
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOT OCH VÅLD PÅ AKUTMOTTAGNINGEN.  

VARFÖR AGERAR PATIENTER OCH ANHÖRIGA MED 

AGGRESSION? 
En litteraturstudie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning akutsjukvård, 60 högskolepoäng 

Självständigt arbete, 15 högskolepoäng 

Avancerad nivå 

Examensdatum: 2018-05-03 

Kurs: Ht16 

 

 

 

 

Författare:  Handledare: 

Eleonora Svanström  Linda Gellerstedt 

  

Nathalie Forsberg Examinator:  

 Johanna Ulfvarson 



 

 

 

   

 

SAMMANFATTNING 

 

Förekomst av hot och våld ökar i samhället. Akutmottagningen ses som en av de vanligaste 

arbetsplatserna där våld förekommer. Det finns ett flertal faktorer som kan bidra till att hot 

och våld uppstår på akutmottagningar. Det är även känt att vårdpersonal som blivit utsatta 

för hot och våld kan tappa känslan av empati mot patienten vilket kan leda till sämre vård.  

 

Syftet med studien var att identifiera och beskriva faktorer som kan leda till att patienter 

eller anhöriga agerar med hot eller våld på akutmottagningar.  

 

Metoden som användes var en litteraturöversikt där 19 artiklar som besvarade studiens 

uppställda syfte inkluderades. Artiklarna inhämtades från databaserna PubMed, CINAHL 

och PsycINFO.  

 

Inkluderade artiklar analyserades utifrån en integrerad analys där tre huvudteman visades: 

tillstånd och känslor som triggande faktor, vårdpersonalens agerande och beteende samt 

organisatoriska brister på akutmottagningen. Resultatet visade på flertalet faktorer och 

omständigheter som kunde orsaka uppkomsten av hot och våld på akutmottagningar. 

 

Slutsatsen av denna studie är hot och våld på akutmottagning är ett vanligt och globalt 

problem som kan orsakas av så väl personliga- som organisatoriska faktorer. Problemet bör 

uppmärksammas av både anställda och arbetsgivare för att skapa en bättre förståelse och 

kunskap. Detta i förhoppning om att minska risken att våldsamma händelser uppstår och 

därmed göra akutmottagningen till en säkrare plats för så väl patienter som anhöriga och 

vårdpersonal.  
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ABSTRACT 

 

The presence of threats and violence is increasing in society. Emergency department is one 

of the most common workplaces where violence occurs. There are several factors that can 

contribute to the emergence of threats and violence in emergency department. It is also 

known that healthcare professionals who have been exposed to threats and violence may 

lose the capacity to feel empathy towards the patient, which may lead to care with lower 

quality.  

 

The aim of this study was to identify causes and risk factors to understand why patients 

and relatives act with threats or violence in the emergency department.  

The method of choice was a literature review including 19 articles related to the aim. The 

articles where retrieved from the databases PubMed, CINAHL and PsycINFO.  

Included articles were analyzed based on integrated analysis where three main categories 

where revealed: Conditions or feelings as a trigging factor, staff’s attitudes and behaviors 

and organizational shortage in the emergency department. The findings show that multiple 

factors and circumstances contribute to the development of threat and violence in the 

emergency department. 

The conclusion of this study shows that the violence and threats in the emergency 

department is a common and global problem caused by both individual and environmental 

factors. The problem needs to be acknowledged, both by employees and employers, to be 

able to decrease the occurrence of violent events and make the emergency department a 

safer place for both patients, relatives and staff.  
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BAKGRUND 

Hot och våld 

 

Begreppen hot och våld saknar gemensam definition och nämns vanligen var för sig. 

Gemensamt för begreppen är att det gäller utförda handlingar som ej är tillåtna, socialt 

accepterade eller i enlighet med lagen (Hallberg, 2011). Begreppet våld kan beskrivas som 

handlingar som innefattar fysiskt våld. Detta kan exempelvis vara att slå, bita, sparka, 

spotta eller rivas, alternativt uttryckt som verbala hot utan fysisk kontakt (Nolan, Soares, 

Dallender, Thomsen & Arnetz, 2001). Enligt Rippon (2000) definieras våld som ett 

beteende att vilja skada en annan person avsiktligt. Våldet kan fokusera direkt eller indirekt 

på offret och kan ges både fysiskt eller verbalt i aktiv eller passiv form. Liknande 

definition återfinns hos World Health Organisation [WHO] (2002) som skiljer på psykiskt 

och fysiskt våld. Psykiskt våld innefattar avsiktligen orsakad handling mot en annan person 

eller grupp av människor som kan resultera i psykisk skada eller mental ohälsa. Handlingar 

som inkluderas är hot, trakasserier eller mobbning. Fysiskt våld beskrivs som all våldsam 

handling mot en person eller grupp av människor som kan resultera i psykisk-, fysisk-, 

eller sexuell skada. Exempel på fysiskt våld kan vara slag eller sparkar, men även 

våldshandlingar med vapen (WHO, 2002).  

