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Abstrakt 

Bakgrund 
Ett flertal studier har visat att hot och våld mot ambulanspersonal är vanligt 
förekommande. Tidigare studier inom ambulanssjukvård har tydligt beskrivit 
metoder som ambulanspersonal kunnat använda sig av för att minska risken för att 
drabbas av våld. Trots detta har ambulanspersonal uppgett att de inte haft tillräcklig 
utbildning inom hot och våld. 
 
Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa viktiga faktorer för uppkomst av hot 
och våld inom ambulanssjukvård samt dess konsekvenser. 

Metod 
Nio kvantitativa artiklar analyserades och sammanställdes till en systematisk 
litteraturstudie. 

Resultat 
Faktorer som framkom i studien innefattade att manliga patienter var mer benägna 
att utöva våld mot ambulanspersonal, att våld var vanligast förekommande under 
insatser på kvällar och nätter och att förövaren ofta var påverkad av alkohol eller 
droger. Konsekvenser av våldet innefattade en påverkan av patient-vårdar relationen 
och användning av begränsningsåtgärder i mer eller mindre omfattning. Verbala hot 
som var vanligast förekommande kunde utövas av patienten själv men även av 
anhöriga. För att hantera detta kunde larmoperatörer välja att låta 
ambulanspersonalen avvakta på säkert avstånd medan polis säkrade platsen för att 
undanröja eventuella hot. 

Slutsats 
Vårdgivare bör ha i åtanke huruvida ett samarbete med polismyndighet kan vara av 
värde för att utbilda ambulanspersonal i exempelvis identifiering av hotfulla 
situationer. Det föreligger en kunskapsbrist kring detta fenomen och vidare studier 
bör bedrivas. 

Nyckelord: Ambulans, Våld, Faktorer, Konsekvenser, Utbildning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Abstract 

Background 
Threats and violence directed toward ambulance personnel are common and 
literature aimed at ambulance health care have clear guidelines that ambulance staff 
could use to decrease the risk of experiencing violence. Despite this ambulance staff 
have indicated that they lack sufficient training in handling threats and violence.  

Purpose 
To illuminate important factors for the occurrence of threats and violence in the 
ambulance and its consequences. 
 
Method 
Nine quantitative articles were analyzed and compiled into a systematic literature 
review. 
 
Results 
From this study we found that male patients were more likely to use violence against 
ambulance staff. Violence was most frequent during emergency calls which occurred 
during the evening and night and the offender was often under the influence of 
alcohol or drugs. Violence negatively impacted the patient-caregiver relationship and 
increased the use of restraints. Verbal threats were most common, and the offender 
could be the patient but also relatives. To deal with potential violent situations 
operators at an emergency service centre could direct the ambulance crew to wait at a 
safe distance while police secured the site. 

Conclusion 
Caregivers should consider whether police authorities may be of value to 
train/instruct ambulance staff in identifying and handling threatening situations. 
There is a lack of knowledge about this phenomenon and further studies should be 
conducted. 

Keywords: Ambulance, Violence, Factors, Consequences, Training 
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Inledning 

Ambulanssjukvården är en speciell arbetsplats. Personalen arbetar i par och är oftast den 

första sjukvårdskontakten med sjuk eller skadad person. Om en person skulle bli våldsam 

under omhändertagandet är ambulanspersonalen väldigt utsatta då de inte har några 

kollegor i närheten och polis kan vara långt bort från platsen. Detta arbete kommer att 

belysa viktiga faktorer som kan inverka på förekomsten av hot och våld samt den 

utbildning kring fenomenet som i dagsläget förekommer inom ambulanssjukvård. 

Bakgrund 

Prevalens  

I en amerikansk studie av Corbett, Grange och Tamara (1998) med 490 deltagande 

ambulanspersonal beskriver 61 % att de blivit överfallna på arbetet. Av dessa beskrev 25 

% att de blivit skadade och i 37 % av dessa fall krävdes det vård för skadorna. En annan 

amerikansk studie av Pozzi (1998) med 331 deltagare visade att 90 % av 

ambulanspersonalen vid något tillfälle har utsatts för övergrepp och våld. I en annan 

studie av Boyle et al. (2007) med 260 deltagare rapporteras att 87 % av 

ambulanspersonalen i Australien utsatts för våld på sin arbetsplats, framför allt verbala 

övergrepp. Petzäll et al. (2011) påvisar i sin studie från Sverige med 134 deltagare att 66 % 

av deltagarna hade blivit hotade vid något tillfälle. Hot med tillhyggen förekom vid 27 % 

av tillbuden och 42 % av deltagarna har vid något tillfälle blivit utsatta för våld. Rahmani 

et al. (2012) beskriver i sin studie som genomfördes med 138 deltagare bosatta i Iran att 

74,6 % av deltagarna under det senaste året blivit drabbade av någon form av 

arbetsplatsrelaterat våld. Förekomsten av fysiskt våld var 37,7 % medan verbala attacker 

hade drabbat 71 % av deltagarna.  

Ovanstående studier visar tydligt att hot och våld mot ambulanspersonal förekommer 

och inom ett tidsspann på 14 år har prevalensen globalt hållit sig mellan 61 – 90 %. 
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Definitioner  

Innan bakgrunden fortsätter väljer författarna att tydliggöra definitioner för viktiga 

begrepp som förekommer i detta arbete med syfte att underlätta fortsatt läsning. WHO 

(2002, 5) definierar våld som: 

“The intentional use of physical force or power, threatened or 
actual, against oneself, another person, or against a group or 
community, which either results in or has a high likelihood of 

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

 

Norstedts svenska ordbok (2003)  anger att våld är ett fysiskt agerande som används som 

bestraffning eller som ett medel för att påverka annan person. Hot beskrivs som ett 

medel att få annan person att agera på ett visst sätt för att undvika följder som kan anses 

som obehagliga. 

Författarna av denna litteraturstudie håller med båda ovanstående definitioner av hot 

och våld, med tillägg att våldet inte behöver vara avsiktligt. Det kan exempelvis vara 

oavsiktligt när en person med demenssjukdom slår till ambulanspersonalen av ren 

smärtreflex när ambulanspersonalen ska sätta en intravenös infart. Vidare kan hot och 

våld även vara av psykisk eller sexuell karaktär. 

Mistovich och Karren (2009, 9-10) definierar Emergency Medical Technician (EMT) som 

vårdpersonal som ansvarar för patienttransport och basal akutsjukvård samt har en 

begränsad rättighet att administrera läkemedel. Vidare beskrivs begreppet Paramedic 

som en person som i grunden har samma utbildning som en EMT men sedan erhållit 

påbyggnadsutbildning och därmed är ytterst ansvarig för den vård som ges i ambulansen. 

Paramedics har det övergripande ansvaret för att bedöma patienter och 

läkemedelshanteringen.  

Hädanefter kommer samtliga ovannämnda yrkeskategorier att kallas för 

ambulanspersonal i detta arbete. 

