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Abstrakt 
 

Bakgrund: Hot och våld inom vården är ett problem som växer världen över. 

Att arbeta som sjuksköterska på en akutmottagning innebär att man i högre 

grad utsätts för hot och våld. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att 

belysa sjuksköterskors upplevelser av hot och våld på en akutmottagning 

inom den somatiska slutenvården och vilka strategier sjuksköterskorna 

använder sig av för att hantera hot och våld.Metod: En systematisk 

litteraturstudie sammanställdes utifrån 17 vetenskapliga artiklar. Artiklarna 

söktes via Pubmed och Cinahl, därefter granskades kvaliteten och artiklarna 

analyserades in i ett huvudtema och fyra subteman. Resultat: De flesta av 

sjuksköterskorna upplevde rädsla, oro och osäkerhet på sin arbetsplats. 

Många upplevde att arbetet var påfrestande vilket kunde leda till att 

sjuksköterskor kände sig utmattade och mentalt påverkade. Man upplevde att 

god kommunikation fungerade som en bra strategi för att undvika hot och 

våldssituationer, vissa sjuksköterskor hanterade hot och våld genom att de tog 

avstånd från patienterna. Många hanterade situationer av våld på egen hand, 

en del fick stöd av kollegor, dock upplevde många ett bristande stöd från 

arbetsledningen och ett behov utav utbildning var efterfrågat. 

Diskussion: Erfarenhet och attityder kan påverka hur man upplever hot och 

våld. Kroppsspråk och kommunikation kan trigga aggressiva beteenden. 

Preventiva åtgärder bör sättas in i tid såsom våldsförebyggande utbildning 

och kunskap om hantering av olika situationer. Resurser och organisation 

påverkar riskfaktorer. Konklusion: För att kunna känna sig säker på sin 

arbetsplats behövs stöd från arbetskamrater och ledning. Sjuksköterskor 

behöver få en adekvat utbildning och kontinuerlig handledning i att hantera 

hot och våld på sin arbetsplats. Organisationen är en betydande faktor som 

kan påverka arbetsmiljön genom att reglera bemanning, väntetider och andra 

faktorer som kan ge upphov till hot och våld. 

 

 

 

 

Nyckelord: Akutmottagning, akutsjukvård, arbetsplatsvåld, litteraturstudie, 

sjuksköterskor, upplevelser.  
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Introduktion 

Hot och våld inom vården är ett växande problem i hela världen (Chapman, Perry, Styles & 

Combs, 2009). Vården är den sektor som har flest arbetsskade- och sjukdomsanmälningar 

orsakade av hot och våld (Arbetsmiljöverket [AV], 2011). Tidigare studier belyser att 

sjuksköterskor är den mest utsatta gruppen att drabbas av arbetsplatsvåld (Armstrong, 2006; 

Fernandes et al., 1999; Peek-Asa, Cubbin & Hubbell, 2002) och de sjuksköterskor som arbetar 

på akutmottagningar tillhör en av de största riskgrupperna (Catlette, 2005; Gates, Ross & 

McQueen, 2006; Magnavita & Heponiemi, 2012; Ryan & Maguire, 2006). Våld och 

aggressioner försämrar kvalitén på omvårdnaden (J. Arnetz & B. Arnetz, 2001; Farrell, 

Bobrowski & Bobrowski, 2006). En av de största anledningarna till att sjuksköterskorna löper 

stor risk att bli utsatta för arbetsrelaterat våld kan vara att de arbetar nära både patienter och 

anhöriga (Pich, Hazelton, Sundin & Kable, 2010). Arbetsrelaterat våld på en akutmottagning 

kan få konsekvenser som negativ stress och nedsatt arbetsproduktivitet (Gates, Gillespie & 

Succop, 2011). Det strider också mot sjuksköterskans rätt till personlig värdighet och 

integritet samt frihet från skada (International Council of Nurses [ICN], 2007). 

 

 

Bakgrund 

Hot och våld 

Enligt AV (2011) är definitionen på hot inom vård och omsorg: muntliga hot, skriftliga hot 

om fysiskt våld eller skadegörelse. Hot kan även innebära nedsättande kommentarer och 

omdömen samt personangrepp mot en specifik vårdgivare. Begreppet våld inom vård kan 

definieras som en avsiktlig, eller synbarligen avsiktlig, aggressiv handling, som leder till 

psykisk eller fysisk skada hos en annan människa.  

Det finns olika faktorer som kan leda till våld inom vården som; långa väntetider (Morphet 

et al., 2014; National Institute for Occupational Safety and Health [NIOSH], 2002; 

Occupational Safety & Health Administration [OSHA], 2015), 

överbeläggningar/underbemanning (NIOSH, 2002; OSHA, 2015) samt brister i attityden hos 

sjuksköterskan (Lau, Magarey & Wiechula, 2012; OSHA, 2015). Andra faktorer kan vara att 

patienten eller närstående är alkoholpåverkade (NIOSH, 2002) eller i ett patologiskt tillstånd 

som till exempel en patient som lider av demens (Speroni, Fitch, Dawson, Dugan & 

https://www.osha.gov/
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Atherton, 2014). Statistik från AV (2014) visar att 44 % av alla sjuksköterskor har blivit utsatta 

för våld eller hot om våld de senaste tolv månaderna under perioden 1997-2013. Definition 

av våld enligt World Health Organization [WHO]: ”Violence is 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” 

(http://www.who.int/topics/violence/en/). Våld upplevs olika beroende på tidigare 

erfarenheter, hur man uppfattat det som hänt, om man varit ensam vid händelsen och om 

man var förberedd på vad som skulle hända. Rättssystemet har vid flera tillfällen vägrat att 

bevilja ersättning till sjuksköterskor som fallit offer för hot och våld, med motiveringen att 

arbetet som sjuksköterska innebär att man får acceptera risken för att utsattas (ICN, 2009). 

 

Arbetsgivarens ansvar 

Enligt Arbetsmiljölagen [AML] (SFS 1977:1160) ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som 

behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall (kap. 3, 2 §), 

arbetsgivaren skall även se till att arbetstagaren är medveten om de risker som kan vara 

förbundna till arbetsplatsen (kap. 3, 3 §).  

Enligt arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter [AFS] (1993:2), 3 §, så skall det finnas särskilda 

säkerhetsrutiner för arbete som kan medföra risk för våld eller hot om våld. Rutinerna skall 

hållas aktuella, följas upp fortlöpande och de skall vara kända av alla arbetstagare som kan 

bli berörda av riskerna. Arbetsgivaren ska enligt AML se till att företagshälsovård finns att 

tillgå så som arbetsförhållandena kräver (SFS 1977:1160, kap. 3, 2c §).  

 

Akutsjukvård 

Akutsjukvården utgör en central och omfattande del av sjukvården. Begreppet 

”akutsjukvård” omfattar all vård som är föranledd av medicinskt akuta tillstånd 

(Socialstyrelsen, 2013). Patienter som uppsöker en akutmottagning skall få tillgång till 

allmän- och specialistkompetens alla tider på dygnet (E. Ericson & T. Ericson, 2013, s. 9). Att 

arbeta på en akutmottagning ställer höga krav på personalen som måste ha en hög 

medicinsk kompetens samt äga egenskaper som hög stresstålighet, bra samarbetsförmåga 

och kunna fatta beslut och ha en god prioriteringsförmåga (Åkeson, 2012, s. 25).  
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Somatisk, alltså kroppslig (Nationalencyklopedin, 2015) slutenvård innebär sjukvård när den 

ges till patient inskriven vid vårdenhet (Dunér & Blomqvist, 2009). 

 

Sjuksköterskans roll på en akutmottagning 

Att arbeta som sjuksköterska inom akutsjukvården innebär att man möter patienten först i 

vårdkedjan. När patienten anländer till akutmottagningen så är det sjuksköterskans uppgift 

att tillämpa behovs- och solidaritetsprincipen (Socialstyrelsen, 2009), vilket innebär att 

sjuksköterskan prioriterar vilka av patienterna som skall omhändertas först beroendes på 

tillstånd.  

