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Abstrakt

Hot  och  våld  förekommer,  inte  bara  ute  i  samhället,  utan  även  på  våra 
arbetsplatser.  Personal  inom  hälso-  och  sjukvård  tillhör  de  mest  utsatta 
yrkeskategorier  när  det  gäller  arbetsrelaterade  hot-  och  våldssituationer.  Syftet 
med  studien  var  att  belysa  förekomsten  av  och  riskfaktorer  för  hot-  och 
våldssituationer  som  sjuksköterskor  blir  utsatta  för,  samt  att  undersöka  det 
preventiva  arbetets  effekter  inom  den  slutna  vården. Tio  vetenskapliga 
kvantitativa  artiklar  granskades,  analyserades  och  värderades.  Av  resultatet 
framkom att hot och våld på arbetet drabbar sjuksköterskor runt om i världen. 
Sjuksköterskor  inom psykiatrin  var  de  som  löpte  störst  risk  att  bli  utsatt  för 
samtliga  typer  av  hot  och  våld.  Patienter  var  den  vanligaste  bakomliggande 
orsaken  till  hot-  och  våldssituationer  mot  personal.  Resultatet  visade  att  få 
preventiva program hade dokumenterade positiva effekter, några hade till och med 
negativa effekter. Personalen som drabbades av hot och våld kände sig mindre 
trygga  och  upplevde  en  sämre  arbetsmoral  än  de  som  inte  blev  drabbade. 
Arbetsgivarens  skyldighet  var  att  upprätthålla  en  säker  arbetsplats  för  sina 
anställda. Patienterna var de som slutligen drabbades när hot- och våldssituationer 
påverkade sjuksköterskans arbete negativt. Inställningen var att göra det bästa av 
situationerna samt söka nya vägar för att förbättra dem.  

Nyckelord: Arbetsplats, Förebyggande, Sjukhus, Sjuksköterskor 
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Introduktion

Vi  hoppas  med  denna  litteraturstudie  kunna  uppmärksamma  blivande 

sjuksköterskor på att det inom vårdyrket finns risker att utsättas för hot och våld 

samt  att  en  ökning  av  dessa  incidenter  sker.  Utifrån  denna  vetskap  kan 

sjuksköterskan, redan i början av sin yrkesverksamma karriär, ställa större krav på 

både  sig  själv,  sina  medarbetare  och  på  arbetsgivare  angående  rutiner  och 

förebyggande arbete rörande arbetsmiljön (Irwin, 2006; Jackson, Clare & Mannix, 

2002;  O’Connell,  Young,  Brooks,  Hutchings  &  Lofthouse,  2000).  Fördjupad 

kunskap  i  detta  ämne  ökar  förståelsen  av  vikten  att  rapportera  hot-  och 

våldshändelser som inträffar under arbetet, för att i förlängningen förhindra att fler 

behöver drabbas av liknande upplevelser. Uppsatsen kan ligga till grund för att 

väcka tankar kring den egna medvetenheten om att det inom sjuksköterskeyrket 

finns  en  överhängande  risk  för  att  hamna i  en  hot-  eller  våldssituation.  Detta 

medför förhoppningsvis att den dag en sjuksköterska befinner sig i en hot- eller 

våldssituation är bättre förberedd att hantera situationen än om tanken ej tidigare 

väckts. Enligt våra erfarenheter finns ett underliggande tabu att prata om hot och 

våld  inom  den  slutna  somatiska  vården.  Inom  den  psykiatriska  vården  finns 

däremot en större öppenhet och bättre utarbetade rutiner att använda sig av vid hot 

och våld. Socialstyrelsen (2007) definierar begreppet sluten vård som hälso- och 

sjukvård när den ges till patient inskriven vid vårdenhet.

            

Hot-  och  våldsfrekvensen  ökar  i  dagens  samhälle.  Enligt  Folkhälsoinstitutet 

(2004, 2006) ökade antalet hotelser om våld i Sverige mellan 2004 till 2006 med 

0,5 % (4,5 % -5,0 %). Detta bekräftas genom antalet polisanmälda våldsbrott i 

samhället som år 2000 var 58846 stycken och som år 2006 hade ökat till 77019 

stycken anmälningar (Brottförebyggande rådet, 2007). Denna ökning av hot och 

våld  i  samhället  generellt,  avspeglas  också  inom  vården  (Europeiska 

arbetsmiljöbyrån, 2002). 
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Europeiska arbetsmiljöbyrån (2002) som omfattar EU-medlemsländerna visar att 

4 % av de förvärvsarbetande uppgett att de blivit utsatta för fysiskt våld inom sitt 

arbete.  I  rapporten  nämns  en  rad  riskfyllda  arbetsmiljöer  och  yrkeskategorier, 

däribland hälso- och sjukvården liksom sjuksköterskeyrket. Hot och våld är ett 

begrepp som ofta förekommer i samhället. Flera definitioner av begreppen hot och 

våld förekommer inom litteraturen. I detta arbete används nationalencyklopedins 

(2007) definitioner på orden hot och våld vilka är följande: 

”Hot: varning om möjlig obehaglig följd som talaren e.d. kan 
utsätta den tilltalade för, om denne inte handlar på önskat sätt” 
(Nationalencyklopedin, 2007).