Orsaker till våld 

Ser man till facklitteraturen som finns inom ambulanssjukvård beskriver bland annat 

Mistovich och Karren (2009, 863-868) att påverkan av alkohol eller narkotika, men även 

sjukdomstillstånd såsom psykos eller skallskada kan vara orsaker till att en patient är 

våldsam. Vidare beskriver författarna att larm där det förekommer alkohol eller 
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narkotikapåverkade personer som snabbt växlar i humöret står för de flesta 

skadeincidenter för ambulanspersonal.  

Anledningar till aggressiva reaktioner kan vara exempelvis lång framkörningstid, 

överkänslighet mot det som sägs eller görs men även att åsikter om personalens 

bedömning av patienten inte överensstämmer med övriga personers tycke (McSwain et 

al. 2011, 91 ).  

Mistovich och Karren (2009, 865-866) beskriver att risken för hotfulla situationer kan 

minskas genom att lokalisera och tydligt se patienten innan man går fram till denne. 

Ambulanspersonalen bör observera sin omgivning efter tecken som kan tyda på att 

alkohol eller narkotika har brukats nyligt. Något som också bör beaktas är att det kan 

förekomma mer än en person på plats som kan agera våldsamt. En flyktväg bör alltid 

finnas tillgänglig och om patienten eller någon annan person är beväpnad 

rekommenderas att med lugn ton försöka prata med personen i fråga för att avbryta 

eventuell risk för våld. Om detta ej fungerar ska ambulanspersonalen förflytta sig till en 

säker plats och tillkalla polis.  

Sanders och McKenna (2012, 1045) beskriver att det vid omhändertagande av sjuk eller 

skadad person är möjligt för ambulanspersonal att med hjälp av fyra faktorer bedöma hur 

sannolikt det är att våld uppkommer. Dessa faktorer omfattar ambulanspersonalens 

kännedom om att personen varit våldsam vid tidigare tillfälle, observation av personens 

kroppshållning, vilket röstläge som används samt om personen tydligt markerar sin 

personliga sfär och håller avstånd från andra. Tidigare nämnd författare beskriver vidare 

att ambulanspersonal bör försöka bidra till att minska faktorer som stressar upp den 

potentiellt våldsamma personen. I allvarliga fall då en person som är i behov av vård 

samtidigt utgör fara för sig själv eller annan person beskriver författarna även att 

fasthållningsåtgärder kan vara ett alternativ. 

Att observera är dock att inga rutiner förekommer kring fasthållningsåtgärder inom 

ambulanssjukvård i Sverige.  

Utbildning för ambulanspersonal kring hot och våld 

Ett av de största utbildningskoncept som används inom ambulanssjukvården världen 

över kallas för Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) och utvecklades ursprungligen i 

USA. Utbildningsmaterialet i PHTLS anger ett flertal faktorer i omgivningen som bör 

beaktas i vården av sjuka eller skadade patienter, till exempel risken för hot och våld.  
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McSwain et al. (2011, 88-92) betonar att personalen bör vara medveten om att varje 

uppdrag kan innebära en risk för att hamna i en hotfull situation. På platsen kan det 

förutom en patient finnas fler patienter, anhöriga och åskådare. Dessa personer kan av 

olika anledningar eventuellt inte handskas med situationen på ett rationellt sätt. Det är 

alltså viktigt för personalen att upprätthålla en säker och professionell attityd men 

samtidigt visa respekt och omsorg. Att snabbt kunna vinna patientens förtroende och få 

kontroll över situationen är något som personalen bör prioritera. Vidare betonar 

författaren att personalen bör träna sig själv att observera en skadeplats. Att snabbt 

kunna uppfatta antalet individer och var de befinner sig när de anländer till platsen. Hur 

åskådare rör sig i omgivningen, tecken på stress, oväntade eller ovanliga reaktioner på 

ambulanspersonalen. För att kunna upptäcka gömda vapen bör personalen observera om 

individer håller i något i sina händer, utbuktningar på kläder eller avvikande beteende.  

Om situationen utvecklas till att bli hotande ska personalen snabbt lämna platsen. En 

bedömning av patienten kan göras inne i ambulansen. Personalen måste alltid ha sin 

egen säkerhet i fokus. Detta innebär att ambulanspersonalens egen säkerhet alltid skall 

tillgodoses i första hand innan de börjar vårda en patient, även om det skulle handla om 

potentiellt livshotande situationer för en patient. Detta motiverar författaren genom att 

beskriva att skadad vårdpersonal blir en börda som kräver ytterligare resurser som skulle 

kunnat användas för att ta hand om de som larmet i första hand gällde.  

Samma författare beskriver även att det finns olika hanteringsstrategier att använda sig 

av. En av dessa är tillämpningen av en sorts inriktning som beskrivs som ”hands on och 

hands off”. En så kallad ”hands on” inriktning innebär att en ur personalstyrkan har sitt 

fokus på patienten medan kollegan håller sig i bakgrunden och övervakar platsen, så 

kallad ”hands off” inriktning. Kollegan som har ”hands off” har fokus på att ta hand om 

anhöriga, åskådare, insamla information och skapa bättre tillgång till patienten men även 

se till att möjligheten till att snabbt kunna lämna platsen finns. Kollegan täcker således 

sin partner som vårdar patienten och säkerställer att vård kan ges under säkra former. 

Allvarliga situationer kan inträffa om ingen ur personalstyrkan tar ett steg tillbaka och 

observerar platsen. Detta kan i värsta fall leda till att tidiga signaler på en hotfull 

situation missas. En annan hanteringsstrategi vid risk för hot eller våld är att 

ambulanspersonalen i förväg kan ha utsett kodord. Detta möjliggör för kollegorna att 

kunna kommunicera med varandra utan att andra personer på platsen blir medvetna om 

oron.  
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Vidare beskrivs fyra regler som personalen bör följa för att minska risken att hamna i en 

farlig situation. Det som är kärnan i reglerna är att personalen aldrig ska riskera sin egen 

säkerhet. Dessa innefattar att ”inte vara där”. Med detta menas att om larmet gäller en 

sedan tidigare känd adress där det förekommit hot eller våld bör personalen stanna på 

säker plats, begära polisassistans och vänta tills polisen säkrat platsen. En andra regel är 

att ”dra sig tillbaka” och innebär att ambulanspersonalen vid hot ska ta sig tillbaka till 

ambulansen och lämna platsen. Därefter bör personalen stanna på säkert avstånd och 

vidta åtgärder som är relevanta, exempelvis begära polisassistans. En tredje regel som 

beskrivs är att avleda patienten om denne utvecklar en hotfull attityd. Avledande tal bör 

användas för att minska oro och aggression. Detta görs medan personalen förbereder sig 

på att lämna platsen. En sista åtgärd och den fjärde regeln som beskrivs är att försvara 

sig. Detta innebär dock inte att jaga eller brotta ned en aggressiv person. Det innebär att 

ambulanspersonalen ska ta till nödvändiga åtgärder för att skydda sig själv och att 

möjliggöra flykt och påkalla polis. Detta är ett läge man ej bör hamna i. Tidigare nämnd 

författare betonar därmed vikten av goda bedömningar, att lyssna på magkänslan och att 

ambulanspersonalens egen säkerhet alltid kommer först.  