Denna prioritering sker i triagen efter fastlagda principer och en triageskala som är utarbetad 

efter ett franskt/kanadensiskt mönster, där den som har det största behovet av hälso- och 

sjukvård, alltså den sjukaste patienten alltid går först (E. Ericson & T. Ericson, 2008, s. 11; 

Hälso – och sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763, 2 §). Då akutmottagningarna stundtals kan 

vara mycket hårt belastade så kan prioriteringarna vara svåra att avgöra. Redan i triagen så 

kan hot och våld uppträda då patienter kan ha en intolerans mot väntetider och de 

prioriteringar som görs av sjuksköterskan (Lau et al., 2012). 

 

Omvårdnad 

När sjuksköterskan och patienten möts så kan det finnas olika perspektiv i mötet, patienten 

vill ofta berätta om sina upplevelser och känslor medan sjuksköterskan kan ha ett mer sakligt 

förhållningssätt där fakta till situationen blir ett centralt fokus (Nordenfelt, 1988). Enligt 

Travelbee (1971) så måste man förstå vad vård är och ha en förståelse för vad som händer 

mellan patient och sjuksköterska, till exempel: ”Hur upplever patienten interaktionen och 

vilka konsekvenser kan detta ha för patienten och dennes tillstånd?” (s. 7). Sjuksköterskan 

kan uppfattas ha en maktfunktion gentemot patienten då sjuksköterskan har rätt att neka 

eller ändra på något som patienten inte vill eller accepterar. Hot kan då uppstå som riktas 

direkt mot sjuksköterskan med avsikt att skada, skrämma eller hämnas (AFS 1993:2, 1 §). 

Travelbees teori bygger på en existentialistisk åskådning där de viktigaste begreppen är 

lidande, mänskliga relationer, mening, kommunikation och människan som individ (s. 26). 

Alla människor får någon gång i livet erfara vad lidande innebär och lidandet ses som en 

ofrånkomlighet att vara människa (s. 29). För att uppnå en mellanmänsklig relation mellan 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/somatisk
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patient och sjuksköterska så måste ett antal faser gås igenom (s. 130); 1. Det första mötet, 2. 

Framväxt av identitet, 3. Empati, 4. Sympati och 5. Ömsesidig förståelse och kontakt (s. 130-

141). När två människor för första gången möts där den ena parten är beroende av den andra 

skall inte motparten förvänta sig att få något i gengäld och för att bryta dom stereotypa 

förutfattade meningar som man kan ha om varandra som sjuksköterska och patient så är det 

mycket viktigt att kommunikationen är väl fungerande (s. 130-131). Travelbee menar att 

kommunikationen är en målinriktad process som gör det möjligt för sjuksköterskan att 

etablera en mellanmänsklig process till den sjuka individen och därmed uppnå målet med 

vården (s. 93-95). 

 

KASAM 

Antonovsky (2005), grundaren till det salutogena synsättet skapade begreppet KASAM, 

vilket omfattar de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Har 

man som person en hög KASAM så har man också möjlighet att kunna identifiera 

påfrestande situationer och kunna använda rätt verktyg och hanterings-strategier för att lösa 

dom. Personer med låg KASAM har dock svårt att se meningsfullheten i sitt sammanhang 

och har också troligtvis svårare att förstå eller hantera situationen (s. 43-46). 

 

Problemformulering 

Trots tidigare forskning finns det omfattande brister både när det gäller det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet och även informationen om var riskerna finns (Hultin, 2000, s. 32). Enligt 

AFS (1993:2), 10 §, så ska tillbud och händelser med våld eller hot om våld dokumenteras 

och utredas. Med denna litteraturstudie så vill vi belysa problemet av att utsättas för hot och 

våld på sin arbetsplats och hur man som sjuksköterska hanterar detta.  

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa sjuksköterskors upplevelser av hot och våld 

på en akutmottagning inom den somatiska slutenvården och vilka strategier 

sjuksköterskorna använder sig av för att hantera hot och våld. 
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Metod 

Design 

Denna litteraturstudie baseras på vetenskapliga originalartiklar av både kvantitativ samt 

kvalitativ forskning som valts ut efter sökningar i databaserna Cinahl och MEDLINE (via 

Pubmed). Grunden till ämnet byggdes upp genom att en mindmap (tankekarta) utformades 

för att kartlägga huvudområdet och dess problemställningar och därefter valdes flera sökord 

ut. Vissa av sökorden gjordes om och resulterade i mesh-termer: ”Emergency Medical 

Services”, ”Violence”, ”Nursing”, ”Nurses”, ”Workplace Violence” och de resterande 

sökorden användes som fritext: ”Emergency department”, ”Emergency care”, ”Nurse”, 

”Experience*”,” vilket redovisas i bilaga 1.  

 

Översikten sammanställdes genom systematiska val av texter inom ett avgränsat område 

inom vårdvetenskap och allmänsjuksköterskans verksamhetsområde, enligt modell av 

Friberg (2006, s. 116). Målet med en litteraturstudie är att ge en överblick på den forskning 

som finns inom området genom att sammanställa tidigare forskningsresultat för att vidare 

skapa ett utgångsläge för fortsatt forskning (Segesten, 2006, s. 87).  

Cinahl användes som databas då den omfattar referenser till nästan all engelskspråkig 

omvårdnadsforskning och tidskrifter med anknytning till forskningen. Den andra databasen 

som användes var MEDLINE (Pubmed) som är den främsta källan vilken bibliografiskt 

täcker biomedicinsk litteratur. I denna databas har man en möjlighet att göra sökningar med 

rubriker (”headings”) och mesh-termer (Polit & Beck, 2012, s. 100-101). Artiklar där åtkomst 

nekades i de aktuella databaserna har vidare sökts manuellt och öppnats via Google Scholar 

(scholar.google.com)., som är en databas för vetenskaplig litteratur. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier  

De artiklar som valdes ut skulle inkludera sjuksköterskor som arbetar på somatiska 

akutmottagningar på sjukhus inom slutenvården och dessa sjuksköterskors upplevelser av 

hot och våld på arbetsplatsen. Artiklarna skulle beskrivas ur sjuksköterskors perspektiv och 

skulle inte vara äldre än fem år. Exklusionskriterier var psykiatriska- och geriatriska 

akutmottagningar eller om studien utförts inom pre-hospital sjukvård. De länder som 

inkluderades skulle hålla en god sjukvårdsstandard vilket kontrollerades gentemot 



 

10 

 
 

utrikesdepartementets hemsida. Alla artiklar som inte träffade litteraturstudiens syfte valdes 

bort. 

 

Urval och granskning 

Tidskrifterna som artiklarna var publicerade i skulle vara peer-reviewed vilket 

kontrollerades i Ulrichsweb (http://www.UlrichsWeb.com). Peer-reviewed innebär att 

artiklarna är lästa av erfarna forskare inom tidskriftens ämnesområde. Dessa experter 

granskar de inskickade artiklarna och bedömer kvaliteten, både vetenskapligt och 

innehållsmässigt, då syftet är att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten (Linnéuniversitetet, 

2014). Kvalitativa artiklar har granskats med hjälp av: ”Mall för kvalitetsgranskning av 

studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser”, en granskningsmall från 

Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] (2014). Kvantitativa artiklar har 

granskats med ”bedömningsmall för studier med kvantitativ metod” av Carlsson och Eiman 

(2003). De artiklar som hade mixad metod har granskats med båda tidigare nämnda 

granskningsmallar, alltså SBU:s (2014) granskningsmall för kvalitativ forskning samt 

Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvantitativ forskning. Artiklarna har 

granskats och bedömts efter följande skala: hög vetenskaplig, medel vetenskaplig eller låg 

vetenskaplig kvalitet (SBU, 2014).  

 

Fas 1 

Då sökningen påbörjades gjordes ett första urval där alla titlar som träffades lästes igenom 

och de som verkade intressanta och eventuellt kunde tillföra något till litteraturstudien 

valdes ut. Av 423 träffar, var det 192 titlar som valdes ut och abstrakten lästes igenom. De 

abstrakt som verkade motsvara syftet inkluderades för att bearbetas i fas 2. 

 

Fas 2 

Efter den första granskningen fanns det 56 artiklar som lästes noggrant i sin helhet. De 

artiklar som uppfyllde inklusionskriterier och som var baserade på empirisk forskning 

valdes ut. Utifrån detta exkluderades 39 artiklar, vilket resulterade i att 17 artiklar gick 

vidare till fas 3. 

 

http://www.ulrichsweb.com/
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Fas 3 

De 17 artiklarna som uppfyllde studiens syfte lästes igenom ett flertal gånger av båda 

författarna och granskades med hjälp granskningsmallar för respektive design, av de 17 

artiklarna var 5 av hög kvalitet och 12 av medel kvalitet. 