 

Hot och våld i samhället 

Anmälningar angående hot och trakasserier i Sverige har ökat väsentligt under 2000-talet. 

Även anmälningar gällande sexualbrott samt misshandel ökade i frekvens fram till år 2008 

för att sedan stabiliseras något. Siffran på inrapporterad utsatthet för hot och våld inom 

befolkningen har legat stabilt de senaste åren. Kvinnor räknas vara mera utsatta vad gäller 

våldshandlingar vilket tros ha koppling till att kvinnor vanligen utsätts för trakasserier och 

sexualbrott, medan män vanligen utsätts för våld eller dödligt våld. Gängrelaterade 

konflikter med dödligt våld riktat mot män har ökat. Åren 2014–2015 var siffran uppe i 5.5 

utsatta män per en miljon invånare vilket är mer än dubbelt så många offer jämfört med 

åren 2006–2007. Gängrelaterat våld bygger ofta på bagatellartade kränkningar som trappas 

upp till uppgörelser inkluderat vapenanvändning med dödlig utgång. Under 2000-talet har 

alkoholpåverkade våldsutövare samt våldsoffer minskat medans narkotikapåverkade 

våldsutövare eller våldsoffer ökat (Brottsförebyggande rådet, 2017).  

 

Hot och våld i arbetslivet 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter beskriver begreppet hot och våld inom arbetslivet som allt 

från mord till trakasserier. En generell definition av begreppet saknas då olika 

yrkesgrupper och arbetstagare ofta har delade uppfattningar för vad som betraktas som hot 

och våld på arbetsplatsen (AFS, 1993:2). Kvinnor är mer utsatta än män vad det gäller att 

bli utsatt för hot eller våld på arbetet. Detta tros kunna vara kopplat till att det finns fler 

kvinnor än män verksamma inom samhällets mest utsatta yrken. Personal inom statliga 

yrken ses generellt vara mer utsatta för hot och våld än övrig arbetande befolkning. Inom 

vård och omsorg eller socialt arbete finns de mest utsatta yrkesgrupperna. Det ses vara mer 

vanligt förekommande med hot och trakasserier än av fysiskt våld. Hur hot eller 

trakasserier förmedlas tycks vara beroende till vilken yrkesgrupp det gäller men generellt 

framförs hot öga mot öga och handlar om spontana hot i reaktion av frustration. Vad det 

gäller fysiskt våld är polisyrket det mest utsatta där en av tre poliser uppger att de utsatts 

för våld de senaste 12 månaderna (Brottsförebyggande rådet, 2017). 
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Hot och våld inom vård och omsorg  

Personal inom vård och omsorg världen över löper stor risk att utsättas för hot och våld. 

Det är patienter samt anhöriga som vanligast utför våldsamma handlingar. Åtta till 

trettioåtta procent av alla anställda inom vård och omsorg utsätts för fysiskt våld någon 

gång under dess arbetsliv. Siffran räknas betydligt högre när det gäller att bli utsatt för 

verbala hot (WHO, 2017). Arnetz (2001) beskriver hot inom vård och omsorg som muntlig 

eller skriftligt uttryckt våld som fysiskt våld eller skadegörelse. Hotet kan vara av 

varierande art och riktas mot både patienten själv eller mot vårdpersonalen. Exempel på 

hot riktat mot vårdpersonal kan vara personangrepp i form av sexuella anspelningar, 

negativa kommentarer eller aggressiva gester. Åström, Bucht, Eisemann, Norberg och 

Saveman (2002) menar att det är vårdpersonalen som drabbats personligen som bedömer 

vad som uppfattas som våld. Det vill säga av de incidenter som leder till skada eller risk för 

att drabbas av skada.  