Något som överraskar författarna till denna studie är det faktum att ambulanspersonal 

upplever att de inte erhållit tillräckligt med utbildning för hur de ska hantera hot och 

våld. I en studie gjord i USA av Corbett, Grange och Tamara (1998) framkom det att 

endast 28 % av deltagarna hade erhållit utbildning i hur de ska hantera hot och våld och 

33 % uppgav att det förekom tydliga rutiner kring hot och våld. Samtidigt visar samma 

studie att 79 % av ambulanspersonalen vid något tillfälle upptäckt att patienten varit 

beväpnad och 73 % av ambulanspersonalen använde sig av skyddsutrustning i form av 

exempelvis skottsäker väst. Dessutom uppgav 19 % av deltagarna att de vid något tillfälle 

själva varit beväpnade på arbetet med exempelvis kniv, pepparspray eller handeldvapen. 

Problemformulering  

Utbildning för ambulanspersonal kring hot och våld är av stor vikt då det i litteraturen 

beskrivs att personalen kan behöva kroppsskydd och i vissa fall även vapen eller andra 

skyddsmedel i arbetet samtidigt som de uppger att de inte fått tillräckligt med utbildning 

kring fenomenet hot och våld. 

Då det finns en lucka mellan utbildning och tillämpningen av denna ute i klinik är det 

viktigt att studera hur personalen upplever hotfulla och våldsamma situationer samt vilka 
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hanteringsstrategier som tillämpas. Samt även se om den utbildning kring hot och vålds 

situationer som finns i dagsläget är tillräcklig och används på ett korrekt sätt i praktiken.  

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa viktiga faktorer för uppkomst av hot och våld 

inom ambulanssjukvård samt dess konsekvenser. 

Metod 

Sökmetoder 

Artiklar för inklusion har sökts i databaserna CINAHL, Pubmed, GoogleScholar, 

PsychINFO, SweMed, SCOPUS samt tillämpat manuell sökning från referenslistor i 

artiklar som vi hittat i dessa databaser. Sökord som använts i olika kombinationer 

tillsammans med Booleska sökoperatörer är, Ambulance; Violence; Violent Threat; EMS; 

Prehospital care; Paramedic; Nursing; Assault; Patient. Inklusionskriterier till denna 

studie var att artiklarna skulle vara peer reviewed, finns tillgängliga med fulltext i 

databasen samt vara på engelska. Författarna har valt att ej göra någon begränsning 

utifrån land, eller årtal pga. begränsat kunskapsunderlag inom området i dagsläget. 

Urval 

Studiens material är vetenskapliga artiklar med kvantitativ data. I det första stadiet 

valdes artiklar ut för fortsatt granskning utifrån en intressant titel som bedömdes 

relevant mot studiens syfte(Urval 1). Av dessa valdes sedan de artiklar som hade ett 

relevant och passande abstrakt gentemot studien ut för fördjupad granskning där hela 

artikeln noggrant lästes igenom (Urval 2). Efter att ha läst artiklarna i sin helhet så valdes 

artiklarna som bäst svarade mot litteraturstudies syfte ut för kvalitetsgranskning och 

inkluderades därefter i litteraturstudien (Urval 3) (Tabell 1, bilaga 1). Artiklarna som 

ingår i studien har kvalitetsgranskats enligt en bedömningsmall som utarbetats av 

Bahtsevani, Stoltz och Willman(2011). Inkluderade artiklar presenteras i Tabell 2 (Bilaga 

2).  En artikel inkluderades för analys trots att den inte var peer reviewed. Denna 

bedömdes dock vara av god kvalitet samtidigt som den svarade gentemot syftet och 

innehöll en intressant komponent som författarna till denna studie ville ta del av.  
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Analys 

Artiklarna som slutligen inkluderades i studien lästes igenom enskilt av båda författarna 

för att säkerställa dess kvalitet, relevans samt för att få en helhetsbild av de olika 

artiklarnas resultat. Författarna diskuterade varje artikel för att få en gemensam 

förståelse av innehållet. Analysen gick till så att båda författarna läste igenom alla artiklar 

vid ett flertal tillfällen och utifrån detta antecknade nyckelresultat som var relevant för 

studien. Översättningarna validerades genom att författarna tillsammans gått igenom 

artiklarna samt läst varandras anteckningar. Efter analys kunde nyckelresultaten 

sammanföras till kategorier som sedan inordnades under fyra domäner.  

Etisk reflektion 

Den etiska reflektionen som förekom i de artiklar som författarna valt ut innefattar att 

deltagarna blivit informerade om studiens syfte, att enkäterna blivit besvarade på frivillig 

basis med utlovad anonymitet samt att en del av artiklarna blivit godkända av etisk 

nämnd. 
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Resultat 

Analysen av de vetenskapliga artiklarna resulterade i fyra domäner och elva kategorier 

(Tabell 3). 

 

Tabell 3. Översikt över domäner och kategorier 

Domäner Kategorier 

Faktorer kopplade till patienten Ålder och kön 
 
Psykisk sjukdom och 
berusningsmedel 

Yttre påverkande faktorer  
Skillnader på tid och dygn 

Konsekvenser av våld Patient-vårdar relationen påverkas 
 
Begränsningsåtgärder 

Ambulanspersonalens 
perspektiv 

Personalsäkerhet 
 
Våld från andra än patienten 
 
Typ av våld 
 
Betydelsen av utbildning, 
yrkeserfarenhet och arbetstid 
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Faktorer kopplade till patienten 

Ålder och kön 

Ett flertal amerikanska studier visar liknande resultat gällande ålder medans resultaten 

går isär huruvida män eller kvinnor är mer benägna att bruka våld. Grange och Corbett 

(2002) menar att ett samband mellan ålder och våldsbenägenhet föreligger. 

Åldersgruppen 30-44 är den grupp som är mest våldsbenägna. Fowlie Mock, et al. (1998) 

hävdar att medelåldern för våldsamma patienter var 32,5 år med en variation på 8,1 år. 

Det förelåg även skillnad vad gäller kön för våldsamma patienter. Studien visade att 

kvinnor oftast var den kategori som utförde våldet. Cheney et al. (2006) påvisar däremot 

att det ej föreligger någon koppling mellan kön och våldsutövning, bägge könen är lika 

benägna att överfalla ambulanspersonalen. Grange och Corbett (2002) menar däremot 

att bland de transporter som hade en manlig patient var prevalensen för våld 6,1 % 

jämfört med 3,4 % för kvinnor. Mechem et al. (2002) beskriver att 54 % av de som 

medvetet angrep ambulanspersonalen var män, medan 31 % var kvinnor.   