 

I flera av sökningarna finns dubbletter av artiklar som i ett första stadium valdes bort av 

författarna. Efter upprepade granskningar och diskussioner valdes några av dessa ut till 

litteraturstudien.  

 

Analys 

I analysen har författarna kodat ner artiklarna i små delar för att hitta ett mönster och sedan 

byggt ihop delarna till ett resultat vilket beskrivs i Polit & Beck (2012, s. 105). Artiklarna har 

lästs igenom objektivt upprepade gånger av båda författarna. Analys tillämpades enligt 

analysmodell av Friberg (2006) där likheter och skillnader i resultatinnehåll i de olika 

artiklarna påträffades och data som var intressant för syftet identifierades och sorterades ut 

under olika rubriker (s. 122). Textens olika delar som hade brutits ned, sattes åter ihop till en 

helhet, enligt modell av Dahlborg Lyckhage (2006, s. 146). Detta resulterade i ett huvudtema 

med tillhörande subteman vilket presenteras i Figur 1.  

Figur 1. 

 

 

 

Huvudteman Subteman 

 

 

Hot och våld framkallar starka känslor  

- Oro och osäkerhet på arbetsplatsen 

- Utmattning och mental påfrestning som 

konsekvens 

- Sjuksköterskors reaktion på hot och våld 

och deras hanteringsstrategier 

- Sjuksköterskans behov av stöd och 

utbildning 
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Etiska överväganden 

Alla artiklar som är med i resultatet är granskade av etiska kommittéer eller 

granskningsnämnder vilket var ett krav för att vara med i resultatet av litteraturstudien. 

Samtliga tidskrifter är förbundna till Committee on publication Ethics [COPE] 

(http://publicationethics.org/about). Personer som deltar i humana forskningsstudier, ska 

göra detta frivilligt och man har möjlighet att när som helst hoppa av. Deltagarna ska vara 

väl informerade om deras rättigheter och studiens syfte och alla studier som utförs ska göra 

gott för omvårdnads-/medicinsk forskning och inte skada (Polit & Beck, 2012, s. 152-155; F.d. 

Medicinska forskningsrådets nämnd för forskningsetik, 2003, s. 17), något som poängteras i 

de flesta av studierna. 

 

Resultat 

Denna litteraturstudie omfattar sjutton artiklar varav sju kvantitativa, sju kvalitativa samt tre 

artiklar av mixad metod. Majoriteten av deltagarna i de sjutton utförda studierna var 

kvinnliga sjuksköterskor. Fem av artiklarna är från USA, tre från Australien, två från Turkiet 

och övriga länder som medverkar är Egypten, Irland, Iran, Singapore, Palestina, Italien, 

Cypern och Nya Zeeland. 

 

1. Hot och våld framkallar starka känslor 

1:1 Oro och osäkerhet på arbetsplatsen 

De flesta av sjuksköterskorna som hade blivit utsatt för hot och våld upplevde rädsla 

(Angland, Dowling & Casey, 2014; Hamdan & Abu Hamra, 2015; Pich, Hazelton & Kable, 

2013; Pinar & Ucmak, 2011; Ramacciati, Ceccagnoli & Addey, under tryckning; Unsal Atan et 

al., 2013; Vezyridis, Samoutis & Mavrikiou, 2015; Wolf, Delao & Perhats, 2014). 

Sjuksköterskorna upplevde olika sorts rädslor där vissa av sjuksköterskorna var rädda för att 

våldsamma händelser skulle återupprepas (Ramacciati et al., under tryckning), några till den 

grad att de var rädda att gå till arbetet (Wolf et al., 2014).  

En av sjuksköterskorna i en studie av Pich, Hazelton, Sundin och Kable (2013) upplevde att 

hoten blivit värre och mer seriösa på senaste tiden och kände rädsla över att händelser skulle 

eskalera i framtiden. Sjuksköterskorna upplevde rädsla då man skulle arbeta i triagen eller 

andra avskärmade utrymmen på akutmottagningen, för att man arbetade ensam och inte 
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hade någon flyktväg i trängda situationer (Angland et al., 2014; Renker, Scribner & Huff, 

2014). Sjuksköterskor upplevde att de kände sig mindre hotade av personer som på grund av 

sitt tillstånd inte var medvetna om sina handlingar (Angland et al., 2014; Ramacciati et al., 

under tryckning) exempelvis patienter som var alkoholpåverkade, (Angland et al., 2014), 

hade psykisk ohälsa, eller som var aggressiva till följd av ett patologiskt tillstånd (Ramacciati 

et al., under tryckning). 

 

Många av sjuksköterskorna på akutmottagningarna upplevde att de hade en osäker 

arbetsplats (Blando, O'Hagan, Casteel, Nocera & Peek-Asa, 2013; Kowalenko, Gates, 

Gillespie, Succop & Mentzel, 2013; Pich et al., 2013; Pinar & Ucmak, 2011) där vissa var 

oroliga att våldshändelser skulle inträffa (Abou-ElWafa, El-Gilany, Abd-El-Raouf, Abd-

Elmouty & El-Sayed Rel, 2015; Hamdan & Abu Hamra, 2015; Pich et al., 2013; Unsal Atan et 

al., 2013; Vezyridis et al., 2015). I en studie av Pinar och Ucmak (2011) kände sig 65 % av 

sjuksköterskorna aldrig säkra under sitt arbetspass. Sjuksköterskorna i studien av 

Kowalenko et al., (2013) upplevde sig mer osäkra i sin arbetsmiljö än vad läkarna gjorde. 

Sjuksköterskor kände oro för att de var rädda att andra patienter kunde komma till skada på 

akutmottagningen (Pich et al., 2011; Pich et al., 2013). Ibland var man var så orolig över sin 

säkerhet att man var tvungen att bli eskorterad till bilen efter arbetspasset (Pich et al., 2011). 

 

1:2 Utmattning och mental påfrestning 

Sjuksköterskor påverkades mentalt efter att ha blivit utsatta för hot och våld i form av att de 

kände stress (Vezyridis et al., 2015), denna upplevelse kunde förstärkas om förövarna var av 

manligt kön (Kowalenko et al., 2013). Enligt Abou-ElWafa et al., (2015)  var det 66,4 % som 

efter en fysisk våldshändelse hade starka eller extremt starka återupplevelser av minnen, 

tankar och bilder av det som hade hänt. Av det verbala våld som utövades var prevalensen 

av samma återupplevelse 61,4 % (Abou-ElWafa et al., 2015) respektive 54 % (Esmaeilpour, 

Salsali & Ahmadi, 2011). En del av sjuksköterskorna upplevde att våldet hade lämnat spår, 

då dom kände sig ärrade och märkta efter våldsupplevelser (Angland et al., 2014; Ramacciati 

et al., under tryckning). Sjuksköterskorna kände sig så pass påverkade av händelser av hot 

och våld att vissa övervägde att avsluta sin profession (Unsal Atan et al., 2013).  
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1:3 Sjuksköterskors reaktion på hot och våld och deras hanteringsstrategier 

När sjuksköterskorna blev utsatta för hot och våld var deras strategier och reaktioner på 

händelserna olika, några av sjuksköterskorna gjorde ingenting åt våldet (Abou-ElWafa et al., 

2015; Esmaeilpour et al., 2011; Vezyridis et al., 2015) medan andra bad aggressiva personer 

att sluta upp med sitt beteende (Esmaeilpour et al., 2011).  Många accepterade hot och våld 

då det ansågs som en del av arbetet (Angland et al., 2014; Hogarth, Beattie & Morphet, under 

tryckning; Pich et al., 2013; Pich et al., 2011; Ramacciati et al., under tryckning; Renker et al., 

2014; Tan, Lopez & Cleary, 2015; Vezyridis et al., 2015; Wolf et al., 2014). En del hanterade 

situationer genom att ta avstånd från patienterna (Hamdan & Abu Hamra, 2015; Pich et al., 

2013) och hela tiden vara på sin vakt (Abou-ElWafa et al., 2015; Esmaeilpour et al., 2011).  