”Våld: (otillbörlig) användning av fysisk styrka som påtrycknings- 
eller bestraffningsmedel mot någon” (Nationalencyklopedin,  
2007).

Förekomsten av  hot  och  våld  inom sjuksköterskans  arbetsmiljö  är  inget  okänt 

fenomen.   Förebyggande  åtgärder  finns  reglerade,  för  arbetsgivaren  att  följa  i 

lagar  och  direktiv  vilket  bl.  a.  framgår  av  rapporten  från  Europeiska 

arbetsmiljöbyrån (2002) som beskriver att Europeiska kommissionen i ett direktiv 

((89/391)/EEG)  från  1989  bl.a.  uppger  att  arbetsgivaren  i  samråd  med 

arbetstagaren skall:

- försöka förhindra våld på arbetsplatsen.

- bedöma riskerna för våld på arbetsplatsen.

- vidta ändamålsenliga åtgärder för att förebygga skadeverkningar.

I arbetsskyddstyrelsens kungörelse (AFS 1993:02) gällande arbetsplatser där det 

kan  finnas  risk  för  våld  eller  hot  om  våld  finns  följande  föreskrifter  om 

riskförebyggande  åtgärder  beskrivna.  Arbetsgivaren  ansvarar  för  att  förebygga 

hot-  och  våldsrisker  på  arbetsplatsen.  Arbetstagarna  skall  känna  att  de  har 

tillräcklig utbildning och information för att säkert kunna utföra sitt arbete. Skulle 

det  uppstå  en  hot-  eller  våldssituation  skall  möjlighet  till  hjälp  finnas.  Detta 

uppnås genom att arbetsgivaren tillhandahåller larmutrustning, fastställda rutiner 

kring larmen, underhåll samt regelbundna övningar för personalen.
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Finns en påtaglig risk för hot och våld i samband med en arbetsuppgift får den inte 

utföras  som  ensamarbete.  Tillbud  och  hot-  och  våldssituationer  skall 

dokumenteras och utredas. Arbetsgivarens ansvar innebär även att efter ett tillbud 

snabbt ge stöd och hjälp till den utsatta arbetstagaren (AFS 1993:02).

Det kan konstateras att  sjuksköterskor inte är någon undantagen grupp när det 

gäller  utsattheten  för  hot  och  våld.  Landy  (2005)  beskriver  att  engelska 

sjuksköterskor  hamnar  på  en  tredjeplats  bland  de  yrkesgrupper  i  England  där 

risken  att  utsättas  för  hot  och  våld  är  störst,  bara  poliser  samt 

väktare/ordningsvakter löper större risk för hot- och våldssituationer i sitt arbete. 

Gemensamt för samtliga undersökningar av sjuksköterskors utsatthet för våld är 

att  de  ligger  långt  över  de  4  % av  den  genomsnittliga  förvärvsarbetaren  som 

upplevt  fysiskt  våld  i  sitt  arbete  (Europeiska  arbetsmiljöbyrån,  2002).  I 

arbetsmiljöverkets statistik från år 2002-2004 där 117 sjuksköterskor tillfrågades 

hade  13  %  av  dessa  anmält  händelser  av  hot  och  våld  (Bengtsson,  2006). 

Statistiken visar att detta är ett problem bland sjuksköterskor som måste tas på 

stort allvar och att förebyggande åtgärder måste vidtas. 

Att bli utsatt för hot och våld i arbetet väcker i många fall starka reaktioner. Den 

vanligaste reaktionen bland sjuksköterskor efter att ha blivit utsatt för verbala hot 

var ilska 50,6 %, andra vanliga reaktioner var nedstämdhet 44,1 %, olustkänslor 

30,7 %, sårad 27,2 % och förvirrad 21.0 %. Övriga reaktioner var besvikelse 10,3 

%, hopplöshet 9,7 %, skam 8,6 %, hat 6,2 %, svaghet 4,5 % och oro 4,5 %. Rädsla 

för patienten kom på sista plats bland reaktionerna och upplevdes av 4,1 % av 

sjuksköterskorna (Öztunç, 2006). På grund av de känslor som väcks hos de utsatta 

sjuksköterskorna samt det antal sjuksköterskor som drabbas av hot och våld inom 

sitt yrke så känns detta ämne viktigt och med tanke på utvecklingen även mycket 

aktuellt.  Av dessa anledningar kommer denna litteraturstudie spegla hur utsatta 

sjuksköterskor är, samt ta reda på om ett preventivt arbete förekommer, om det 

finns dokumenterat och om det hjälper.  
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Syfte & Frågeställningar

Syftet  med studien är  att  belysa förekomsten  av och riskfaktorer  för  hot-  och 

våldssituationer  som  sjuksköterskor  blir  utsatta  för,  samt  att  undersöka  det 

preventiva arbetets effekter inom den slutna vården.

 

Metod

Denna uppsats är en kvantitativ allmän litteraturstudie. I Forsberg och Wengström 

(2003, s. 25) beskrivs den allmänna litteraturstudien som en litteraturgenomgång 

och forskningsöversikt med syfte att beskriva det aktuella kunskapsläget inom det 

valda ämnet.