 

Psykisk sjukdom och berusningsmedel 

 

Flera studier från USA visar att det kan föreligga ett samband mellan psykisk sjukdom 

och förekomsten av våld. Även ett samband mellan alkohol, droger och våld verkar 

föreligga. Grange och Corbett (2002) beskriver att vid 195 transporter fanns det 

misstanke om bakomliggande psykisk sjukdom och vid 64 (33 %) av dessa transporter 

förekom våld. Cheney et al. (2006) visar på att i 30 % av fallen där ambulanspersonal 

blivit överfallna hade angriparen en psykisk sjukdom. 

Alkohol förekom i 62 % och droger i 25 % av fallen där det förekom våld mot 

ambulanspersonal (Fowlie Mock, et al. 1998). Grange och Corbett (2002) beskriver att 

det sammanlagt förekom våld mot personalen i 184 av 4102 uppdrag och av dessa var det 

totalt 99 incidenter där patienten var påverkad av alkohol eller droger. Cheney et al. 

(2006) beskriver i sin studie att i 271 fall av fysisk fasthållning misstänktes 175 patienter 

(91 %) vara påverkade av alkohol och/eller droger. 
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Yttre påverkande faktorer 

Skillnader på tid och dygn 

Flera studier utförda i USA beskriver att förekomsten av överfall mot ambulanspersonal 

sker mellan kl 18 till kl 08 i mer än var tredje till mer än hälften (34 % - 52,3 %) av 

transporterna och i 47,7 % av fallen under övrig tid. Under helgen var prevalensen för 

våld 45,5 % (Mechem et al. 2002: Grange och Corbett. 2002: Cheney et al. 2006). 

Andra amerikanska studier menar däremot att ingen skillnad fanns mellan olika 

veckodagar och att dag eller natt inte hade någon inverkan på prevalensen för våld mot 

ambulanspersonal (Grange och Corbett. 2002: Fowlie Mock, et al. 1998). 

 

Konsekvenser av våld 

Patient-vårdar relationen påverkas 

När våld förekom gentemot ambulanspersonal kan patient-vårdarrelationen påverkas 

fastän ambulanspersonal visar förståelse för den våldsamma patienten. Våldsamma 

patienter kunde även uppvisa en större vägran av vård jämfört med vårdvägrande 

patienter som ej var våldsamma (Suserud, Blomquist och Johansson 2002: Fowlie Mock, 

et al. 1998). 

 

Begränsningsåtgärder 

En studie beskriver olika metoder av begränsningsåtgärder som användes av 

ambulanspersonal i USA. Studien bestod av 271 rapporter med fysiska 

begränsningsåtgärder, t.ex. lindor, handklovar, splintar och lakan. I varierande 

proportion (20 % – 90 %) tillämpades fysiska begränsningsåtgärder av olika orsaker. 

Skador hos patienten före, under eller efter fasthållning förekom i 13 (5 %) av fallen. 

Samtliga skador som patienten fick var av lindrigare art såsom exempelvis blåmärken och 

skrapsår. I 77 (27 %) av fallen blev ambulanspersonal överfallna med exempelvis slag, 

sparkar, spottande och bitande. Vid två tillfällen blev personalen knivhotad. I bara 12 (4 

%) av fallen blev ambulanspersonal skadad. Vid 3 (1 %) fall söktes sjukvård för skadorna. 

I 107 (38 %) av fallen skulle ambulanspersonalen ha velat använda sig av sedering, 

orsaker till detta var att i 209 (77 %) av samtliga fall var fysisk fasthållning inte effektiv, i 
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118 (44 %) för att patienten fortsatte kämpa emot och i 79 (29 %) för att patienten inte 

kunde undersökas ordentligt. Vidare beskriver författaren att ambulanspersonalen 

upplevde ett större behov av farmakologisk sedering för patienter som överfallit 

ambulanspersonal, våldsamma patienter och patienter som skadat sig ytterligare under 

uppsikt av ambulanspersonal (Cheney et al. 2006). 

 

Ambulanspersonalens perspektiv 

Personalsäkerhet 

Gratton et al. (2010) beskriver att larmoperatören vid vissa sorters larm som exempelvis 

skottlossning, knivskärning och överfall har som praxis att inte låta ambulansen köra 

hela vägen fram till destinationen direkt utan att istället låta ambulansen stanna en bit 

ifrån destinationen, s.k. ”ställa” ambulansen och låta polis säkra platsen från potentiella 

hot innan ambulanspersonalen anländer. Larmoperatören kunde även välja att ”ställa” 

ambulansen baserat på egen intuition. Fowlie Mock, et al. (1998) beskriver att i 38 % av 

larm som hade våld inblandat använde sig larmoperatören inte av larmkoder såsom 

överdos, knivskärning och misshandel som skulle kunna indikera att det skulle kunna 

vara våldsamt på plats. Ambulanspersonalen fick således inte någon förvarning om att 

det kunde förekomma hot eller våld på platsen, eftersom larmoperatören helt enkelt inte 

hade meddelat detta vilket annars görs i form av tidigare nämnda larmkoder.  

 

Våld från andra än patienten 

Fowlie Mock, et al. (1998) menar att patienten själv inte var inblandad i våldet gentemot 

ambulanspersonal i en tredjedel av incidenterna utan det var andra som var inblandade. 

Suserud, Blomquist och Johansson (2002) visar också att våld från andra än patienten 

själv förekommer, tillexempel från anhöriga.  Grange och Corbett (2002) beskriver att 

10,3 % av incidenter där våld förekom var det andra än patienten som var våldsamma. 

 

Typ av våld 

 

Grange och Corbett (2002) beskriver att av 184 incidenter där våld riktades mot 

ambulanspersonal bestod 48,8 % av endast fysiskt våld, 30,4 % bestod av både fysiskt och 

verbalt våld och 20,7 % bestod av endast verbalt våld.  Fowlie Mock et al. (1998) beskriver 

att av 16 incidenter med våld bestod 50 % av endast verbala hot, fysiskt våld i 13 % och 
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både verbala hot och fysiskt våld i 38 % av situationerna. Suserud, Blomquist och 

Johansson (2002) beskriver i sin studie att bland 66 deltagare att prevalensen för att 

drabbas av hot och våld var 80,3%. Verbala hot bestod av 73 % av incidenterna och var 

således den vanligast förekommande. Fysiskt våld hade 67 % drabbats av och våld som 

innefattat tillhyggen eller vapen förekom i 17 % av fallen. Koritsas, Boyle och Coles 

(2009) beskriver att kvinnlig ambulanspersonal är mer utsatta för sexuella trakasserier 

och sexuella övergrepp 

 

Betydelsen av utbildning, yrkeserfarenhet och arbetstid 

 

Studier visar att ambulanspersonal som var utbildad Paramedic visade mindre ångest 

jämfört med de som var utbildade som EMT. Även ett tydligt samband påvisades mellan 

förekomsten av ångest och antal år av yrkeserfarenhet som visar att mer yrkeserfarenhet 

minskar förekomsten av ångest. Det noteras även i studierna att det förekom mindre 