 

Cederberg (2016) beskriver en ökning av hot och våld mot vårdpersonal i Sverige under de 

senaste åren. Antalet anmälda fall av sjukfrånvaro som följd för arbetsskador från hot eller 

våld har ökat med hela fyrtiofyra procent från år 2010 till år 2016. Sjuksköterskor 

representerar den mest utsatta arbetsgruppen inom hälso- och sjukvården där fyrtiosex 

procent av de tillfrågade upplevt hot eller våld på arbetsplatsen under det senaste året. Det 

framkommer att akutmottagningen är den mest drabbade arbetsplatsen (Cederberg, 2016).  

Under kvällar och nätter råder större risk att som vårdpersonal utsättas för hot eller våld 

(Petzäll, Tällberg, Lundin & Suserud, 2011; Pich, Hazelton, Sundin & Kable, 2011; Crilly, 

Chaboyer & Creedy, 2004). Helger ses även som en mer utsatt tid som så även slutet på 

månaden eller i samband med pågående större evenemang i närheten (Gillam, 2014). 

Ambulanspersonal är även de ofta utsatta för hot och våldsamma situationer då de vanligen 

har den första kontakten med personer som är i behov av akut vård. Incidenterna har ökat 

och våldet har blivit grövre (Boyle & McKenna, 2016). Oförutsägbara situationer kan 

uppstå och säkerheten kan ej upprätthållas hemma hos patienter eller på annan offentlig 

plats jämfört med hur det fungerar på sjukhus (Needham, Abderhaldn, Ruud, Fisher & 

Dassen, 2005). I Sverige visar studier att ca 75 procent av all personal inom 

ambulanssjukvården har blivit utsatta för hot och våld på arbetstid (Hallberg, 2011).  

Akutsjukvård  

 

Enligt en rapport från Socialstyrelsen, utfärdad 1995, beskrivs akutsjukvård som följer:  

Med akut sjukdom eller skada avses plötsligt inträdande, hastigt 

förlöpande sjukdom eller plötsligt åsamkad skada. Akut omhändertagande 

avser patienter som kräver omedelbar behandling i öppenvård eller 

inskrivning i sluten vård. Akut sjukvård omfattar i enlighet härmed 

åtgärder som inte bör vänta mer än timmar eller högst upp till ett dygn 

(Socialstyrelsen, 2013). 

Enligt kompetensbeskrivningen för akutsjuksköterskor från Riksföreningen för 

akutsjuksköterskor [SENA] (2017) skall akutsjukvård finnas tillgänglig dygnet runt i hela 

Sverige oberoende av plats, verksamhet eller organisation. Akutsjukvård är den vård som 

ges under det första dygnet på akutmottagning, akutvårdsavdelning eller motsvarande och 

innebär omhändertagande och behandling av personer som drabbats av akut ohälsa (SENA, 

2017). För att säkerställa ett gott omhändertagande inom akutsjukvård är teamarbete 

mellan olika professioner av stor vikt. Målsättningen för akutsjukvården skall vara att 



 

 

   

3 

 

bevara patienter och anhörigas integritet och värdighet utan att riskera säkerheten 

(Gillespie & Melby, 2003). 

 

Akutmottagning 

I Sverige finns det 59 sjukhusbundna akutmottagningar som vardera erbjuder minst 2 

specialiteter (Socialstyrelsen, 2017). Patienter med behov av omedelbar behandling eller 

inskrivning till vidare vård skall tas om hand på en akutmottagning. Akutmottagningar 

skall därmed kunna ta emot patienter med olika sökorsaker samt allvarlighetsgrad 

(Wellstood, Wilson & Eyles, 2005). Akutmottagningar är vanligen indelade i olika 

huvudkliniker med specialiteter som exempelvis medicin, kirurgi samt ortopedi. 

Tillsammans omfattar dessa tre de vanligaste sökorsakerna hos patienter som kommer till 

akutmottagning. Akutmottagningen är en central punkt inom sjukvården där verksamheten 

samverkar med flertalet aktörer som vårdcentraler, röntgen, ambulansverksamheten samt 

SOS-alarm för att nämna några. De flesta patienter som skrivs in för vård på sjukhus har 

varit i direkt eller indirekt kontakt med akutmottagningen (Wikström, 2006). Kontakt med 

akutmottagningen kan ske på olika sätt. Patienten kan anlända på eget initiativ via 

receptionen, med ambulanstransport eller annan anpassad transport. Alternativt anländer 

patienten på rekommendation från sjukvårdsupplysningen eller primärvården 

(Socialstyrelsen, 2017).  

 

Patientflödet på landets akutmottagningar ökar i takt med det ökade befolkningsantalet. 

Under år 2016 gjordes nära två miljoner besök på de ovan nämnda 59 akutmottagningarna. 