Litteratursökning

Litteraturstudien  baseras  på  vetenskapliga  artiklar  som har  sökts  i  databaserna 

PubMed och PsycInfo, inga begränsningar användes. Sökord, antal träffar, antalet 

granskade samt antalet värderade resultatartiklar presenteras i tabell 1, översikt av 

litteratursökningar.  Litteratur söktes även manuellt,  bland annat  i  referenslistor. 

Google scholar användes vid de manuella sökningarna, förutom de ovan nämnda 

databaserna.

Inklusionskriterier: Vetenskapliga artiklar som behandlade:

Hot och våld från patienter och anhöriga inom vården. 

Dokumenterade förebyggande riktlinjer, åtgärder och resultat. 

Utbildning av personal i förebyggande syfte. 

Studier med kvantitativ ansats.

Artiklar av hög och medelgod kvalitet.

Artiklar publicerade efter 1998.
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Urval

Urvalsprocessen  bestod  av  flera  olika  steg.  Först  valdes  artiklar  där  titeln 

överensstämde  med  studiens  syfte.  Artiklarnas  abstrakt  lästes  därefter  och  de 

artiklar som fortfarande stämde överens med syftet lästes i sin helhet. Därefter 

granskades de artiklar som fortfarande var aktuella till studien enligt Forsberg och 

Wengströms (2003, s.182-200) mall för granskning av kvantitativa studier, för att 

klassas som kvantitativa vetenskapliga artiklar. 

Värdering

De  granskade  vetenskapliga  artiklarna  värderades  enligt  Berg,  Dencker  och 

Skärsäter (1999, s. 39) kriterier för bedömning av kvantitativa artiklar, se tabell 2.

De 10 artiklar som överensstämde med studiens syfte och frågeställningar samt 

värderades till  hög- eller medelgod kvalitet inkluderades i studiens resultat.  En 

sammanställning samt klassificering av resultatartiklarna finns i bilaga 1.

Analysmetod

Efter att samtliga artiklar värderats extraherades relevanta data från artiklarna som 

svarade mot syftet. Vi sorterade sedan resultatdata utifrån kategorierna förekomst, 

riskfaktorer  samt  prevention.  Liknande  tillvägagångssätt  i  analysmetod  har 

använts av till exempel Annersten och Willman (2005).
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Tabell 1

Översikt av litteratursökningar, gjorda 071126-080131.

7

Databas Datum Sökord Antal
träffar

Granskade Värderade
enl. SBU

Använda

Pubmed 071126 Occupational, 
safety, nurse, 
patients, 
relations

35 2 2 1

Pubmed 071126 Workplace, 
violence

319 8 6 2

Pubmed 071213 Workplace 
violence, 
prevention

173 4 3 0

Pubmed 071213 Violence, 
prevention, 
patient, nurse

340 4 4 0

Pubmed 071213 Violence, 
prevention, 
patient, nurse, 
relations

251 6 2 1

Psyc-
Info

071213 Violence and 
nurse or 
prevention or 
relation

76 1 1 1

Pubmed 071213 Violence and 
nurse or 
prevention or 
relations

76 0 0 0

Pubmed 071214 Violence 
+nurs*

4493 8 3 1

Psyc-
Info

071214 Workplace, 
violence

754 2 2 0

Psyc-
Info

071214 Violence, 
prevention, 
patient, nurse

0 0 0 0

Pubmed 080130 Prevention, 
workplace, 
violence

467 3 2 0

Pubmed 080130 Prevention, 
workplace, 
threats, 
violence

72 4 2 1

Psyc-
Info

080131 Workplace, 
violence, 
prevention

72 2 1 0

Manuell
sökning

071126-
080131

Namn, titel 11 4 3



Tabell 2

Kriterier för bedömning av kvantitativa artiklar. 

1 = 
Hög kvalitet

2 = 
Medelgod 
kvalitet

3 = 
Låg kvalitet

RCT Stor välmonitorerad multicentra- 
studie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder 
inklusive behandlingsteknik. 
Patientmaterialet tillräckligt stort 
för att besvara frågeställningen.

- Randomiserad studie med för få 
patienter och/eller för många 
delstudier, vilket ger otillräcklig 
statistisk styrka. Bristfälligt 
antal patienter, otillräckligt 
beskrivet eller stort bortfall.

CCT Väldefinierad frågeställning, 
tillräckligt antal patienter och 
adekvata statistiska metoder.

- Litet antal patienter, tveksamma 
statistiska metoder.

DS Stort konsekutivt patienturval som 
är välbeskrivet och analyserat med 
adekvata statistiska metoder. Lång 
uppföljning.

- Begränsat patientmaterial, 
otillräckligt beskrivet, alltför 
kort uppföljning eller 
inadekvata statistiska metoder.

SBU: s kvalitetskriterier för RCT, CCT och DS enligt Berg et al. (1999, s. 39).

Etiska överväganden

De artiklar som ligger till grund för arbetet har granskas på ett så objektivt och 

rättvist sätt som möjligt. Vi har också i uppsatsen försökt att framställa slutsatser 

och resultat som stämmer överens med författarnas bakomliggande fakta, för att 

ge läsaren en rättvis bild av hot och våld inom den slutna vården. 
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Resultat

Förekomst

Hot och våld inom sjuksköterskans arbetsmiljö är mycket vanligt förekommande 

(Hegney, Plank & Parker, 2003; Farrell, Bobrowski & Bobrowski, 2006; Hegney, 

Eley, Plank, Buikstra & Parker, 2006) och tenderar att öka (Hegney et al. , 2006). 