ångest bland ambulanspersonal jämfört med övriga yrkesverksamma vuxna i andra 

yrkeskategorier i samhället. Även samband mellan mer arbetstid och ökad risk för att 

drabbas av verbala övergrepp förelåg i en studie (Fowlie Mock, et al. 1999: Koritsas, Boyle 

och Coles 2009). I en studie av Tintinalli och McCoy (1993) beskriver 15 av 32 (47 %) 

deltagare att de har fastställda handlingsplaner för våldssituationer och 16 deltagare (50 

%) uppgav att rutiner för begränsningsåtgärder förekom på deras arbetsplats. Enligt 31 

(97 %) av deltagarna var polisassistans möjlig när så behövdes. Totalt uppgav 22 (67 %) 

deltagare att de erhållit utbildning i situationer som innefattar hot och våld men endast 3 

(9 %) deltagare hade erhållit sådan utbildning från polismyndighet och endast 8 (25 %) 

hade erhållit utbildning i bedömning av potentiellt hotfulla platser. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa viktiga faktorer för uppkomst av hot och våld inom 

ambulanssjukvård samt dess konsekvenser. Resultatet visar tydligt att hot och våld är ett 

vanligt fenomen inom ambulanssjukvården. Detta förekommer över hela världen med det 

finns skillnader mellan länder och även nationellt. Skillnaderna gäller så väl vilken typ av 

våld som är vanligast, hanteringsstrategier, kön på gärningsman samt vilken tid på 

dygnet det mesta våldet förekommer för att nämna några skillnader. 
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En orsak till hot och våld mot personal som är gemensam för studier från flera länder är 

att förövaren ofta var påverkad av alkohol eller droger men även psykisk sjukdom förelåg 

som orsak. Kullgren (2003) styrker att personer med en psykisk sjukdom har större 

benägenhet att utöva våld. Norström och Pape (2010) styrker att det finns en tydlig 

koppling mellan mängden alkoholhaltig dryck som intagits och sannolikheten att uppvisa 

ett våldsamt beteende. Detta styrks även av Naranjo och Bremner (1993) som menar att 

ett aggressivt beteende kan vara orsakat av alkoholpåverkan samtidigt som 

alkoholpåverkan står som bidragande orsak för en stor del (43 % - 50 %) av de som söker 

vård för misshandel. 

De svenska strategierna för hantering av våldsamma patienter som tillämpas skiljer sig 

drastiskt från de amerikanska där Cheney et al. (2006) beskriver att det är vanligt med 

olika metoder för att hålla fast en våldsam patient för att kunna transportera och vårda 

personen. 

Utifrån författarnas granskning av artiklar kring ämnet har det framkommit att våld 

gentemot ambulanspersonalen även kan leda till negativa effekter för den våldsamma 

patienten. Brice, et al. (2003) tydliggör att fasthållning har lett till att våldsamma 

patienter avlidit medan de varit fastspända pågrund av varierande orsaker såsom 

exempelvis syrebrist. För att minska risken för skador betonar Benson et al. (2012) att 

personalen skall ha kännedom om riskerna med begränsningsåtgärder samt kunna 

använda sig av begränsningsåtgärder på ett säkert sätt. Vidare betonas att personalen 

endast ska vidta begränsningsåtgärder i nödfall. 

 Hanteringsstrategierna skiljer sig som sagt drastiskt mot de svenska där man utgår från 

PHTLS-konceptet där McSwain et al. (2011) menar att ambulanspersonal i största mån 

ska låta polis ta hand om våldsamma patienter och inte försöka omhänderta patienten 

utan assistans. 

En publikation från Arbetsmiljöverket (2012) beskriver att personalen ofta får lite 

information om hot eller våld. Personalen behöver därför snabbt kunna ta reda på om det 

i aktuellt ärende föreligger risk för hot eller våld och detta kan delvis uppnås genom 

träning. Även kunskap om att ambulanspersonal bör rapportera över till akutmottagning 

om aktuell patient varit våldsam beskrivs, för att personalen på akutmottagningen skall 

vara medvetna om risken att en sådan situation kan uppkomma. 
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Någonting som förvånade författarna under studiens gång var statistiken på våldsdåd 

från andra än patienten, att förbigående, släktingar och vänner till patienten osv. 

orsakade så pass mycket hot och våld mot personalen. Grange och Corbett (2002) anger i 

sin studie att 10,3 % av alla våldshandlingar som personalen utsätt för var orsakade av 

andra än patienten. Kommunalarbetarförbundet (2006) har kommit fram till att i 58 % 

av fallen är det patienten själv som utför våldshandlingen, i 38 % var både patient och 

anhörig förövare och i 4 % var det endast anhörig som var förövaren.  

Variationer av våld som förekommer ses tydligt mellan länderna men även vilken sorts 

våld som är vanligast. I den Svenska studien gjord av Suserud, Blomquist och Johansson 

(2002) beskrivs det verbala våldet som det mest förekommande till skillnad från den 

amerikanska studien gjord av Grange och Corbett (2002) som säger att det fysiska våldet 

har högre förekomst. En rapport från Kommunalarbetarförbundet (2006) stödjer 

uppfattningen att det verbala hotet förekommer mest, ända upp till 89 % till skillnad från 

det fysiska våldet som ses i 53 % av fallen. 

Det framkom i resultatet att personalen mår psykiskt dåligt efter uppdrag som innehållt 

hot eller våldsituationer. Detta skulle potentiellt kunna leda till sjukskrivningar eller att 

personal säger upp sig. Ett liknande samband beskrivs av Jackson, Clare och Mannix 

(2002) som menar att en arbetsplats med mycket hot och våldssituationer kan leda till 

fler sjukskrivningar men framför allt att fler väljer att lämna yrket.  

Enligt en rapport från Arbetarskyddsstyrelsen av Petterson (1998) upplevs den psykiska 

arbetsmiljön som dålig av var fjärde sjuksköterska och var tredje ambulanssjukvårdare. 

Fowlie Mock, et al. (1999) menar däremot att ambulanspersonalen upplever lägre 

ångestnivå än generellt för arbetsföra vuxna.  

Fastän det finns utförlig information kring ämnet i internationella utbildningsprogram, 

exempelvis PHTLS beskriver Tintinalli och McCoy (1993) att 67 % av deltagarna hade 

erhållit utbildning kring hot och våld varav endast 9 % från polismyndighet. I en rapport 

från Arbetsmiljöverket (1998) framkommer att 67 % av personalen ej erhållit utbildning 

kring hot och våld. Och paradoxalt uppger ändå 64 % att de har kunskap i hur de bör gå 

tillväga vid sådana situationer, fastän det av dessa svaranden är ungefär hälften som ej 

erhållit utbildning kring detta.  