Att upprätthålla en god kommunikation där patienterna fick erhålla riklig och ärlig 

information var en strategi som många sjuksköterskor använde sig av, vilket dämpade eller 

förhindrade hot och våld (Angland et al., 2014; Tan et al., 2015). För att hantera situationer 

med hot och våld där andra patienter kunde drabbas valde man som sjuksköterska att ta 

hand om stökiga personer först för att undvika att de andra kom till skada (Hogarth et al., 

under tryckning). Man hanterade också hot och våld genom att använda sig av 

våldsnedtrappande tekniker genom att ge patienter bekräftelse och försäkran (Pich et al., 

2011). Ibland gav man efter för patienternas krav för att stävja hot- och våldssituationer 

(Renker et al., 2014). Att separera arbetslivet från privatlivet och ha meningsfulla 

fritidsaktiviteter var en annan metod som sjuksköterskor upplevde hjälpte för att hantera 

negativa känslor efter hot- och våldshändelser (Tan et al., 2015).  

 

1:4 Behov av stöd och utbildning 

I samband med hot- och våldshändelser var det många sjuksköterskor som valde att hantera 

händelserna på egen hand (Hamdan & Abu Hamra, 2015; Hogarth et al., under tryckning; 

Unsal Atan et al., 2013; Vezyridis et al., 2015), många valde att hålla det som hade hänt för 

sig själv och berättade inte för andra vad de hade upplevt (Abou-ElWafa et al., 2015; 

Esmaeilpour et al., 2011; Unsal Atan et al., 2013). Sjuksköterskor upplevde att stöd och 

support från ledning och chefer var viktigt, men var undermåligt (Esmaeilpour et al., 2011; 

Pich et al., 2011; Pinar & Ucmak, 2011; Ramacciati et al., under tryckning; Renker et al., 2014; 

Tan et al., 2015; Vezyridis et al., 2015; Wolf et al., 2014). För att kunna hantera det som 
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inträffat sökte en del av sjuksköterskorna stöd hos kollegor (Pich et al., 2011; Pinar & Ucmak, 

2011; Ramacciati et al., under tryckning) eller närstående och familj (Tan et al., 2015). Många 

upplevde brist på kunskap och utbildning i hur man hanterade hot – och våldssituationer 

(Blando et al., 2013; Hamdan & Abu Hamra, 2015; Pich et al., 2011; Pinar & Ucmak, 2011; 

Renker et al., 2014; Vezyridis et al., 2015). Få blev erbjudna professionellt stöd (Unsal Atan et 

al., 2013) och formell briefing var en annan hanteringsstrategi som saknades för 

sjuksköterskorna (Pich et al., 2011).  

 

Metoddiskussion 

Medline (Pubmed) och Cinahl valdes som databaser vilket genererade i många sökträffar, 

dock kan artiklar ur andra databaser ha tillfört studien ytterligare information. Mesh-termer 

användes som hjälp för att hitta relevanta sökord, vissa byttes ut till fritext-termer då detta 

genererade i fler träffar. Ett exempel på detta är ”akutmottagning” som resulterade i mesh-

termen ”Emergency service hospital”, men byttes till fritexttermen ”Emergency 

department”. Artiklarna som träffade syftet var innehållsrika, därför valde författarna att 

förtydliga syftet genom att addera en frågeställning.  

Friberg (2006) menar att tillvägagångssättet i en litteraturbaserad studie ska liksom i andra 

studier värderas. Metoddiskussionen är ett sammandrag på hur metod, analys och 

urvalsförfarande värderas av författarna (s. 76). 

Det fanns en eftersträvan att artiklarna skulle vara utförda i olika delar av världen få ett 

större perspektiv då författarna ville undersöka om det fanns ett genomgående mönster i 

syftets problemställning, något som ökar trovärdigheten i studien. Artiklarna skulle vara 

publicerade inom de senaste fem åren då sjukvården är i ständig förändring där utveckling 

och forskning avancerar i snabb takt. Denna tidsbegränsning kan dock ha medfört att 

information kan ha gått förlorad. Samtliga artiklar var skrivna på engelska vilket kan ha 

medfört brister på grund av språkuppbyggnad där vissa nyanseringar varit svårtolkade trots 

flertalet textnära genomgångar. För att reducera dessa eventuella språkförbistringar har 

Google translate används som hjälpmedel (https://translate.google.se/).  

 

Resultatet byggdes upp på både artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats. Detta kan 

anses som en styrka. Polit och Beck (2012) menar att de kvalitativa studierna presenterar 
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nyanserade verklighetsuppfattningar ur studieobjektens perspektiv och kvantitativa studier 

ger ett större urval men ett mindre beskrivande resultat och utgår i högre grad från 

forskarens idéer där forskaren bestämmer vilka kategorier och dimensioner som ska stå i 

centrum (s. 13-17). Det kan finnas svagheter i bedömning av artikelkvalitet då artiklarna 

granskas subjektivt, vilket kan innebära att någon som har större kunskaper gällande 

arbetsmetodiken kanske hade gjort en annan bedömning än den författarna har gjort.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att upplevelsen av hot och våld avspeglar sig i samma känslor hos 

sjuksköterskor världen över där man upplevde otrygghet i sin arbetsmiljö som en del av 

arbetet på en akutmottagning. För att klara av att arbeta i en sådan miljö fanns det olika 

hanteringsstrategier som sjuksköterskorna använde sig utav. 

 

Känslor 

Förutom de känslor som resultatet presenterar, så kan sjuksköterskor också uppleva andra 

känslor såsom; skuld, skam, chock, ilska, depression, maktlöshet samt en minskad 

självkänsla och ifrågasättande av sin egen yrkeskompetens (ICN, 2007). Flera studier stödjer 

att sjuksköterskor till följd av hot och våld ibland vill avsluta sin anställning och 

yrkesprofession (J. Arnetz, B. Arnetz & Söderman, 1998; Ito, Eisen, Sederer, Yamada & 

Tachimori, 2001; Speroni et al., 2014). Personer som blir utsatta för hot och våld, kan få en 

lägre stresströskel vilket kan resultera i att när personen utsätts för situationer som 

framkallar stress kan känslor som irritation ilska och oro uppkomma samt att personen blir 

fientligt inställd, dessa känslor kan ha en negativ påverkan på kommunikationen mellan 

patient och sjuksköterska (Gates et al., 2011).  

 

Ensamarbete och erfarenhet 

När en person arbetar ensam ska enligt AFS (1982:3), 3 §, åtgärder tas för att ordna 

ensamarbete så, att den som utför arbete ensam inte löper större risk för skada än om flera 

gemensamt utför arbetet. En bra omgivning med en genomtänkt planlösning på 

arbetsplatsen där det finns funktionella och användbara hjälpmedel som kan minska risker 

för att utsättas för hot och våld vid ensamarbete. Omgivningen bör vara ljus och upplyst och 
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ha någon slags alternativ utgång om sjuksköterskorna skulle behöva undsätta sig själv vid 

ett angrepp (Hultin, 2000, s. 33-35 ; NIOSH, 2002; OSHA, 2015). Anledningen till att 

sjuksköterskor är den mest utsatta gruppen av vårdpersonal att exponeras för hot och våld 

(ICN, 2009), är att sjuksköterskorna ägnar mycket tid åt direkt patientnära kontakt (Canton et 

al., 2009). Av sjuksköterskorna betraktas kvinnorna inom denna profession som de mest 

sårbara och 95 % av alla sjuksköterskor i världen är kvinnor (ICN, 2009). Många 

sjuksköterskor känner sig oförberedda gällande hantering av våld och hot på arbetsplatsen 

(Speroni et al., 2014). Studier visar att de sjuksköterskor som är yngre och har mindre 

erfarenhet av hot och våld är mer utsatta än deras äldre och mer erfarna kollegor (Hegney, 

Plank & Parker, 2003; Lavoie, Talbot & Mathieu, 2011). 

 

Lagar och etik 

Som sjuksköterska har man enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), kap. 6, 1 §, ett ansvar 

att så långt som möjligt utforma och genomföra vården i samråd med patienten som skall 

visas omtanke och respekt. ICN (2007) menar att om man som sjuksköterska utsätts för våld 

på arbetsplatsen, hotas den effektiva patientservicen och därför också patientsäkerheten. Om 

vårdkvalitet ska kunna tillhandahållas så måste sjukvårdspersonalen vara garanterade en 

säker arbetsmiljö och respektfull behandling.  

Det finns en etisk plattform inom vården, människovärdesprincipen som säger att alla 

människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och 

funktioner i samhället (Socialstyrelsen, 2009). Enligt HSL (SFS 1982:763), 2a §, ska hälso- och 

sjukvården bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet och främja goda 

kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen.  