Bland de mest besökta akutmottagningarna i landet finns Södersjukhuset i Stockholm samt 

Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Dessa registrerade totalt över 100 000 

patienter vardera under år 2016. Patienter 80 år eller äldre står för ca 20 procent av alla 

akutbesök (Socialstyrelsen, 2017). Enligt undersökning har antalet besök till Stockholms 

akutmottagningar i genomsnitt ökat med 4,5 procent per år under åren 2007–2012. Under 

samma period ökade befolkningen i Stockholms län med 1,9 procent per år. 

Befolkningsmässigt ses den största ökningen bland äldre personer i åldrarna 65–79 år. 

Kvinnor i åldrarna 18–34 år står för den största ökningen angående akutbesök och 

representerar hela 18 procent av besöken på Stockholms akutmottagningar. Förklaringar 

till att antalet akutbesök ökat i snabbare takt än befolkningsmängden kan bero på ändrad 

levnadsstandard och hälsa hos befolkningen. Befolkningens förväntningar på samhällets 

tjänster ökar i takt med ökad bruttonationalprodukt per capita [BNP]. Senaste tidens 

välfärd i Sverige kan vara en del av förklaringen till ett ökat antal besök till akutsjukvården 

men förklarar inte hela ökningen (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 2013). En annan 

orsak till att patienter söker sig till akutmottagningen kan enligt Wikström (2006) vara att 

patientens ordinarie läkare inom primärvården inte finns anträffbar eller att patientens 

anhöriga anser att de bör söka vård.  

 

Arbetssätt på akutmottagning 

På en akutmottagning sker ett nära samarbete mellan olika professioner där arbetet sker 

tvärprofessionellt för att gemensamt bidra till säker vård. Teamarbete med patienten i 

fokus kräver kompetens samt erfarenhet (Gillespie & Melby, 2003). Patienter prioriteras 

vid ankomst till akutmottagning enligt olika triagesystem. Detta för att patienter med högst 

behov av omhändertagande och behandling skall tas om hand före de patienter som inte 

uppvisar omedelbart livshotande tillstånd (Wikström, 2006).  

Rapid Emergency Triage and Treatment System [RETTS] är ett av flera triagesystem som 

används för att prioritera patienter när de anländer till akutmottagningen. Prioritet enligt 
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RETTS utgår från patientens vitala parametrar i kombination med uppvisade symtom och 

tecken. Nivåerna av prioritet enligt RETTS utges utifrån färgerna röd, orange, gul, grön 

och blå. Patient med röd prioritet utger de patienter som uppvisar direkt livshotande 

vitalparametrar eller symtom. Steget under detta utger patienter med potentiellt livshotande 

tillstånd, orange prioritet. Patienter med röd eller orange prioritet skall omhändertas 

omgående medan patienter med följande prioritet som gul eller grön kan tas omhändertas i 

tidsordning efter ankomst. De patienter som ej bedöms vara i behov av akutsjukvård utan 

ses kunna behandlas enligt egenvård, rådgivning eller hänvisas till annan vårdnivå utger 

blå prioritet (Widgren, 2012). Majoriteten av de patienter som kommer till 

akutmottagningen visar sig ha en låg medicinsk angelägenhetsgrad (Widgren & Jourak, 

2011).  

 

Vistelsetid på akutmottagning 

Hälften av alla patienter som söker till akutmottagning i Sverige vistas där totalt tre timmar 

och 18 minuter eller längre. De som får vänta längst på akutmottagning väntar närmare sju 

timmar eller längre och detta utger ungefär tio procent av alla patienter som söker 

(Socialstyrelsen, 2017). Enligt en studie gjord av Yoon, Steiner och Reinhardt (2003) finns 

det flertalet faktorer som påverkar patienters vistelsetid på akutmottagningen. Exempel på 

dessa faktorer kan vara antalet inskrivna patienter på akutmottagningen i kombination med 

hur inflödet ser ut vid tidpunkten. Utöver detta påverkas väntetiden av patientens tillstånd, 

vilka undersökningar som behöver genomföras samt hur bemanningen ser ut avseende 

antal personal och dess kompetens (Yoon et al., 2003). Inskrivning till slutenvården ses 

som en riskfaktor till ökade väntetider och vistelsetider på akutmottagningen. Detta 

beskrivs som negativa effekter av bristande tillgång till vårdplatser. Färre tillgängliga 

vårdplatser resulterar i att patienterna i högre utsträckning utreds och färdigbehandlas på 

akutmottagningen i stället för att ges fortsatt vård inom slutenvården. Detta sker i 

kombination med att patienter med svårbedömda besvär tar längre tid att utreda på 

akutmottagningen och i många fall är de i behov av inläggning till slutenvården 

(Wikström, 2006). 