Det är underligt att det inte tillämpas utbildning kring ämnet och även att en klar 

majoritet ändå uppger att de vet hur de bör agera. Detta ger en känsla av att kunskapen 
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som personalen besitter är självlärd utifrån tidigare erfarenheter av hot och 

våldssituationer. 

Det studerade fenomenet är ett globalt problem som fortfarande är väldigt lite studerat. 

Fenomenet kompliceras av att det är svårt att jämföra studier från olika länder eftersom 

kulturen skiljer sig drastiskt och detta kan påverka statistiken kring hot och våld. Bara att 

jämföra olika studier från samma land kan ge varierande resultat eftersom storstäder och 

landsbyggd ser olika ut såväl som organisation och samhälle. Det är viktigt med fortsatta 

studier inom ämnet och framförallt att det görs större studier.  

Metoddiskussion 

Under studiens gång uppkom svårigheter att finna relevanta vetenskapliga artiklar som 

uppfyllde vårt syfte. Problemet var att det fortfarande är väldigt få studier gjorda inom 

det valda ämnesområdet. Av de studier som fanns i databaserna var det tyvärr många 

som inte var tillgängliga varken via biblioteket eller via manuell sökning och eftersom 

författarna begränsat urvalet till endast tillgängliga artiklar. 

Författarna har därför kanske missat ytterligare viktig kunskap inom området som skulle 

kunnat påverka resultatet. Ett annat problem när det gällde artiklarna var att syftet var 

begränsat till endast ambulanspersonal. Ett stort utbud av artiklarna som fanns och som 

handlade om just hot och våld inom akutsjukvården var fokuserade på framförallt 

akutmottagningar. Detta begränsade antalet träffar i sökningen ytterligare.  

 

Artiklarna som slutligen inkluderades i studien svarade bra mot det valda ämnet och 

syftet. Nackdelen med vissa av artiklarna är artiklarnas publikationsår. På grund av det 

begränsade urvalet av artiklar som fanns och som svarade mot syftet var årtal ej en 

begränsande faktor i urvalet. Författarna är medvetna om att detta kan ge en missvisande 

bild eftersom mycket kan ha förändrats sedan artikeln skrevs. Dock har de artiklar som är 

äldre ändå svarat mot syftet och haft ett relevant resultat och därmed har de inte 

uteslutits ur studien. På grund av det lilla forskningsunderlag som fanns kring utbildning 

och träning i samband med hot och våld gentemot ambulanspersonal inkluderades efter 

noggrann bedömning en artikel som ej var peer reviewed i analysen. Denna artikel 

inkluderades ändå då författarna till denna studie upplevde att artikeln höll en god 

kvalitet med ett rimligt resultat. Artiklarna är från varierande länder, bland annat USA, 

Australien och Sverige. Detta gjorde studien mer intressant eftersom skillnader mellan 
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länder gjorde resultatet varierande och ledde till en vidare syn på ambulanssjukvård 

avseende hot och våld i olika världsdelar. Majoriteten av artiklarna härstammade från 

USA men det verkar förekomma skillnader mellan USA och Sverige som författarna anser 

skulle kunna bero på kulturella skillnader. Detta anser författarna är en av studien 

fördelar eftersom man får se vilka komponenter som är lika utifrån de olika länderna och 

vilka delar som skiljer sig. 

Kvalitetsgranskning gjordes av artiklarna som inkluderats i analysen som gjordes utifrån 

en modell för artikelgranskning som utarbetats av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

Detta gjordes för att få en uppfattning om hur artikeln var uppbyggd och dess svagheter 

och styrkor. Författarna har var för sig gått igenom artiklarna och i efterhand har de 

tillsammans diskuterat resultat och likheter med artiklarna, men även fördelar och 

nackdelar som skulle kunna påverka tolkningen av artiklarna. Detta gav författarna en 

förståelse över hur resultaten kunde skilja sig åt och även artiklarnas trovärdighet. 

Författarna har även granskat artiklarnas etiska aspekter. Detta har även diskuterats en 

del eftersom det i vissa av artiklarna inte klart framgick hur etiska aspekter hanterats. 

Dock känner författarna att alla artiklar är mer eller mindre etiskt godtagbara då kravet 

på informerat samtycke, anonymitet, frivillighet i deltagandet samt skydd mot att komma 

till skada tillgodosetts, sammanfattningsvis har syftet ändå kunnat besvaras trots de 

begränsningar som förelegat i form av begränsad tillgänglighet av artiklar och 

författarnas begränsade erfarenhet av vetenskapligt arbetssätt. 

Betydelse för omvårdnad 

I en studie av Estryn-Behar, et al. (2008) angående våld och hot inom sjukvården 

framkommer att våld inom vården ökar generellt. Konsekvenserna för personalen som 

utsätts för hot och våld på sin arbetsplats medför bland annat ett lidande för personalen. 

Studien visar att risken för att utsättas för hot och våld påverkar rekryteringen av 

personal, men det påverkar även hur arbetsplatsen lyckas behålla sin personal. 

Sjukfrånvaro och utbrändhet var mer förekommande inom sjukvården i jämförelse med 

arbetsplatser där det inte förekommer lika mycket risker för att bli utsatt för hot och våld. 

Personalen i studien övervägde även att lämna arbetsplatsen på grund av dessa problem 

Författarna till denna studie tolkar detta som ett generellt problem som kan leda till att 

ambulanssjukvården kan uppfattas som en farlig arbetsplats och kan försvåra framtida 

rekrytering av ny personal om ambulanssjukvården skulle anses som farlig. Det är därför 
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viktigt att utbildning inom detta område genomförs då ambulanspersonal tyvärr är en 

yrkeskategori som är väldigt utsatt för hot och våld. Arbetarskyddsstyrelsens 

författningssamling (AFS 1993:2) tydliggör i 4 § att arbetsgivaren skall tillgodose behovet 

av information och utbildning till sin personal på de arbetsplatser där hot eller våld kan 

förekomma. Vidare beskrivs i 7 § att det är arbetsgivarens skyldighet att säkerställa att 

tydliga rutiner och larmutrustning finns tillgänglig om så krävs för att säkerställa att 

personal ska få hjälp vid situationer som innefattar hot eller våld. Krav om stöd till 

drabbade arbetstagare beskrivs i 5 §. Studier visar även att ambulanspersonal kan 

uppleva minskad glädje i arbetet och humöret kan påverkas negativt efter en situation 

som innefattat hot eller våld (Pozzi 1998).  

Konklusion 

Det behövs fler studier med större populationer av ambulanspersonal för att få fram 

säkrare resultat.  Resultatet av denna studie kan användas kliniskt genom att uppmana 

ambulanspersonal att delta i framtida studier kring ämnet, men kan även användas för 

att informera ambulanspersonalen att det, om än i begränsad mängd, finns forskning 

kring hot och våld att ta del av. Ambulanspersonal bör även uppmanas att repetera 

utbildningsmaterial ur PHTLS kring hot och våld. Eventuellt kan landsting eller privat 

aktör som tillhandahåller ambulanssjukvård upprätta samarbete med polismyndigheten. 