Hot och våld föranleder konsekvenser som att sjuksköterskan kan få ett undvikande 

beteende samt att det kan ha en negativ inverkan på mellanmänskliga relationer (ICN, 2007).  

 

Hur omvårdnaden påverkas 

När hot och våld uppstår så påverkas omvårdnaden av patienter ofta negativt (Roche, Diers, 

Duffield & Catling-Paul, 2010; Åström et al., 2004). Våld från patienter har en negativ effekt 

på vårdpersonalen som skapar negativa attityder gentemot patienter och de arbetsuppgifter 

som ska utföras. Det negativa arbetsklimatet påverkar relationen mellan patienter och 
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personal när vårdgivaren är på sin vakt, spenderar mindre tid med patienter samt är mindre 

lyhörd för patienters behov (J. Arnetz & B. Arnetz, 2001). I en studie av Chapman et al., 

(2009) beskriver sjuksköterskor att de kände sig motvilliga till att utföra omvårdnad till de 

patienter som var våldsamma, och de medgav att patienter som var våldsbenägna inte alltid 

fick den bästa omvårdnaden.  

 

Attityder och kommunikation som bidragande orsaker till hot och våld 

Sjuksköterskor som är alltför auktoritära, fördömande och konfrontationsbenägna kan vara 

bidragande till att våldshändelser uppkommer (Lau et al., 2012). Patientens värld och 

sjuksköterskans värld skiljer sig radikalt från varandra, det är alltså två olika världar som ska 

mötas (Birkler, 2007, s. 31-33). Interaktionen mellan patient och sjuksköterska är enligt 

Travelbee (1971) beroende av god kommunikation (s. 93). Fokus ligger på patientens 

upplevelse-värld (Birkler, 2007, s. 31-33), och för att nå målet med omvårdnaden är 

förutsättningen att man har en god kommunikation då patienter behöver hjälp med att 

bemästra sitt lidande och sin sjukdom (Travelbee, 1971, s. 93). Att lyssna på en patient är en 

aktiv process där sjuksköterskan väljer att uppmärksamma eller inte uppmärksamma ord ur 

personens berättelse (Andersson, 2013, s. 128). Om sjuksköterskan inte har förmågan att se 

patienten som en individ eller undviker att uppfatta betydelser av mening i 

kommunikationen så resulterar det i allvarliga störningar eller avbrott i kommunikationen 

(Travelbee, 1971, s. 110-116). Enligt Kirkevold (2000) går Travelbees omvårdnadsteori att 

tillämpa i praktiken, men man bör tänka på att den är utformad på 1960- och 1970- talet, i en 

rutinpräglad vårdkultur, där man inte tog hänsyn till att handlingar ofta är intuitiva, 

omedvetna och kreativa, och inte planerade allt in i minsta detalj (s. 145).  

 

Kroppsspråk 

Patienter kan bli aggressiva när personalen inte lyssnar på dem (Gerdtz et al., 2013). Ord är 

en del av kommunikationen, men innebörden och meningen av den förmedlas via tonfall 

och kroppsspråk (Andersson, 2013, s. 129). Kroppsspråket kan vara svårt att kontrollera 

exempelvis vid rädsla som kan leda till att man omedvetet ökar det fysiska avståndet. I en 

studie beskriver man att de sjuksköterskor som hade använt sig utav ett vänligt och 

välkomnande kroppsspråk fick en positiv relation med patienterna (Lau et al., 2012). Ibland 
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kan det vara svårt att tolka kroppsspråk då det kan vara kulturellt betingat (Fernández et al., 

2000).  

 

Stöd från organisation och kollegor 

När man utsätts för höga krav i arbetet är det viktigt att få stöd och uppmuntran från chefer 

och arbetskamrater (AV, 2011).  Den arbetsgivare som lyckas bygga upp en atmosfär i 

arbetslaget där man bryr sig om varandra har kommit långt. Det ökar möjligheten att 

upptäcka tidiga signaler om att en anställd inte mår bra (Försäkringskassan, 2015). 

Välfungerande rutiner och ett bra omhändertagande kan minska lidandet för den som blivit 

utsatt för våld och hot. Den som har fått ett bra omhändertagande och möjlighet att bearbeta 

upplevelserna är bättre förberedd vid liknande händelser i framtiden (AFS 1993:2). Lagarbete 

och en stödjande arbetsplats kan mildra förekomsten av våld (Hegney, Tuckett, Parker & 

Eley, 2010). Sjuksköterskor som får stöd av sina chefer och kollegor har lättare att hantera sin 

arbetssituation vilket leder till ett bättre välmående och self-efficacy vilket i sin tur leder till 

en god produktivitet och kvalitet i arbetet (Chana, Kennedy & Chessell, 2015).  

Om det finns en känsla av gruppidentifikation, gemensamma värderingar och normativa 

förväntningar blir det en stämning där man kan förutse vad som kommer att ske, och man 

kan förvänta sig en adekvat feedback med jämna mellanrum. Signaler som sänds ut mellan 

gruppmedlemmarna förstås av varandra och bildar ett gemensamt språk (Antonovsky, 2005, 

s. 159). Att få prata ut efter traumatiska händelser, så kallad debriefing, förser personalen 

med emotionellt stöd. Debriefing hjälper även personalen att förbättra den kliniska 

verksamheten samt förstärker gruppkänslan (Gates et al., 2011; Healy & Tyrrell, 2013). 

 

Preventiva åtgärder 

På en arbetsplats är ett omfattande skade- och sjukdomsförebyggandeprogram nyckeln till 

en säker och hälsosam arbetsmiljö (OSHA, 2015). Förlust av arbetsglädje, låg arbetsmoral och 

ökad personalomsättning för arbetsgivaren är konsekvenser som kan uppstå till följd av hot- 

och våldshändelser (ICN, 2007). Skade- och sjukdomsförebyggande program är system som 

avsevärt kan minska antalet- och svårighetsgraden av arbetsplatsskador och sjukdomar, och 

samtidigt minska kostnaderna för arbetsgivarna (OSHA, 2015).  
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Personal som utövar fysisk aktivitet har mindre risk att drabbas av depression (Hassmén, 

Koivula & Uutela, 2000; Taylor, Sallis & Needle, 1985), man har dessutom lättare att hantera 

ilska och stress. Dessutom leder fysisk aktivitet till att man som person får större känsla av 

sammanhang och en stark känsla av social integration (Hassmén et al., 2000).   

 

Kommunikation som strategi 

Aggressivitet kan påverkas preventivt genom att ta bort aggressionsskapande faktorer i 

omgivningen. Det krävs att arbetstagaren (sjuksköterskan) får kunskap i konflikthantering 

där man handlar rationellt och dämpar konflikter, så att de inte eskalerar och leder till våld. 

Ytterligare faktorer som är viktiga för att preventivt förhindra våld är adekvat bemanning, 

möjlighet att påkalla uppmärksamhet genom att larma samt kunskaper om hur man skyddar 

sig själv. (Sandström, 2000, s. 79-80). När andra patienter är publik till en aggressiv händelse 

så kan detta trigga ”förövaren”, något som kan vara skrämmande för de andra patienterna. 

Som sjuksköterska kan man då förflytta den aggressiva personen till en enskild och lugnare 

plats (Kowalenko et al., 2012). I vissa fall kan de patientgrupper som uppvisar ett aggressivt 

beteende bli upprioriterade, inte på grund av symtom eller avvikande vitalparametrar utan 

för att de har ett stökigt och aggressivt beteende och stör de andra patienterna och då även 

arbetet på akutmottagningen (Sandman, Ekerstad & Lindroth, 2012). Hot och våld kan 

stävjas om man i ett tidigt stadium visar patienterna uppmärksamhet och är välkomnande 

(Lau et al., 2012). Här kan man använda sig utav Travelbees omvårdnadsteori där man 

genom att använda god kommunikation som sjuksköterska, försöker skapa ett band till 

patienten och strukturera omvårdnadssituationerna så satt man kan möta patientens behov 

och få patienten att acceptera mänskliga villkor där lidande och sjukdom ingår (Travelbee, 

1971, s. 19).  