Patientens upplevelse av att vårdas på akutmottagning 

 

Att drabbas av akut sjukdom och behöva uppsöka akutmottagning för vård kan för många 

vara skrämmande. Vardagliga rutiner rubbas och personen går från att vara en självständig 

individ till att överlåta sig själv till vårdpersonalen och sjukvården (Dahlen, Westlin & 

Adolfsson, 2012). Generellt visar forskning inom området att patienter till stor del är nöjda 

med akutsjukvården (Muntlin, Gunningberg & Carlsson, 2006; Ekwall, Gerdtz & Manias, 

2008). Samtidigt visar studier som undersökt patienters erfarenheter av att vara patient på 

en akutmottagning att flertalet känner sig utsatta och maktlösa. Att patienterna känner 

rädsla och oro under sin vistelse beror ofta på känslan av att inte ha kontroll över sin 

situation och sitt sjukdomstillstånd (Dahlen et al., 2012). Patienters uppfattning av att 

vårdas på akutmottagningen grundar sig i tidigare erfarenheter och i deras förförståelse för 

sjukvården (Frank, Asp & Dahlberg, 2009). Att uppleva ett vänligt bemötande och i ett 

tidigt skede känna sig delaktig i vården är viktiga aspekter för hur vistelsen på 

akutmottagningen uppfattas av patienten. Patienter som möts av sjuksköterskor som visar 

sig vara ointresserade av dem eller dess sökorsak känner sig ovälkomna samt att de är en 

börda för vårdpersonalen (Olofsson, Carlström & Bäck-Pettersson, 2012). I en studie gjord 

av Wellstood et al. (2005) framkommer det att patienter kan känna sig bortglömda och 

osynliga då vårdpersonal inte uppmärksammar deras behov av mänsklig närhet, värme och 

smärtlindring. Detta bekräftas i en studie av Nyström, Nydén och Petersson (2003) där 



 

 

   

5 

 

patienter ger uttryck för otrygghet och ensamhet då de lämnats ensamma under en längre 

tid på akutmottagningen utan att få information om det fortsatta vårdförloppet eller 

väntetiderna. Vidare framkommer det i en annan studie av Ekwall (2013) att patienter som 

har kontakt med vårdpersonalen under väntetiden får en positivare inställning till sin 

vistelse på akutmottagningen än vad patienter som känner sig bortglömda i väntrummet 

har. 

 

Patientsäkerhet 

Patienter som söker sig till akutmottagning har rätt att erhålla adekvat och kvalitativ vård 

för att tillgodose dess behov av säkerhet samt trygghet. Inom sjukhusorganisationen räknas 

akutmottagningar som en av nyckelpositionerna där patientsäkerheten är beroende av en 

organisation som bemannas dygnet runt (Inspektion för vård och omsorg [IVO], 2015). I 

och med hög belastning och vård på dygnets alla timmar är miljön på en akutmottagning 

påfrestande och upplevs stressfull för så väl patienter som verksam personal. Till 

akutmottagningen söker sig patienter i alla åldrar med varierande sjukdomstillstånd och 

allvarlighetsgrad (Hooper et al., 2010). För att under dessa förhållanden säkerhetsställa 

patientsäkerhet krävs kompetens hos personalen i kombination med att adekvat bemanning 

upprätthålls (IVO, 2015).  

 

Patientsäkerhet innebär att eliminera orsaker som medför risk att patienter inom sjukvården 

utsätts för onödig skada (Runciam et al., 2009). Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS, 

2010:659) stadgas i 4 § att personal inom hälso-och sjukvård är skyldig att upprätthålla hög 

patientsäkerhet för att minimera risker för tillbud eller att patienter drabbas av vårdskada. 

