att vara avidentifierade. 

Efter godkänd studie kommer vi gärna och presenterar vårt resultat för dig och/eller på 

arbetsplatsen om du så önskar. 

 

Stockholm 201X-XX-XX 

Med vänlig hälsning    
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Bilaga 2 

INFORMATIONSBREV 

Till dig som är som sjuksköterska på ambulansen jobbar för XXX inom XXX län. 

Vi är två sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet högskola som under vår- och 

höstterminen 2017 kommer skriva vår magisteruppsats inom ämnet omvårdnad: våld i nära 

relation. Syftet är att belysa sjuksköterskors upplevelse av den prehospitala omvårdnaden av 

patienter som har eller misstänks ha utsatts för våld i nära relation.  

Att ha blivit utsatt för våld i nära relationer är allvarligt på både individ- som på samhällsnivå. 

NCK (Nationellt centrum för kvinnofrid) publicerade en befolkningsrapport 2014 om läget i 

Sverige. Den visar tydligt att ha blivit utsatt för våld har kopplingar till ohälsa som 

exempelvis depression, riskbruk av alkohol, kroppsliga symtom som huvudvärk, smärta i 

nacke och axlar, yrsel, återkommande tarmbesvär. 

I rapporten uppger tio procent av kvinnorna och en procent av männen att de utsatts för 

allvarligt sexuellt våld som vuxen. Tjugo procent av kvinnorna och åtta procent av männen 

har levt med utsatthet för upprepat och systematiskt psykiskt våld som utövats av en aktuell 

eller tidigare partner. Tio procent av kvinnorna och femton procent av männen har blivit 

utsatts för allvarligt fysiskt våld exempelvis slagna med knytnäve eller föremål. 

Som sjuksköterska är sannolikheten stor att man någon gång kommer möta en patient som 

blivit utsatt för den typen av våld. Men hur ofta ställer sjuksköterskan frågan om våld i nära 

relation till sina patienter? Samt vilka svårigheter kan sjuksköterskan uppleva av att vårda en 

person som utsatts, eller misstänks ha utsatts, för våld i nära relation? Med den här 

intervjustudien avser vi undersöka det, därför har du och några av dina sjuksköterskekollegor 

på ambulansen, anställda av XXX blivit tillfrågade.  

Med det här informationsbrevet tillfrågas du nu att medverka i vår intervjustudie. 

Datainsamlingen kommer att ske genom bandade intervjuer vecka 26-36, med 

sommaruppehåll. Intervjuerna kommer gärna ske på egen tid och vi kommer gemensamt 

komma överens om var intervjun skall hållas, tidsåtgången beräknas vara mellan 30-45 

minuter. Allt material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid 

publiceringen i Diva. Deltagandet är helt frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta din 

medverkan. 

 

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss. Kontaktinformation finner du nedan. 

 

Annie Horn     Anna Larsson 

Mobilnummer    Mobilnummer 

Mejladress     Mejladress 

 

Tack på förhand för din medverkan! 
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     Bilaga 3 

INTERVJUGUIDE      

 

Inledande bakgrundsfrågor 

Hur länge har du jobbat inom ambulanssjukvården?  

 

Hur känner du för att diskutera svåra frågor och känsliga ämnen med de patienter du möter 

inom ambulanssjukvården?  

 

Vad har du fått för utbildning inom våld i nära relation?   

 

Öppna frågor till informanten 

Beskriv ett vårdtillfälle du skulle kunna berätta om, där du varit med och träffat en patient 

som blivit utsatt för, eller misstänks ha blivit utsatt, för våld i nära relation när du jobbat inom 

ambulansen?  

Vad upplever du utmärkte just detta uppdrag?    

Hur upplever du att just detta uppdrag skiljer sig från andra uppdrag? 

 

Utgå från informantens händelse som beskrivits 

 

Central fråga: Hur upplever du omvårdnaden av denna patient?  

          Sonderingsfrågor: Vad upplevde du utgjorde en särskild utmaning?      

 

Förklara  

        Vad upplevde du gick särskilt bra? Berätta! 

 

Hur upplever du att ta upp frågan om våld i en nära relation med en patient, eller misstänks ha 

blivit utsatt för våld i nära relation? 

 

Hur upplever du närståendes reaktion på händelsen? (Om denna fanns på platsen) 

Och vilka utgjordes dessa av? 

Förklara hur du tror barnen upplevde händelsen (om det fanns barn med)? 

 

Vad upplever du skulle behövas för att kunna göra det lättare för dig som 

ambulanssjuksköterska i situationer som den du beskrivit?  

 

Probes/Följdfrågor, exempel: 

Hur då? 

Varför? 

På vilket sätt? 

Jag tolkar ditt svar som... Har jag uppfattat dig rätt? 

 

Stödord för intervjuare: 

Omvårdnad: bemötande, få patient att känna sig trygg, samt omvårdnad utifrån ABCDE, visa 

respekt för pt men även för anhörig, skydda patientens integritet 
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Bilaga 4 

 

Samtyckesformulär 

 

Jag har tagit del av informationen och samtycker till att delta i intervjustudien vars syfte är att 

beskriva sjuksköterskors upplevelse att vårda patient/-er som utsätts för våld i nära relation . 

Jag samtycker även att mina personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen (PUL 

1998:204) Jag kan när som helst avbryta mitt deltagande utan att ange orsak till detta. 

 

___________________________________        ________________________________     

Ort och Datum                                                       Underskrift forskningsperson   

            

                                ________________________________ 

                                                                                                                                          

                                       Namnförtydligande 

 

___________________________________        ________________________________     

Ort och Datum                                                       Underskrift forskningsansvarig   

                             

 

            _________________________________ 

                                                                                                                                          

                                      Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 