Mer  än  40  %  av  personalen  i  Tasmanien  som  arbetade  inom  allmänvård, 

privatvård och äldreomsorg hade under 3 månader upplevt arbetsplatsrelaterade 

aggressioner (Hegney et al. , 2006). Denna hot- och våldsfrekvens bekräftas av 

flera av varandra oberoende studier gjorda i olika delar av världen. 63,5 % av 

Australiensiska sjuksköterskor uppger sig blivit utsatta för verbala eller fysiska 

aggressioner  under  4  arbetsveckor  (Farrell  et  al.  ,  2006).  Liknande  hot-  och 

våldsfrekvenser kan återfinnas i studier gjorda i Sverige, Polen, USA och Kanada 

(Menckel, Viitasara, 2002; Merecz, Rymaszewska, Mościcka,  Kiejna & Jarosz-

Nowak, 2006; Andersson, 2006, Hesketh et al. , 2003).

En  kanadensisk  studie  påvisar  att  personal  som  arbetar  vid  medicin-  eller 

kirurgiavdelningar är de som löper störst risk att bli utsatta för fysiskt våld, se 

tabell 3. Sjuksköterskor som arbetar vid psykiatri- och akutavdelningar är de mest 

utsatta  när  det  gäller  samtliga  former  av  hot  och  våld.  Minst  utsatta  är  de 

sjuksköterskor som arbetar inom intensivvård (Hesketh et al. , 2003).
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Tabell 3

Kanadensiska sjuksköterskor inom olika verksamhetsområden som har upplevt  

fysiskt våld alternativt hot om våld de senaste fem arbetspassen.

     

 (Hesketh et al. , 2003.)

I en polsk studie gjord av Merecz et al. (2006) delades sjuksköterskorna in i två 

grupper,  sjuksköterskor  inom  somatiken  (s-ssk),  samt  sjuksköterskor  inom 

psykiatrin  (p-ssk).  Syftet  var  att  studera  hot-  och  våldsfrekvensen  mot 

sjuksköterskor samt jämföra eventuella skillnader i frekvensen mellan p-ssk och s-

ssk. Studien var retrospektiv och sträckte sig 12 månader tillbaka i tiden. 100 % 

av p-ssk och 89,6 % av s-ssk hade upplevt verbal aggression så som skrik och hot. 

79,5 % av p-ssk och 20,6 % av s-ssk hade blivit utsatt för fysiskt våld, se tabell 4. 

64 % av p-ssk, 16 % av s-ssk blev utsatt för fysiskt våld flera gånger per år. 15 % 

av p-ssk,  3,6 % av s-ssk blev utsatt  för fysiskt  våld en eller  flera gånger  per 

månad. 1,3 % av p-ssk, 0,6 % av s-ssk blev utsatt för fysiskt våld en eller flera 

gånger per vecka (a.a).

10

Med/Kir Intensiv-

vård

Akut Psykiatri Övriga

N= 24479 1439 671 276 2139

Fysiskt- våld 24,2 % 11,8 % 21,9 % 20,3 % 14,4 %

Hot om våld 22,6 % 8,9 % 39,9 % 43,3 % 12,8 %



Tabell 4

Upplevelser  av  olika  typer  av  hot  och  våld  under  12  månader  i  Sverige  och 
Polen.

Svensk 
sjukvårdspersonal

Polska psykiatri-
sjuksköterskor 

Polska somatiska-
sjuksköterskor 

N= 1027 varav 352 ssk 78 335
Verbala Hot/Skrik 79,0 % 100 % 89,6 %
Hot via telefon 3,9 %

Obehag 24,3 %

Utpressning 88,5 % 88,5 %

Klösa/Nypa 64,7 %

Örfil/Lavett 49,1 %

Spotta 36,3 %

Putta/Knuffa 29,7 %

Spark 28,7 %

Slag 17,0 % 93,6 % 36,4 %
Med tillhygge/vapen 7,3 %

Fysisk fasthållning 25,2 %

Bita 18,9 %

Fysiskt våld 79,5 % 20,6 %

(Merecz et al. , 2006; Menckel & Viitasara, 2002).

Riskfaktorer

På många arbetsplatser finns riskfaktorer som gör att personalen löper risk att bli 

utsatt för hot och våld. Personal som jobbar dagtid är mindre utsatta än de som 

jobbar nattskift. Det finns ingen signifikant skillnad att bli utsatt för hot och våld 

mellan de som arbetar hel eller deltid. Det finns inte heller någon skillnad mellan 

män och kvinnor när det gäller exponering eller ej av hot och våld, det finns dock 

en viss skillnad mellan könen bland dem som ofta blir utsatta, då männen ligger 

något högre (Menckel & Viitasara, 2002). Den vanligast förekommande källan till 

hot  och  våld  mot  sjuksköterskor  är  patienter/klienter  men  även  anhöriga  och 

medarbetare  står  för  en oroväckande stor  del  av incidenterna  (Hegney et  al.  , 

2003; Farrell et al. , 2006; Hegney et al. , 2006). Av de hot- och våldssituationer 

som uppstår i den svenska vården ligger patienter bakom 96 % av dem (Menckel 

& Viitasara, 2002). 
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En översikt av källor till hot och våld som drabbar sjukvårdspersonal finns i tabell 

5.  Där  visas  även  tidsramen  som  studierna  valde  använda,  för  att  påvisa 

förekomsten av hot och våld.