En vårdskada definieras enligt 5 § i Patientsäkerhetslagen som ”lidande, kroppslig eller 

psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata 

åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården” (SFS, 

2010:659). I händelse av eller när risk föreligger med allvarlig vårdskada som följd har 

sjukvårdspersonal anmälningsplikt (SFS, 2010:659). I en studie gjord av Nicklin & 

McVeety (2002) framkommer det att en stressfull arbetsmiljö och ökad arbetsbelastning 

ger en högre risk att patienter drabbas av vårdrelaterad skada. De beskriver att 

vårdpersonalen själva upplever att patientsäkerheten hotas på grund av den höga 

arbetsbelastningen och dess följder. Sambandet mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet 

uppmärksammas även i en annan studie gjord av Aiken et al. (2011) där det framgår att 

färre patienter per sjuksköterska ger en högre patientsäkerhet samt att så väl patienter som 

sjuksköterskor liknar en god arbetsmiljö med högre patientsäkerhet. Enligt 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2017) åligger sjuksköterskan även ett ansvar angående information och 

informationsöverföring till patient och anhörig för att upprätthålla patientsäkerheten. 

Vidare beskrivs att information till patienten är en viktig del i att få patienten att uppleva 

delaktighet och att känna sig trygg i vården.  

 

Travelbees omvårdnadsteori  

 

Sjukdom och skada kan bli ett lidande för patienten vilket Joyce Travelbee beskriver i sin 

omvårdnadsteori. Lidandet kan upplevas olika hos olika patienter men en vanlig känsla är 

att tänka; varför drabbas just jag? Denna känsla kan bero på en oförståelse och avsaknad av 

acceptans. Enligt Travelbee kan detta leda till att patienten tar ut sin vrede på andra eller 

sig själv. Enligt omvårdnadsteorin bär sjuksköterskan ett ansvar att lindra patientens 

lidande samt att hantera sjukdomen. Detta kan göras genom att hjälpa patienten att finna 
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mening i sitt lidande. Kommunikation ses som en avgörande faktor för att skapa en 

mellanmänsklig relation mellan patient och sjuksköterska. För att kunna identifiera 

patientens omvårdnadsbehov och uppnå omvårdnadsmål menar Travelbee att 

sjuksköterskan och patienten bör eftersträva en mellanmänsklig relation (Travelbee, 

1966/2005). 

Sjuksköterskans ansvar 

 

Gemensamt för samtliga sjuksköterskor är att utifrån en humanistisk människosyn bedriva 

säker vård baserade på sjuksköterskans ansvarsområden och genom att följa gällande 

regelverk (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). International Council of Nurses [ICN], 

(2014) beskriver en internationell etisk kod som har till uppgift att sammanfoga samt 

vägleda sjuksköterskor världen över. Enligt ICN (2014) skall sjuksköterskan arbeta med 

strävan om att främja och återställa hälsa, förebygga sjukdom samt att lindra lidandet hos 

patienten. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans värdighet. Sjuksköterskan bör genom ett sympatiskt förhållningssätt inkludera 

patienten i vården. Detta genom information och flexibilitet att låta patienten själv vara 

delaktig (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017).   

I vårdens natur ligger respekt för mänskliga rättigheter, inklusive kulturella 

rättigheter, rätten till liv och egna val, till värdighet och att bli bemött med respekt. 

Omvårdnad ska ges respektfullt, oberoende av ålder, hudfärg, tro, kulturell eller 

etnisk bakgrund, funktionsnedsättning eller sjukdom, kön, sexuell läggning, 

nationalitet, politiska åsikter eller social ställning. Sjuksköterskan erbjuder vård 

till enskilda personer, familjer och allmänheten samt samordnar sitt arbete med 

andra yrkesgrupper (ICN, 2014).  

Vården som ges ska alltid vara personcentrerad och evidensbaserad. Som sjuksköterska 

åligger ett omvårdnadsansvar vilket innebär att sjuksköterskan genom noggrann 

identifiering och planering kan ge högklassig omvårdnad efter patientens vårdbehov samt 

förutsättningar på ett patientsäkert sätt. En förutsättning för god omvårdnad är att 

sjuksköterskan har förmåga att etablera en förtroendefull relation till patienten och 

anhöriga. Sjuksköterskan skall utöver att leda omvårdnadsarbetet aktivt hålla sig 

uppdaterad i ny kunskap inom området samt bidra med förbättringsarbete. Det krävs att 

sjuksköterskan kan samverka i team samt vara empatisk och lyhörd i sin kommunikation 

till både medarbetare och anhöriga (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). 

Ett av sjuksköterskans ansvarsområden är att arbeta för att främja personcentrerad vård. 