 

Acceptans 

Många sjuksköterskor har en passiv acceptans och tenderar ofta att socialiseras i en kultur 

där man förväntas tåla aggressioner, påhopp och fysiskt våld och det faktum att våldet anses 

som en del av arbetet är en attityd som dessvärre delas med både allmänheten och 

rättsväsendet (ICN, 2007). Detta föranleder att många händelser rapporteras eller anmäls 

varken till hälso- eller polismyndigheter (Magnavita & Heponiemi, 2012). Det är viktigt att 
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det finns ordentliga rutiner för hur arbetsgivaren skall dokumentera och ta hand om 

inträffade händelser så att arbetsplatsen kan dra nytta av sina tidigare erfarenheter i det 

fortsatta förebyggande arbetet (Hultin, 2000, s. 33).  

 

Strukturella problem 

De flesta som arbetar i frontlinjen svarar med överdrivna ansträngningar för att uppfylla 

ändlösa krav på arbetsplatsen. Vårdorganisationen, vars tilldelning och fördelning av 

resurser styrs centralt, kräver att de som vårdar ska utgå ifrån de behov den sjuke har, inte 

efter hur mycket tid eller resurser som finns avsatta (Rasmussen, 2004). 

Många patienter är pålästa på eventuella symtom och sjukdomar och har en tendens att 

kräva batterier av prover, som många läkare har svårt att säga nej till. Kraven riskerar att 

leda till undanträngning av andra grupper både i triageringssituationen och senare i 

förloppet vilket man menar tär på akutvårdens resurser (Sandman et al., 2012). 

Sjukvårdspersonalens engagemang och vilja att ta ansvar för syftena med organisationen i en 

situation med begränsade resurser och överdrivna krav ställer arbetstagaren i en situation 

som de inte har någon kontroll över (Rasmussen, 2004). Våldshändelser inträffar i enskilda 

situationer där både situationella och strukturella faktorer påverkar hur omständigheterna 

före och efter en incident blir. Situationella faktorer innebär; stöd, bemanning, rutiner, fysisk 

miljö och individfaktorer etc. medan strukturella faktorer är mer permanenta och svårare att 

påverka för den enskilde individen såsom ledning, ekonomi, personal etc. (Viitasara, 2000, s. 

49-50). I jämförelser av WHO och OECD får Sverige ett högt betyg vid rankning av länder 

avseende exempelvis medellivslängd och självskattad hälsa, men hamnar däremot betydligt 

sämre när rankningen avser väntetider, och tillgänglighet till vård (Anell, 2009, s. 24). Detta 

är ett exempel på en faktor som kan påverkas strukturellt och kan vara svårare att påverka 

på individnivå då det kan vara förbundet till exempelvis överbeläggningar eller 

underbemanning (OSHA, 2015).  

 

Konklusion  

Sjuksköterskor som upplever hot och våld på sin arbetsplats påverkas negativt både i sina 

känslor men även i sina attityder mot patienter. Rädslor och oro kan leda till att 

sjuksköterskorna blir avståndstagande och omvårdnaden blir försämrad. För att vara väl 
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förberedd när hot- och våldssituationer uppstår, krävs det att sjuksköterskor får adekvat 

utbildning samt stöd från kollegor och chefer för att kunna använda rätt 

hanteringsstrategier. I interaktionen mellan sjuksköterska och patient kan god 

kommunikation på ett tidigt stadium preventivt motverka att hotfulla situationer uppstår. 

Om arbetsgivaren skapar bra förutsättningar för en god arbetsmiljö där det finns tydligt 

utformade riktlinjer och handlingsplaner och där personalen har adekvat kunskap och 

utbildning kommer man troligtvis skapa en attraktiv arbetsplats, där personal känner sig 

trygga och kan känna arbetsglädje.  

 

Förslag på vidare forskning 

Fortsatt forskning behövs för att utreda hur man kan förändra de faktorer som inte går att 

påverka på individnivå, alltså de strukturella faktorerna som ligger på organisationsnivå. 

Hur kan organisationer förebygga hot och våld, i nuläget riktas mycket av forskningen fokus 

mot den enskilda individens ansvar inom ämnet. Man bör också undersöka vad som 

påverkar samhällets attityder gentemot vården, bör hela vårdkedjan ses över, eller ligger 

problemet djupare rotat i ett föråldrat system, som inte matchar dagens samhälle och krav. 

Det skulle vara bra om det fanns mer studier gjorda i skandinaven så att man kan se vad det 

finns i den skandinaviska organisationen som går att förändra. 
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BILAGA 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Siffror inom parantes motsvarar antalet artiklar i resultatet som finns under respektive sökning) 

Datum Databas Sökord Limits Träffar 

och lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

granskade 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

150715 Pubmed Emergency Medical Services[Mesh]  

AND Violence[Mesh]  

AND Nursing[Mesh] 

5 år 133 41 7 5 (7st) 

150725 Pubmed Workplace Violence[Mesh]  
AND  Nurses[Mesh]  

AND Emergency department  

5 år 46 30 13 4 (11st) 

150902 Pubmed Emergency care  

AND nurse  

AND Violence [Mesh] 

5 år 179 50 15 5 (14st) 

150902 Pubmed Emergency Medical Services [Mesh]  

AND Violence [Mesh]  

AND nurses [Mesh]  

AND experience* 

5 år 33 31 19 2 (7st) 

150907 Cinahl Workplace violence [Mesh]  

AND Emergency department  

AND nursing [Mesh] 

5 år 32 20 2 1 (6st) 
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BILAGA 2. 

Författare 

Årtal 

Land 

Databas 

Titel Syfte Urval  

Metod 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Abou-ElWafa et 

al. (2015) 

Egypten 

 

Pubmed 

 

 

 

Workplace 

violence against 

emergency versus 

non-emergency 

nurses in 

Mansoura 

University 

Hospitals, Egypt 

Att undersöka förekomsten 

och olika faktorer av våld 

och hot mot sjuksköterskor 

som jobbar på 

akutmottagning jämfört 

med de som inte jobbar på 

akutmottagning såsom 

omständigheter, bilden av 

förövaren och offrens 

reaktion. 

128 sjuksköterskor (115 kvinnor och 13 

män). Sjuksköterskor på akutmottagning 

jämfördes med sjuksköterskor på 

avdelningar. 

 

Kvantitativ jämförande tvärsnittsstudie. 

 

Frågeformulär 

Statistisk analys, t-test, Chi-square test,  

Analyserades genom SPSS version 16. 

(Statical Package for the Social Sciences). 

Sjuksköterskorna på akutmottagningen 

uppgav att de upplevt både psykiskt våld och 

fysiskt våld. Sjuksköterskorna upplevde oro 

för att bli utsatta för våld. Många av 

sjuksköterskorna hade återkommande 

minnen, tankar och bilder av inträffade 

våldshändelser. Flertalet gjorde ingenting åt 

våldet och valde att inte berätta för någon om 

vad de hade upplevt. Många blev vaksamma 

och var ständigt på sin vakt.  

 

  

Medel 

Angland et al. 

(2014) 

Irland 

 

Cinahl 

Nurses 

perceptions of the 

factors which 

cause violence and 

aggression in the 

emergency 

Att utforska sjuksköterskors 

uppfattningar av de faktorer 

som orsakar våld och 

aggression på en irländsk 

akutmottagning 

12 Sjuksköterskor (9 kvinnor och 3 män). 

 

Kvalitativ deskriptiv  

 

Semistrukturerade intervjuer.  

Tematisk analys enligt Bernad’s 

Vissa av sjuksköterskorna hade en ständig 

känsla av rädsla på arbetet, särskilt i triagen. 

Man kände sig mer hotad av de personer som 

var nyktra än de som var alkoholpåverkade. 

Många valde att hantera våldshändelser 

genom att acceptera att det var en del av 

arbetet trots det kände många att våldet 

Medel 
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department: A 

qualitative study. 

referensram. 

 

lämnade ärr i själen. Man tyckte att god 

kommunikation till patienter och närstående 

var en bra hanteringsstrategi att använda sig 

utav. 

Blando et al. 

(2013) 

USA 

 

Pubmed 

Impact of hospital 

security 

programmes and 

workplace 

aggression on 

nurse perceptions 

of safety 

Att ta reda på hur 

sjuksköterskor uppfattar sin 

säkerhet, om våld har 

påverkat deras arbetsmiljö 

och hur vida denna 

uppfattning kunde kopplas 

till risken att utsättas för 

våld. 