Tabell 5    
     
Översikt av källor till hot och våld, samt resultatstudiernas tidsram.

Källor till hot och våld Referens Förekomst av hot och våld 
under:

Referens

Patienter/klienter
Anhörig/besökande
Ssk kollegor
Överordnad ssk
Läkare

3,4,5,6,7,8,9
3,4,5,6,7
3,4,5,6,7,8
3,4,5,8 
3,4,6 

5 senaste arbetspassen
4 arbetsveckor
3 månader
6 månader
Senaste året

6
3
4,5
1
2,7,8,9

Referenser:
1. Anderson, C. (2006).
2. Arnetz, J. E., & Arnetz, B. B. (2000).
3. Farrell, G.A., Bobrowski, C., & Bobrowski, P. (2006).
4. Hegney, D., Eley, R., Plank, A., Bukistra, E., & Parker, V. (2006).
5. Hegney, D., Plank, A., & Parker, V. (2003).
6. Hesketh, K., Duncan, S., Estabrooks, C., Reimer, M., Giovannetti, P., Hyndman, K. & 
    Acorn, S. (2003).
7.Menckel, E., & Viitasara, E. (2002).
8. Merecz, D., Rymaszewska, J., Mościcka, A., Kiejna, A. & Jarosz-Nowak, J. (2006).
9.Nachreiner, N., Goodwin Gerberich, S., McGovern, P., Church, T., Hansen, H., Geisser, M., 
   & Ryan, A. (2005).

Arbetsmiljö

Hot och våld har en stor inverkan på sjuksköterskans arbetsmiljö. Frekvensen av 

incidenter  avspeglar  sig  negativt  vad  beträffar  trygghet  och  arbetsmoral  hos 

personalen (Hegney et al. , 2006). Hot- och våldsincidenter ökar även riskerna att 

begå fel  och påverkar produktiviteten på arbetsplatsen negativt  (Farrell  et  al.  , 

2006).  Det  är  känt  att  sjuksköterskor  som  inte  upplevt  hot  eller  våld  på  sin 

arbetsplats känner högre tillfredsställelse på sitt arbete än de som har blivit utsatta 

för  hot  och  våld  (Hesketh  et  al.  ,  2003).  Enkla och  lätthanterliga  instrument, 

formulär för inrapportering av hot och våld är en viktig del i hur sjuksköterskan 

upplever  arbetsplatsens  rutiner  för  arbetsplatsrelaterat  våld  (Arnetz  &  Arnetz, 

2000).
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Förebyggande

När de förebyggande åtgärdsprogrammen utvärderas, kan många av programmen 

inte påvisa några signifikanta resultat. Amerikanska sjuksköterskor delades in i 

två grupper där den ena gruppen fick genomgå en 3 timmar lång onlinekurs för att 

lära sig att förebygga hot- och våldssituationer, och den andra gruppen fick ingen 

träning alls. Efter 6 månader gjordes en uppföljning där ingen signifikant skillnad, 

för  att  bli  utsatt  för  en  hot-  och  våldssituation,  fanns  mellan  grupperna 

(Andersson, 2006). 

Det  framkommer  att  förebyggande  åtgärdsprogram  inte  tillämpas  på  alla 

arbetsplatser.  När  sjuksköterskor  i  Minnesota,  USA,  tillfrågades  angående 

eventuell träning i att förebygga hot och våldssituationer, svarade 45,5 % att de 

fått träning. 37 % svarade att de hade fått träning inom de senaste 12 månaderna 

(Nachreiner et al. , 2005).

Den  ökade  medvetenheten  och  ökade  förmågan  att  hantera  hot-  och 

våldssituationer som personalen fått efter genomgången preventiv utbildning visar 

inte  på  någon  minskning  av  inrapporterade  händelser,  istället  kan  en  ökad 

frekvens av inrapporterade händelser av hot och våld påvisas i samband med att 

sjukvårdspersonalen erbjuds tillfällen att samtala om inträffade incidenter (Arnetz 

& Arnetz, 2000).

Sjuksköterskor i  Schweiz fick genomgå en utbildning som syftade att  förändra 

personalens attityder  gentemot aggressioner  från patienter  för  att  lättare  kunna 

hantera dessa aggressioner. Ämnen som definitioner, förutseende, prevention och 

eftervård  ingick  i  utbildningen.  De  förväntade  resultaten  att  sjuksköterskornas 

tankesätt  gentemot  aggressioner  skulle  förändras  mot  en  syn  där  även 

sjuksköterskorna  och  miljön  inverkade  på  patienters  aggressioner  uteblev,  och 

inga  signifikanta  förändringar  kunde  påvisas  (Hahn,  Needham,  Abderhalden, 

Duxbury & Halfens, 2006).
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Att personal i efterhand går igenom inträffade och inrapporterade händelser av hot 

och våld kan ses som en typ av förebyggande arbete, trots att det sker efter ett 

tillbud.  Personal  som  på  ett  sådant  sätt  erbjuds  möjlighet  att  gå  igenom och 

analysera  det  inträffade  upplever  i  efterhand  sig  kunna  hantera  kommande 

situationer av hot och våld på ett bättre sätt (Arnetz & Arnetz, 2000).