Personcentrerad vård grundar sig i strävan om att patienten skall känna sig delaktig i sin 

egen vård och behandling (Sherwood & Barnsteiner, 2013). Det är patienten som står i 

centrum och sjuksköterskan bör se patienten som en enskild individ och inte som en patient 

med en sjukdomsdiagnos. För att detta ska vara möjligt bör sjuksköterskan besitta 

egenskaper som att vara lyhörd, öppen och närvarande. För att stärka relationen mellan 

vårdpersonal och patient bör planer och handlingar gällande patienten göras i samråd med 

patienten (Person, Javinger & Ekman, 2017). För att förbättra patientsäkerheten och stärka 

vårdkvalitén är det av stor vikt att sjuksköterskan arbetar nära patienten och visar ett 

betydande engagemang. Sjuksköterskan bör utifrån sin kompetens och kliniska kunskap 

planera och sätta upp mål utifrån patientens specifika behov och på så vis sätta patienten i 

fokus. Det personcentrerade arbetssättet möjliggör att tillgodose patienters fysiska, 

relationella och psykosociala behov (Jeffs, Saragosa, Merkley & Maione, 2016).   
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Att arbeta som akutsjuksköterska 

Som examinerad specialistsjuksköterska inom akutsjukvård krävs en beredskap inför det 

oförutsägbara och oväntade (SENA, 2017). Att arbeta inom akutsjukvård innebär hög 

arbetsbelastning och att möta människor som befinner sig i nöd. Detta kräver en förmåga 

att fatta snabba beslut (Gillespie & Melby, 2003). Akutmottagningen är en arbetsplats med 

en arbetsmiljö av högrisk då den innebär att flera processer sker parallellt och samtidigt 

integrerar med varandra. Akutsjuksköterskan förväntas kunna tillämpa vårdlogiskt 

tänkande gällande att ge rätt person vård, i rätt tid och med rätt kvalité på rätt vårdnivå. 

Med stöd i sina omvårdnadsdiagnostiska och medicinska kunskaper skall 

akutsjuksköterskan tidigt skapa sig en uppfattning om patientens tillstånd samt ge patienten 

rätt prioritet. Detta skall göras trots begränsad information om patienten. Att patienten får 

rätt prioritet är avgörande för att identifiera livshotande tillstånd samt påbörja tidig 

behandling trots hög arbetsbelastning (SENA, 2017). Detta styrks i en studie gjord av 

Wentzel och Brysiewicz (2014) som beskriver hur akutsjuksköterskan i sitt arbete måste 

kunna uppmärksamma och prioritera akut sjuka patienter under hög arbetsbelastning. Detta 

i kombination med att snabbt utföra akuta åtgärder samt påbörja behandling.  

 

Hot och våld på akutmottagningen  

 

WHO (2017) beskriver att akutmottagningen är en av de arbetsplatser inom hälso- och 

sjukvården där risken är stor att utsättas för hot och våld. Chappell och di Martino (2006) 

skriver att personal inom psykiatrin samt akutmottagningar är de som löper störst risk att 

utsättas för våld. Enligt en studie gjord av Crilly et al. (2004) framkommer att den 

vanligaste formen av fysiskt våld som sjuksköterskor på akutmottagningar erfarit är att få 

saker kastade på sig, bli knuffade eller slagna. Utskällningar eller uttryck via kränkande 

ord var de vanligaste formerna av verbala våldshandlingar. För att undvika hot- och 

våldsamma situationer krävs det att alla på arbetsplatsen är medvetna om eventuella risker 

samt blir instruerade angående hur de skall agera när en hotfull situation uppstår. Det är 

arbetsgivarens ansvar att tillgodose att verksam personal har utbildning gällande hot och 

våld. På varje arbetsplats skall aktuella säkerhetsrutiner finnas dokumenterade och 

lättillgängliga (Hallberg, 2011).  

 

Konsekvenser relaterat till hot och våld  

Arbetsplatser i Sverige lyder under arbetsmiljölagen [AML] (SFS, 1977:1160). Lagen är 

till för att förebygga ohälsa och olycksfall samt att uppnå en god arbetsmiljö. 

Arbetstagaren skall ej utsättas för psykiska eller fysiska belastningar som riskerar att leda 

till olycksfall eller ohälsa. Det är arbetsgivarens ansvar att förebygga risker att den 

anställde utsätts (SFS, 1977:1160). Den faktiska förekomsten av hot och våld inom vård 

och omsorg ses vara missvisande. Antalet anmälningar ses ofta vara baserade på endast 

fysiska händelser som resulterar i vård eller sjukskrivning för personen som blivit utsatt. 