Detta för att professionella yrkesutövare som stöter på våld dagligen skall kunna ge 

ambulanspersonalen praktisk utbildning i form av självskydd eller hur hotfulla 

situationer kan identifieras och undvikas. 

Författarna till denna studie har uppfattningen att det i dagsläget verkar föreligga 

kunskapsbrist om hot och våld hos ambulanspersonalen. För att tillgodose säkerheten 

hos personalen på arbetet och upprätthålla personalrekrytering på lång sikt är fortsatt 

forskning inom ambulanssjukvård av stor betydelse. Även kvalitativ forskning med fokus 

på ambulanspersonalens upplevelser av hot och våld bör genomföras för att fylla den 

kunskapslucka som föreligger i dagsläget. 
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Tabell 1. Översikt av sökmetodik till artiklar som valts till litteraturstudien.  Bilaga 1. 

 

Datum Databas Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

2013-04-26 CINAHL Assault AND 

Ambulance 

25 5 3 2* 

2013-04-26 CINAHL Violence AND 

Ambulance 

32 4 3 1 

2013-04-26 CINAHL Violent AND Patient 

AND Prehospital 

42 11 2 1 

2013-04-26 CINAHL Violence AND 

Paramedic 

131 9 3 2 

2013-04-27 CINAHL Assault AND EMS 42 13 5 2 

2013-05-26 CINAHL Ambulance AND 

Violent 

30 6 1 1 

Totalt   302 48 17 9 

* = Varav en via manuell sökning i referenslista



 

 
 

Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i resultatet  Bilaga 2. 

Författare, titel, tidskrift, 
land, år 

Syfte Urval Metod Huvudresultat Kvalitet/ 
Etiskt 

resonemang 

Cheney R, Paul., Gossett, 
Linda., Fullterton-Gleason, 
Lynne., Weiss J, Steven., 
Ernst A, Amy och Sklar, 
David. 

”Relationships of restraint 
use, patient injury, and 
assaults on EMS personnel” 

Prehospital Emergency Care. 
USA, 2006. 

Att undersöka om att 
överfall mot 
ambulanspersonal av 
patienter som krävde 
fasthållningsåtgärder 
kunde korreleras mot 
faktorer som 
exempelvis patientens 
tillstånd, demografi 
och förekomst av polis 
på plats 

Samtliga komplett 
ifyllda rapporter 
som gjordes under 
det år som studien 
pågick användes. 
(271 rapporter) 

 

En studie som pågick 
under ett år i en enda 
stad där 
ambulanspersonal fick 
fylla i en rapport vid 
varje tillfälle 
fasthållningsåtgärd 
användes. Bivariativ 
analys baserad på 
Spearman korrelation 
och chi-två test 
tillämpades. 

34 % av incidenterna som krävde 
fasthållning skedde mellan 18.00  
till 24.00, 28 % mellan 12.00 till 
18.00, 18 % mellan 24.00 till 
06.00, 18 % mellan 06.00 till 
12.00. En svag majoritet av 
överfallen skedde under helgerna. 

Ambulanspersonalen upplevde ett 
behov av sedering för patienter som 
överfallit ambulanspersonal. 

Hög kvalitet / 
Ingen etik 
nämnd i 
artikeln. 

      

Fowlie Mock, Elisabeth., 
Wrenn D, Keith., Wright W, 
Seth., Eustis Chadwick, T. och 
Slovis M, Corey. 

“Prospective Field Study of 
Violence in Emergency 
Medical Services Calls” 

Annals of Emergency 
Medicine.USA, 1998 

Att undersöka sorten 
och frekvensen av våld 
mot 
ambulanspersonal. 

Alla stationer inom 
det utvalda länet. 

En prospektiv 
observationsstudie. Två 
medicin studenter åkte 
med under 12 
timmarsskift under 3 
månader. Dessa 
åkningar genomfördes 
på alla stationer inom 
länet på alla dagar i 
veckan och alla timmar 
av dygnet. Deskriptiv 
statistik tillämpades för 
analys. 

Det förekom ingen skillnad på 
våld gällande dag, helg, nattetid 
eller om det var inne i stad eller 
andra ställen i länet. 1/3 var våld 
från andra än patienten. Alkohol 
och droger förekom frekvent i 
våldslarmen. Dessa patienter 
vägrade i större utsträckning 
transport. SOS gav sällan 
information om eventuellt våld på 
platsen. 

Medel kvalitet, 
etiskt godkänd.  
 



 

 
 

 

Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i resultatet   

Författare, titel,  
tidskrift, land, år 

Syfte Urval Metod Huvudresultat Kvalitet/ 
Etiskt 
resonemang 

Fowlie mock, Elisabeth. 
Wrenn D, Keith., Wright W, 
Seth., Eustis Chadwick, T och 
Slovis M, Corey. 

 
“Anexiety levels in EMS 
providers: Effects of violence 
and shift schedules.” 
 
American Journal of 
Emergency Medicine. USA, 
1999. 

Att mäta nivån av 
ångest hos 
ambulanspersonal vid 
förekomst av 
våldssituationer under 
ett arbetsskift och 
under olika 
skiftscheman. 

122 inventeringar 
gjordes, men 99 blev 
kompletta. 
Inventeringarna som 
ej var kompletta 
användes ej. 

Vid slutet av arbetspasset 
fick ambulanspersonalen 
fylla i en skala för att mäta 
nivån av ångest och nivå av 
nervositet, samt en annan 
skala som mäter aspekter 
av aggressivt beteende. 
Svaren analyserades med 
hjälp av deskriptiv 
statistik, t-test, Mann-
Whitney test och Kruskal-
Wallis test. 

 Ambulanspersonalen hade 
mindre ångest än normalt 
referensvärde för vuxna. 
Paramedics upplevde mindre 
ångest än EMT, sannolikt 
pga. mer utbildning. Ingen 
större skillnad i ångestnivå 
mellan arbetspass på 12 
respektive 24 timmar 
förelåg. 

Medel kvalitet. 
Etiskt godkänd. 

      

Grange T, J. och Corbett W, S. 

“Violence against emergency 
medical services personnel” 

Prehospital Emergency Care. 
USA, 2002. 

Att undersöka 
prevalensen av våld 
mot EMS och 
undersöka faktorer 
associerade med detta 
våld. 

Information samlad i 
storstad i södra 
Kalifornien på 11 
stycken stationer. 

Under 1 månad ingick alla 
uppdrag i studien. 
Personalen fick själv fylla i 
ett formulär då en 
situation som innefattade 
våld skedde. Resultatet av 
formuläret analyserades 
med hjälp av deskriptiv 
statistik och chi-två test. 

4,5 % hade upplevt våld. 
Våldsamma patienter var i 
större utsträckning män, 
alkohol och drog påverkade, 
yngre än medel patienten, 
vägrade transport, större 
antal våldsuppdrag skedde 
på kvällen och dag på veckan 
visade ingen skillnad. 