 

314 sjuksköterskor från akutmottagning 

(Samt 143 från psykiatrisk klinik) 

 

Mixad tvärsnittsstudie 

 

Enkätundersökning med 

likert skala samt öppna frågor. 

Analyserna genomfördes i SAS v 9.2 

(Statistical Analysis System) 

Fishertest 

Sjuksköterskorna på akutmottagningen blev 

utsatta för både fysiskt och verbalt våld och 

kände sig osäkra i sin arbetsmiljö. Man 

önskade att få mer träning i att hantera hot och 

våldssituationer. 

 

Medel 

Esmaeilpour et 

al. (2011) 

Iran 

 

Pubmed 

 

 

Workplace 

violence against 

Iranian nurses 

working in 

emergency 

departments  

Ta reda på frekvens och 

karaktär av arbetsrelaterat 

fysiskt och verbalt våld 

gentemot sjuksköterskor på 

akutmottagning i Iran. 

178 sjuksköterskor (89,1% kvinnor) 

(11 olika akutmottagningar) 

 

Kvantitativ tvärsnittsstudie 

 

Frågeformulär med öppna och slutna frågor 

5-poängs likert-skala, Chi-square test 

Analys genom SPSS v.16 

Beskrivande analys och trend-analys 

 

Sjuksköterskorna hade blivit utsatta för både 

verbalt våld och fysiskt våld. Minnen, tankar, 

bilder av överfallet var något som 

återupplevdes av många av sjuksköterskorna 

efter dom hade blivit utsatta. Vissa var passiva 

när de blev utsatta för våldshändelser, medan 

andra bad personen att sluta. Sjuksköterskorna 

saknade stöd och rådgivning av chefen och 

ledningen. Flera valde att inte berätta för 

någon annan om våldshändelsen, och en del 

hantera rädslan med att vara på sin vakt på 

arbetsplatsen.  

Hög 
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Hamdan & Abu 

Hamra (2015) 

Palestina 

 

Pubmed 

Workplace 

violence towards 

workers in the 

emergency 

departments of 

Palestinaian 

hospitals: a cross-

sectional study. 

Att få en djupare insikt för 

hur arbetsrelaterat våld 

upplevs av sjuksköterskor 

på akutmottagningar i 

Palestina.  

161 sjuksköterskor, 142 läkare och 141 

administrativ personal. 

(14 akutmottagningar) 

 

Kvantitativ tvärsnittsstudie med 

beskrivande statistik 

 

Enkätundersökningar med flervalsfrågor 

och öppna frågor. 

Analys genom SPSS v.19, 

Chi-Square test. 

Sjuksköterskorna upplevde både fysiskt och 

icke-fysiskt våld.  Efter att ha blivit utsatta 

upplevde man rädsla och vara orolig för att 

våldshändelser skulle inträffa. En del av 

sjuksköterskorna hanterade det genom att 

minska kontakten med patienter och deras 

följeslagare. Många valde att hantera 

situationer på egen hand och man tyckte att 

det fanns brister i kunskap och utbildning när 

det gällde hantering av hot- och 

våldshändelser. 

Hög 

Hogarth et al. 

(2015) 

Australien 

 

Pubmed 

Nurses’ attitudes 

towards the 

reporting of 

violence in the 

emergency 

department 

Identifiera attityder och 

hinder och möjliggörande 

för sjuksköterskor på en 

akutmottagning att 

rapportera våld på 

arbetsplatsen. 

15 sjuksköterskor (12 kvinnor och 3 män). 

2 fokus grupper med 8 respektive 7 

deltagare. 

 

Kvalitativ fenomenologisk 

 

Semistrukturerade intervjufrågor användes 

för att guida diskussionerna i 

fokusgrupperna. 

Tematisk analys 

Alla sjuksköterskorna uppgav att de hade 

blivit verbalt hotad men de flesta hade inte 

blivit utsatta för fysiskt våld. Många som blev 

utsatta valde att hantera händelserna på egen 

hand. Flera av deltagarna kände sig tvungna 

att acceptera våldet som en del av arbetet. Man 

hanterade våldsamma situationer med att ta 

hand om våldsamma patienter först för att 

andra personer i väntrummet inte skulle 

komma till skada. 

Medel 

Imlach 

Gunasekara et 

al. (2011) 

Nya Zeeland 

How do 

intoxicated 

patients impact 

staff in the 

emergency 

Att undersöka personalens 

uppfattning om bördan av 

alkoholrelaterade företeelser 

på akutmottagningar I Nya 

Zeeland och hur 

47 deltagare varav 23 sjuksköterskor 

 

Mixad 

 

Enkätundersökning 

Sjuksköterskor som blev utsatta för våld av 

alkoholpåverkade patienter upplevde det som 

besvärligt då dom var rädda att andra 

besökare på akutmottagningen skulle komma 

till skada. 

Medel 
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department? An 

exploratory study 

alkoholrelaterade händelser 

påverkar personalen 

Semistrukturerade intervjuer 

Tematisk analys 

Kowalenko et 

al. (2013) 

USA 

 

Pubmed 

Prospective study 

of violence against 

ED workers 

Att under en 

niomånadersperiod beskriva 

fysiska våldsincidenter 

bland vårdpersonal på flera 

akutmottagningar.  

 

213 deltagare (71% kvinnor); 117 

sjuksköterskor, 39 läkare, 22 

undersköterskor 

(6 akutmottagningar) 

 

Kvantitativ longitudinell 

 

Enkätundersökning online med 

10-poängs likert-skala 

Analyser genomfördes i SAS v 9.2 

Sjuksköterskor var den mest utsatta 

arbetsgruppen att bli utsatt för fysiskt våld på 

akutmottagningarna och kände sig mindre 

säkra på arbetsplatsen i jämförelse med 

läkarna. Många kände stress efter 

våldshändelser särskilt när förövarna var män. 

Medel 
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Pich et al.  

(2013) 

Australien 

 

Pubmed 

Violent behaviour 

from young adults 

and the parents of 

paediatric patients 

in the emergency 

department 

Att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av unga 

hotfulla patienter mellan 16-

25 år samt medföljande 

föräldrar till barnpatienter 

som utövar hot och våld på 

akutmottagningar i 

Australien 

11 deltagare (7 kvinnor och 4 män) 

 

Kvalitativ deskriptiv 

 

Semi-strukturerade intervjuer  

Innehållsanalys 

Sjuksköterskorna uppgav att de upplevde 

både fysiska och verbala övergrepp från både 

ungdomar och föräldrar på akutmottagningen, 

vilket ledde till att sjuksköterskorna kände 

otrygghet på arbetsplatsen och rädsla över att 

våldet skulle eskalera i framtiden. En strategi 

som användes var att förlika sig med våldet då 

det ansågs vara en del av arbetet. Vissa 

undvek att komma för nära patienter som en 

åtgärd för att inte bli fysiskt misshandlad.  

Medel 
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Pich et al. 

(2011) 

Australien 

 

Pubmed 

Patient-related 

violence at triage: 

A qualitative 

descriptive study 

Att beskriva en grupp 

triage-sjuksköterskors 

erfarenheter av 

patientrelaterat våld på 

arbetsplatsen under den 

senaste månaden 

6 sjuksköterskor (2 män och 4 kvinnor) 

 

Kvalitativ deskriptiv  

 

Semistrukturerade intervjuer 

Innehållsanalys 

Sjuksköterskorna upplevde både fysiskt och 

verbalt våld på arbetsplatsen så frekvent att 

det kändes som att det ingick i deras arbete. 

De kände frustration och maktlöshet efter att 

de blivit utsatta för våldshändelser. Man hade 

känsla av oro på arbetsplatsen, någon till den 

grad att man upprepade gånger var tvungen 

att bli eskorterad till sin bil efter arbetspassets 

slut. Man kunde hantera våldet genom att 

använda sig av våldsnertrappande tekniker 

samt hela tiden ge patienter bekräftelse och 

försäkran. En del av sjuksköterskorna sökte 

stöd hos kollegor för att kunna hantera våldet, 

två sjuksköterskor uppgav att de använde 

alkohol efter arbetstid som coping-strategi. 

Sjuksköterskorna saknade stöd från ledning 

och chefer och önskade mer formell debriefing 

samt utbildning och kunskap i våldshantering. 