Diskussion

Resultatet visar att sjuksköterskor inom den slutna vården, i större utsträckning än 

andra  yrkesgrupper,  utsätts  för  hot  och  våld  på  sina  arbetsplaster.  Även  om 

statistiken visar att vårdpersonalen i Sverige inte når upp i de höga nivåer som 

ibland förekommer i andra länder är hot- och våldsfrekvensen högre än för den 

genomsnittliga förvärvsarbetaren. Åtgärder bör sättas in för att en minskning av 

hot och våld mot personal skall kunna ske. Största riskerna att bli utsatt för hot 

eller våld finns inom psykiatrin och akutsjukvården, resultatet visar dock att dessa 

områden  är  långt  ifrån  ensamma  om  detta.  Hot  och  våld  förekommer  i  stor 

utsträckning  även  inom  andra  områden,  som  vid  medicinska  och  kirurgiska 

vårdavdelningar. 

I resultatet framkommer att förekomsten av hot och våld inom vården är hög och 

tenderar att öka vilket är mycket oroväckande i ett framtidsperspektiv med tanke 

på de höga siffror som redan nu framkommit. Dagens höga siffror kan innebära att 

hot och våld till viss del kommer att accepteras inom vården (Smith-Pittman & 

McKoy,  1999)  detta  skulle  enligt  vår  mening  vara  mycket  olyckligt  för 

sjuksköterskornas  arbetsmiljö.  Att  som  sjuksköterska  tvingas  arbeta  under  en 

ständig oro och osäkerhet för att i sitt arbete med patienter kunna drabbas av hot- 

och  våldssituationer  och  att  känna  att  arbetsgivaren  inte  tar  ansvar  för  eller 

använder preventiva åtgärder för att förhindra dessa incidenter är orimligt. Detta 

påverkar även patientvården och relationen till patienten negativt. Hot och våld 

som  drabbar  sjuksköterskor  inom  den  slutna  vården  påverkar  inte  bara  den 

enskilda sjuksköterskan utan drabbar således även patienter och medarbetare.
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Negativa känslor väcks hos den drabbade sjuksköterskan och det vore omänskligt 

om dessa känslor inte skulle påverka arbetet negativt. Dessa antaganden styrks av 

Öztunç (2006) som menar att aggressioner innebär att den totala vården försämras, 

men kanske främst den patientnära vården.

Att utsättas för våld och hot i arbetet som sjuksköterska där en stor del av arbetet 

går  ut  på att  hjälpa och stötta  andra människor  känns naturligtvis  främmande. 

Nära arbete med människor som lider av olika sjukdomar eller som har drabbats 

av  trauman  kommer  dock  troligen  alltid  att  innebära  en  risk  att  utsättas  för 

aggressioner  (Jackson  et  al.  ,  2002).  Det  gäller  således  att  göra  det  bästa  av 

situationen.

I en miljö där en stor del av sjuksköterskorna under ett år blir utsatta för hot- och 

våldssituationer måste arbetsgivare reagera. Resultatet visar att dessa händelser 

påverkar både arbetsmiljön och kvaliteten på det utförda arbetet negativt. Klara 

rutiner skall finnas för att hjälpa sjuksköterskor som blivit utsatta (Jackson, Clare 

& Mannix, 2002; Occupational safety and health administration, OSHA, 2004) 

och en nolltolerans mot hot och våld inom vården bör införas (Smith-Pittman & 

McKoy, 1999; OSHA, 2004). Det måste bli känt för allmänheten att övertramp 

mot denna nolltolerans inte kommer att accepteras. Sådana åtgärder kommer till 

slut leda till ett bättre arbetsklimat samt en bättre vård. 

  

Resultatet  visar  att  många  av  de  förebyggande  åtgärder  som  sätts  in,  i  stor 

utsträckning saknar konkreta resultat eller utvärderingar vilket gör det svårt att 

entydigt säga vilka förebyggande åtgärder som i praktiken verkligen fungerar och 

är värda att satsa på. I de fall där utvärderingar av förebyggande program är gjorda 

finns få positiva resultat, många visar på icke signifikanta skillnader medan andra 

påvisar en negativ effekt. Enskilda åtgärder räcker inte till och de insatser som 

används  måste  utvärderas  för  att  kunna  utvecklas.  En  förklaring  till  de  icke 

signifikanta resultaten i  de använda resultatartiklarna kan vara det  låga antalet 

deltagare i studierna.
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Det framkommer dock att det finns åtgärder att sätta in, som av sjuksköterskor 

upplevs  som  positiva  och  användbara  när  det  handlar  om  att  hantera  och 

förebygga förekomsten samt upplevelserna av hot och våld.  Resultatet visar att 

det preventiva arbetet måste genomsyra hela organisationen, för att det skall ge 

resultat. Det skall vara enkelt att rapportera in händelser och det skall finnas chans 

till att prata och dra lärdom av de inträffade incidenterna, klara och tydliga rutiner 

som stöds och uppmuntras av ledningen, skall finnas (Farrel & Cubit, 2005; Irwin, 

2006). 