Medel kvalitet, 
Etiskt godkänd. 

 

 



 

 
 

Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i resultatet   

Författare, titel, tidskrift, 
land, år 

Syfte Urval Metod Huvudresultat Kvalitet/ 
Etiskt 

resonemang 

Gratton, Matthew., Garza, 
Alex., Salomone A, Joseph.,  
James McElroy, James och 
Shearer, Jason. 
“Ambulance staging for 
potentially dangerous scenes: 
another hidden component in 
response time.” 
 
Prehospital Emergency Care. 
USA, 2010. 

Att karaktärisera 
typen och antalet av 
larm där 
ambulansen blev 
ställd innan ankomst 
och påverkan på 
framkörningstid. 

Totalt 72 688 larm, 
10 511 larm blev 
motbud innan 
ankomst till 
destinationen, dessa 
valdes bort. 

Retrospektiv 
kohortstudie av 
samtliga 911-samtal 
under 2006 i Kansas 
City, USA.  Insamlad 
data analyserades 
med hjälp av 
deskriptiv statistik 
tillsammans med 
Mann-Whitney U-test 
och Chi-två test. 

62157 larm där 
ambulanspersonal anlänt till 
platsen var med i studien. 

I 7,1 % av larmen blev 
ambulansen ställd en bit från 
destinationen tills polis säkrat 
platsen baserat på fem olika 
sorters larm. 
Framkörningstiden blev i snitt 
4½ minut längre när 
ambulansen ställdes. 

Medel kvalitet, / 
Ingen etik nämnd 
i studien. 

      

Korsitas, Stella, Boyle, 
Malcolm och Coles, Jan. 
 
“Factors associated with 
workplace violence in 
paramedics” 
 
Prehosp Disaster Med. 
Australien, 2009. 

Att fastställa 
orsakande faktorer 
för våld gentemot 
ambulanspersonal 

Frågeenkäten 
skickades ut till 
totalt 930 deltagare 
som jobbade på 
ambulansen i södra 
Australien.  

Ett frågeformulär med 
fokus på sex olika 
former av våld 
skickades ut till 
ambulanspersonal i 
Australien. Utskicket 
var randomiserat och 
frågorna besvarades 
anonymt. Svaren 
analyserades med 
hjälp av diskriminant 
funktionsanalys. 

Orsakande faktorer framkom i 
fyra av fokusområdena.  

Samband mellan utbildning, 
hur många timmar med 
patientkontakt och risk för 
övergrepp förelåg.  

Medel kvalitet. 
Godkänd av etisk 
nämnd. 

 



 

 
 

Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i resultatet   

Författare, titel,  
tidskrift, land, år 

Syfte Urval Metod Huvudresultat Kvalitet/ 
Etiskt 

resonemang 

Mechem C, Crawford., 
Dickinson T, Edward., Shofer 
S, Frances och Jaslow, David. 
 
 Injuries from assaults on 
paramedic and firefighters in 
an urban emergency medical 
services system” 

Prehospital Emergency Care. 
USA, 2002. 

Att bestämma naturen 
och frekvensen av 
skador från överfall på 
ambulanspersonal och 
brandmän. Om 
personalen uppsökte 
vård och om bortfall 
av arbetstid förelåg. 

Samtliga 
skaderapporter i 
organisationens 
arkiv mellan 1/1 
1996 – 31/12 1998. 
 
1100 skaderapporter 
fanns totalt 44 st. (4 
%) av dessa var 
överfall. 

Databas för alla 
rapporterade skador 
hos 
ambulanspersonal i 
Philadelphia mellan 
1/1 1996 – 31/12 1998 
analyserades för att 
undersöka 
förekomsten av 
överfall/våld. 

4 % av arbetsskadorna var 
orsakade av överfall. Majoriteten 
av drabbad personal var män. 
52,3 % av alla överfall skedde 
under kväll eller natt, 47,7 % på 
dagtid. 45,5 % under helgtid. 
Majoriteten av gärningsmännen 
var män. 31,8 % av incidenterna 
ledde till tappad arbetstid medans 
61,4 % inte ledde till tappad tid. 
Slag stod för merparten av 
tillfogad skada. 

Hög kvalitet,  

      

Suserud,B-O. Blomquist, M. 
och Johansson, I. 

Experiences of threats and 
violence in the Swedish 
ambulance service 

Accident and Emergency 
Nursing. Sverige, 2002. 

Att beskriva hur 
ambulanspersonal 
utsätts och påverkas 
av hot och våld: 
- Hur ofta utsätts de? 
- Vilken typ av våld 
förekommer? 
- Hur påverkas 
relationen mellan 
patient och vårdare? 

Alla stationer inom 
det utvalda länet, 
dvs. tre 
ambulansstationer i 
västra Sverige 

Personalen fick fylla i 
en enkät med både 
flervalsfrågor och 
öppna frågor. 

80,3% hade upplevt hot och 
våld. Majoriteten tyckte att 
relationen påverkades med 
patienten där hot och våld 
förekom även om hotet och 
våldet kom från annan person 
på platsen. Verbalt hot var det 
vanligaste. 

Hög kvalitet, Ej 
angivet om etiskt 
godkänd. Dock 
utlovad 
anonymitet för 
deltagarna. 

 
 



 

 
 

Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i resultatet   

Författare, titel,  
tidskrift, land, år 

Syfte Urval Metod Huvudresultat Kvalitet/ 
Etiskt 
resonemang 

Tintinalli E, Judith och McCoy 
Marshall 

Violent Patients and the 
Prehospital Provider 

Annals of Emergency 
Medicine. USA, 1993. 

Att uppskatta 
frekvensen av våld 
gentemot 
ambulanspersonal, 
identifiera 
hanteringsstrategier 
och belysa 
utbildningsmässiga, 
medicinska och 
juridiska svårigheter i 
hanteringen av 
våldsamma patienter. 

Undersökningen 
delades ut till 
deltagarna vid en 
sammankomst för 
ambulanspersonal 
(totalt 32 deltagare 
från 19 olika 
delstater). Rapporter 
som granskades togs 
från en storstad med 
60 000 invånare 
(totalt 4200 larm 
under studiens 
gång). 

En frågeenkät baserad 
på ett 
bekvämlighetsurval 
kombinerat med en 
retrospektiv 
granskning av 
larmrapporter mellan 
Juni och December 
1991. Analysmetoden 
bestod av att läsa 
igenom rapporterna 
individuellt för att 
därigenom kunna 
erhålla data kring 
våldsamma personer. 

Hälften av deltagarna beskrev att 
de hade en handlingsplan för 
hantering av våldsamma 
patienter. 67 % av deltagarna 
hade erhållit träning i hantering 
av hot och våld, endast 9 % hade 
erhållit denna träning av polis. 25 
% av deltagarna beskrev att de 
hade erhållit träning i att 
identifiera potentiellt våld på en 
destination. 

Medel kvalitet. Ej 
angivet någon 
etisk reflektion. 

 