Medel 
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Pinar & Ucmak 

(2011) 

Turkiet 

 

Pubmed 

 

Verbal and 

physical violence 

in emergency 

departments: a 

survey of nurses in 

Istanbul, Turkey 

Att fastställa frekvensen av 

upplevt våld och 

sammanhängande faktorer 

till hot och våld bland 

sjuksköterskor i Turkiets 

största stad. 

255 sjuksköterskor (samtliga kvinnor) 

11 akutmottagningar 

 

Kvantitativ tvärsnittsstudie 

 

Enkätundersökning 

Beskrivande statistik 

Statistisk analys togs fram genom SPSS 10.0 

Sjuksköterskorna på akutmottagningen hade 

upplevt fysiskt våld men verbala övergrepp 

var mest förekommande. Många av 

sjuksköterskorna kände rädsla efter att ha 

blivit utsatta och var oroliga att händelser 

skulle återupprepas, 65 % av sjuksköterskorna 

kände sig aldrig säkra på arbetsplatsen. För att 

hantera händelser sökte man stöd hos 

kollegor. Sjuksköterskorna önskade bättre stöd 

av chefer och ledningsgrupp och man ville ha 

bättre kunskap och mer utbildning i 

våldshantering.  

Hög 

Ramacciati, 

Ceccagnoli & 

Addey 

(Under 

tryckning) 

Italien 

 

Pubmed 

Violence against 

nurses in the triage 

area: An Italian 

qualitative study 

Att undersöka upplevda 

känslor hos sjuksköterskor 

till följd av våldshändelser 

på arbetsplatsen. 

9 sjuksköterskor (6 kvinnor och 3 män) 

triagen på 6 akutmottagningar 

 

Kvalitativ fenomenologisk 

 

Fokusgruppsintervjuer 

Analys med Colaizzi-metoden 

Sjuksköterskorna upplevde både fysiskt och 

verbalt våld på sin arbetsplats och många 

kände rädsla och var oroliga att 

våldshändelser skulle återupprepas. Man 

kände sig mindre hotad av de personer som 

hade psykisk ohälsa eller hade ett patologiskt 

tillstånd som kunde förklara aggressiviteten. 

En del upplevde att våldshändelser hade 

lämnat djupare spår och kände sig märkta av 

detta. Även om sjuksköterskorna blev utsatta 

för våldshändelser så accepterade man våldet 

som en del av sitt jobb. Vissa sökte stöd hos 

kollegor för att kunna hantera händelser. 

Många upplevde att de blev lämnade 

ensamma med problemen av 

Hög 
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ledningen/arbetsgivaren och önskade att man 

kunde fått mer stöd. 

Renker et al. 

(2015) 

USA 

 

Pubmed 

 

Staff perspectives 

of violence in the 

emergency 

department: 

Appeals for 

consequences, 

collaboration, and 

consistency 

Syftet med den 

grundläggande studien som 

rapporteras här var att 

identifiera och beskriva 

personalens erfarenheter, 

problem och uppfattningar 

som rör våld och övergrepp 

”utförda” av patienter, 

familj och besökare på en 

akutmottagning. 

41 sjuksköterskor, 10 ambulanspersonal  

(84 % kvinnor) 

 

Mixad deskriptiv tvärsnittsstudie 

 

Enkätundersökning, intervjuer 

Deskriptiv analys och trendanalys 

 

Sjuksköterskorna var utsatta för både fysiskt 

och verbalt våld. De kände sig rädda för att 

arbeta i triagen där man var ensam med 

patienten. Sjuksköterskorna valde att 

acceptera våldet då det ansågs som en del av 

deras arbete. Man använde strategier som att 

ge efter för patienternas krav för att inte 

våldsamma situationer skulle uppstå. 

Sjuksköterskor ansåg att det fanns stora brister 

i stöd från ledningen och önskade bättre 

kunskap och utbildning i hantering av 

våldssituationer. 

Hög 
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Tan et al. 

(2015) 

Singapore 

 

Cinahl 

Nursing 

management of 

aggression in a 

Singapore 

emergency 

department: A 

qualitative study 

Undersöka sjuksköterskors 

förmåga att hantera 

aggressiva patienter om 

besöker akutmottagningen 

10 deltagare (8 kvinnor och 2 män) 

 

Kvalitativ 

 

Intervjuer  

Tematisk analys 

Sjuksköterskorna upplevde verbalt och fysiskt 

våld. Deras upplevelse av att ta hand om 

aggressiva patienter påverkade dom negativt 

och att de kände ovilja att ta hand om dom. 

Många hanterade hot och våld med acceptans 

som att det var en del som ingick i arbetet och 

andra sökte stöd hos vänner, familj eller 

kollegor. Att hålla patienter uppdaterade och 

ha en god kommunikation var en strategi som 

användes för att undvika våldet. För att 

hantera negativa tankar och känslor var det 

viktigt för sjuksköterskorna att kunna skilja på 

arbetsliv och privatliv samt ha meningsfulla 

fritidssysselsättningar. Många önskade mer 

stöd från ledning och chefer. 

Medel 
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Wolf et al. 

(2014)  

USA 

 

Cinahl 

Nothing changes, 

nobody cares: 

understanding the 

experience of 

emergency nurses 

physically or 

verbally assaulted 

while providing 

care 

Att få en bättre förståelse för 

hur sjuksköterskor som 

arbetar på en 

akutmottagning upplever 

att bli fysiskt eller psykiskt 

misshandlade i samband 

med patientvård på 

akutmottagningar i USA.  

46 sjuksköterskor (37 kvinnor, 8 män och 1 

av okänt kön). 

 

Kvalitativ deskriptiv undersökande 

 

Narrativa berättelser av deltagarna 

 

 

Sjuksköterskor upplevde både fysiskt och 

verbalt våld vilket fick konsekvenser som att 

de upplevde rädsla för att gå till sin 

arbetsplats. Sjuksköterskorna upplevde att det 

var något de fick acceptera då det var en del 

av arbetet. De upplevde att många 

våldsincidenter inte togs på allvar kände att de 

saknade stöd från ledning och chefer. 

Medel 
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Vezyridis et al. 

(2014) 

Cypern 

 

Pubmed 

Workplace 

violence against 

clinicians in 

Cypriot 

emergency 

departments: a 

national 

questionnaire 

survey  

Att identifiera förekomsten 

av, karaktäristiska drag, 

utlösande faktorer och 

förslag på förbättring mot 

våld på arbetsplatsen på alla 

nio akutmottagningar i 

Cypern. 

180 sjuksköterskor och 30 läkare, (132 män 

och 81 kvinnor). 

 

Kvantitativ 

Retrospektiv tvärsnittsstudie. 

 

Enkätundersökning, grekisk version av VIF 

(Violent Incident Form)  

Beskrivande analys, chi-square test 

 

Flertalet av sjuksköterskorna hade upplevt 

arbetsrelaterat våld under de senaste 12 

månaderna, både fysiska och verbala 

övergrepp. De flesta var oroliga över att 

utsättas för våldshändelser som kunde leda till 

att man upplevde mental stress och rädsla 

men trots detta var det få som valde att göra 

något efter de blivit utsatta och vissa menade 

att det var något man fick acceptera då det 

ingick i arbetet. En del valde att hantera 

händelser på egen hand, många kände att de 

behövde mer stöd och att de var brist på 

utbildning och stöd från chefer och ledning. 

Medel 

Ünsal Atan,, et 

al. (2013) 

Turkiet 

 

Pubmed 

Violence 

experienced by 

nurses at six 

university 

hospitals in 

Turkey 

Att analysera upplevelsen 

av våld mot sjuksköterskor 

som arbetar på 6 olika 

universitetssjukhus i 

Turkiet. 

115 sjuksköterskor arbetade på 

akutmottagning, 9% på psykiatriska kliniker 

och 64,9% på intensivvårdsavdelning. 

 

Kvantitativ deskriptiv tvärsnittsstudie 

 

Frågeformulär med öppna och slutna frågor 

Data analys genom SPSS 11.0 

Sjuksköterskorna hade blivit utsatta för verbalt 

våld och fysiskt våld. De upplevde rädsla och 

var oroliga över att våldshändelser skulle 

inträffa. Några reagerade upplevde ilska och 

ovilja och vissa kände sig så pass påverkde tt 

de funderade på att sluta sin profession. 

Många valde att hantera händelsen på egen 

hand och flera valde att inte berätta om det 

som inträffat. Professionellt stöd erbjöds 

sällan. 

Medel  