Att  utbildning  ibland  ser  ut  att  innebära  en  ökning,  åtminstone  ökad 

inrapportering, av hot och våld skall inte ses som något negativt eftersom en ökad 

medvetenhet  innebär  ökad  förståelse  av  behovet  att  sätta  in  förebyggande 

åtgärder. Vilket sett ur ett längre perspektiv förhoppningsvis kan innebära att det 

höga antalet hot- och våldshandlingar minskar.

För att hot- och våldssituationer inom vården skall kunna undvikas är det viktigt 

att personalen är förberedda och tränade att jobba preventivt. Det är viktigt att 

kunna bedöma aggressiviteten hos en patient utifrån en helhetssyn. Handledning 

är en mycket viktigt del för att personalgruppen skall klara av att jobba preventivt. 

För  att  klargöra  riskerna  på  avdelningen  bör  personal  tillsammans  med 

personalledning identifiera riskbeteenden och riskfaktorer hos patienter (OSHA, 

2004; Risö- Bergerlind, 2007).

Metoddiskussion

Flertalet  artiklar  är  skrivna  i  andra  länder  och  det  förekommer  flera  olika 

definitioner av ”nurse”, vi har i arbetet valt att jämställa dessa benämningar med 

den svenska legitimerade sjuksköterskans yrkesroll och uppgifter (med undantag 

av nurses aid, som jämställs med undersköterska). 

Avsikten med studien var att fokusera och spegla den allmänna sjuksköterskans 

arbetsmiljö och arbetsroll.  Vi har  dock även inkluderat  den slutna psykiatriska 

vården  med  motivering  att  det  arbetar  en  stor  andel  icke  specialiserade 

sjuksköterskor inom psykiatrin samt att psykiatriska patienter också drabbas av 

somatiska sjukdomar.
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I några fall i resultatartiklarna förekommer studier där även områden utanför den 

slutna vården har ingått som t.ex. hemsjukvården. Vi har trots vårt syfte att belysa 

hot och våld inom den slutna vården inkluderat några av dessa artiklar när de 

tillfört viktiga delar till resultatet. 

Litteraturstudien är baserad på artiklar som hämtats via databaser och varit gratis, 

inga artiklar har införskaffats med ekonomiska medel. Artiklarna har varit skrivna 

på engelska alternativt svenska, inga artiklar har översatts från andra språk.

I metoden har vi valt att inkludera artiklar som inte är etiskt prövade, vid enkät 

samt övriga undersökningsmetoder där personal medverkar finns inget krav på att 

studien  skall  prövas  etiskt.  Dock  var  majoriteten  av  de  inkluderade 

resultatartiklarna etiskt prövade.

Sökorden  som  användes  var  relevanta  och  vi  anser  att  studiens  syfte  och 

frågeställningar  har  besvarats.  En  begränsning  var  användandet  av  endast  2 

databaser.  För  att  minimera  egna  åsikter,  feltolkningar  och förförståelse  lästes 

artiklarna av båda författarna var för sig. 

Konklusion

Studien påvisar att hot och våld förekommer på arbetsplatser runt om i världen. 

Vårdpersonal  är inget  undantag,  sjuksköterskor tillhör  de yrkesgrupper  som är 

mest utsatta för hot och våld. Situationer där det förekommer hot och våld är 

något som vi inte bör eller skall acceptera. Trots att riskerna alltid kommer att 

finnas bör arbetsplatserna införa en nolltolerans mot arbetsplatsrelaterat hot och 

våld.  Inställningen måste vara att  göra det bästa av situationen och hela tiden 

förbättra den. Några tydliga dokumenterade framgångsrecept framträder inte, nya 

vägar och modeller måste utarbetas och detta bör ske genom mer forskning.

Tack  till  Nils-Olof  Hedman  som  varit  handledare  under  arbetet  med  denna  

C-uppsats.
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Bilaga 1

Översikt av resultat delens värderade artiklar.

Författare 
År
Land

Syfte Metod Deltagare Resultat Kval
typ.

Anderson

2006

USA

Att fastställa 
effektiviteten 
på ett 
preventivt- 
program för att 
förebygga hot 
och våld på 
arbetsplatsen.
 

Kvasi 
experimentell
Enkät.
Prospektiv.

43 sjukhus-
anställda.

Inga signifikanta 
skillnader mellan 
interventionsgruppen 
och kontrollgruppen 
påvisades efter det 
avslutade 
programmet.

CCT
2

Arnetz,
Arnetz

2000

Sverige

Utvärdera ett 
interventions- 
program för att 
hjälpa personalen 
att handskas 
med våld  från 
patienter.

Multicentra- 
studie.
Randomiserad-
studie.
Enkät.
Prospektiv.
Chi2 test, 
ANOVA.

1203 sjuk- 
sköterskor.
Kontrollgrupp:
N= 368
Interventions-
grupp: 
N= 585

Programmet medförde 
att interventions- 
gruppen upplevde 
signifikant mindre 
våld samt ökade 
färdigheter i att 
hantera hot och 
våld, än kontroll- 
gruppen.  
Interventions-   
gruppen ökade också 
sin medvetenhet mot 
hot- och 
våldssituationer,   
vilket medförde ökad 
rapportering av 
händelser.

RCT
1

Farrell,
Bobrowski,
Bobrowski

2006

Australien

Kartlägga 
förekomsten 
av arbetsplats- 
relaterat våld, 
i Tasmanien, 
Australien.

Deskriptiv/ 
Retrospektiv-
studie.
Enkät.
Chi2 test.

2407 sjuk- 
sköterskor.

Majoriteten av de 
tillfrågade, 63,5 %, 
hade under de     
senaste 4 veckorna 
upplevt någon form
av aggression på sin 
arbetsplats. 
Patienternas beteende 
var den vanligaste 
bakomliggande 
orsaken till 
aggressionen.
Med ökad utsatthet    
för aggression så   
ökade också risken    
för att göra fel, samt 
bidrog till ökad stress
på arbetet.

DS
2



Författare 
År
Land

Syfte Metod Deltagare Resultat Kval
typ.

Hahn,
Needham,
Abderhalden,
Duxbury,
Halfens.

2006

Schweiz

Kan ett 
aggression –
program 
förändra sjuk-
sköterskors 
syn på 
aggressiva 
patienter

Enkät- 
undersökning.
Prospektiv- 
studie.
Chi2 test,
Mann- 
Whitney  test, 
Korrelation.

63 sjuk – 
sköterskor.
Kontrollgrupp:
N= 34
Interventions- 
grupp: N= 29

Ingen signifikant 
skillnad kunde 
påvisas mellan 
interventionsgruppen 
och kontrollgruppen.

RCT
2

Hegney,
Eley,
Plank,
Buikstra,
Parker.

2006

Australien

Undersöka 
förekomsten 
av hot och 
våld och 
jämföra med 
tidigare gjorda 
studier. Samt 
utöka
underlag för 
vidare-
utveckling
av preventiva 
program.

Longitudinell/ 
Prospektiv- 
studie. 
Enkät- 
undersökning.

1349 sjuk- 
sköterskor.

Förekomsten av 
rapporterade hot- och 
våldshändelser ökade 
mellan 2001och 2004. 

DS
1

Hegney,
Plank,
Parker.

2003

Australien

Undersöka 
förekomsten 
av hot och 
våld samt hur 
sjuk-
sköterskor 
uppfattar 
deras 
arbetsmiljö.

Tvärsnitts- 
studie.
Enkät- 
undersökning.

1477 sjuk- 
sköterskor.

Upp till 50 % av 
sjuksköterskorna hade 
under de senaste 3 
månaderna upplevt 
någon form av hot 
eller våld.
65-79 % svarade att 
deras arbetsplats hade 
rutiner kring hot och 
våld mot personal. 
 

DS
1



Författare 
År
Land

Syfte Metod Deltagare Resultat Kval
typ.

Hesketh,
Duncan,
Estabrooks,
Reimer,
Giovannetti,
Hyndman,
Acorn.

2003

Kanada

Påvisa 
förekomsten 
och ursprunget
av hot och 
våld mot 
sjuksköterskor
på sjukhus. 
Sambandet 
mellan 
förekomsten 
av hot och 
våld och den 
upplevda 
arbetstillfreds-
ställelsen. 
Få fram nya 
sätt att
förebygga hot 
och våld.

Enkät-
undersökning.
Prospektiv.
Multicentra 
studie.
ANOVA,
Korrelation.

9174 sjuk-
sköterskor.

20,1 % av 
sjuksköterskorna    
hade under de fem 
senaste arbetspassen 
upplevt någon form   
av våld. Arbets-
tillfredsställelsen 
påverkades 
signifikant negativt   
vid förekomsten av    
hot och våld. 

DS
1

Menckel,
Viitasara

2002

Sverige

Att öka 
medvetenheten
kring hot och 
våld mot 
hälso- och 
sjukvårds-
personal.

Retrospektiv/ 
tvärsnitts- 
studie.
Enkät-
undersökning
Chi2 test.

2380
anställda 
inom 
hälso-
sjukvård.

Hot och våld mot
personal inom
hälso- sjukvård är 
utbrett. De mest  
vanliga reaktionerna 
efter att blivit utsatt 
var ilska och 
irritation.
   

DS
1

Merecz,
Ryma-
szewska,
Mościcka,
Kiejna,
Jarosz-
Novak.

2006

Polen

Att jämföra 
frekvens och 
typ av 
aggressioner 
mot personal 
inom 
psykiatrin och 
somatiken.

Enkät-
undersökning.
Fisher´s test,     
Jämförelse- 
grupp.

413 sjuk- 
sköterskor.
P-ssk: N= 78
S-ssk: N= 335

Sjuksköterskor inom 
psykiatrin upplevde
hot och våld i större 
utsträckning än 
sjuksköterskor inom 
somatiken.                
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Nachreiner,
Goodwin-
Gerberich,
McGovern,
Church,
Hansen,
Geisser,
Ryan.

2005

USA

Utvärdera 
vålds- 
förebyggande 
åtgärder  på 
arbetsplatsen. 

Fall- 
kontrollstudie
Enkät.
Chi2 test, 
Konfidens- 
intervall. 
Multivariat 
logistisk 
regressions- 
studie.

Enkät 1:
6300
Enkät 2:
Fallgrupp: 
N=475
Kontrollgrupp:
N= 1425

De utvärderade 
förebyggande 
åtgärderna  påvisade 
ingen signifikans 
när det  gäller risken 
att bli utsatt för 
fysiskt våld
på arbetsplatsen. 
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