Psykiskt våld eller verbalt hot anmäls inte i samma utsträckning vilket resulterar i att 

mörkertalet är stort vilket får negativa psykologiska konsekvenser för vårdpersonalen 

(Hallberg, 2011). Fysiska symtom som huvudvärk, magont, illamående, takykardi och 

svettningar kan uppkomma i direkt anslutning till utsatthet av hotfull eller våldsam 

incident. Likaså psykiska symtom i form av irritation, ilska, frustration och sorgsenhet 

(Menckel & Viitasara, 2002). Vårdpersonal som blivit utsatta för hot och våld beskriver en 

känsla av maktlöshet och rädsla. Skuldkänslor förekommer även och beskrivs som en 

känsla av att själv ha orsakat incidenten. Delar av den vårdpersonal som utsatts för hot eller 
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våld på arbetsplatsen upplever även aggression eller en förlorad förmåga att känna empati 

mot patienten som brukat våld (Åström et al., 2004).  

 

Vetskapen om att på sitt arbete riskera att bli utsatt för våld kan vara psykiskt påfrestande 

och hur den utsatte reagerar är individuellt utifrån rådande omständigheter samt tidigare 

erfarenheter (ASF, 1993). För att förebygga eller lindra så väl fysisk som psykisk skada 

hos den utsatte skall arbetsgivaren enligt Arbetsmiljölagen (ASF 1993:11) erbjuda hjälp 

och stöd. Konsekvenser av att inte bearbeta händelsen kan påverka såväl arbetsliv som 

privatliv. Händelser som ej bearbetas kan handskas på två olika sätt. Antingen blir 

personen övermodig och förlorar förmågan att känna rädsla. Detta medför stor risk för den 

drabbade som då kan utsätta sig själv för farliga situationer. Annars reagerar personen på 

motsatt sätt med ökad rädsla. Personen kan då bli som paralyserad i olika situationer och 

saknar förmåga att agera rationellt. I förlängningen kan dessa beteenden leda till att den 

utsatta personen utvecklar post traumatiskt stressyndrom eller emotionell utmattning 

(Sandström, 2007). Vårdpersonal som blivit utsatta för våldsamma situationer har lättare 

att drabbas av stress när de hamnar i osäkra situationer. Detta kan drabba patienten genom 

sämre bemötande eller omhändertagande. Att inte känna sig trygg i sin arbetsmiljö kan öka 

misstron och ge ett minskat tålamod mot patienter och anhöriga. Minskad empatisk 

förmåga kan leda till en sämre arbetsinsats och ökad emotionell utmattning (Boyle & Mc 

Kenna, 2016).  Efter händelse av hot och våld kan motivationen att utföra vård av hög 

kvalité minska. Konsekvenser som sömnsvårigheter, oro och stress kan leda till att 

sjukskrivningar ökar. Detta i kombination visar på sikt ekonomiska konsekvenser för 

hälso- och sjukvården då ett ökat antal uppsägningar blir ett faktum. Förlusten av erfaren 

och kompetent personal påverkar i sin tur vården negativt både i patientsäkerhetssynpunkt 

som för arbetsmiljön (Jackson, Clare & Mannix, 2002).  

Problemformulering 

 

Förekomst av hot och våld ökar i samhället och inom hälso- och sjukvården. 

Akutmottagningarna räknas till en av de mest utsatta arbetsplatserna. Andelen anmälningar 

ökar och mörkertalet gällande brott som inte anmäls anses vara stort. Det fysiska våldet 

väcker reaktioner som oftast leder till direkt åtgärd. Psykiskt och verbala hot kan hos 

vårdpersonalen vara mer accepterat då det är mer vanligt förekommande och toleransnivån 

därmed ökar. Detta kan resultera i att anmälningar gällande hot och psykiskt våld inte görs 

i samma utsträckning. Förekomst av hot och våld på akutmottagningar anses skapa en 

osäker vårdmiljö där patientsäkerheten och arbetsmiljön drabbas negativt. Vårdpersonal 

som blivit utsatta för hot eller våld på arbetet riskerar att drabbas av psykiska eller fysiska 

besvär som på sikt kan resultera i sjukskrivning eller uppsägning. Arbetsplatsen mister 

kompetens och samhället i stort drabbas ekonomiskt av detta. Det har även visats att 

vårdpersonal som blivit utsatta för hot eller våld kan tappa känslan av empati mot patienten 

vilket kan resultera i sämre vård. Det finns ett flertal faktorer som kan inverka och bidra till 

att hot och våld uppkommer på akutmottagningar. För att främja patientsäkerheten samt 

vårdpersonalens arbetsmiljö är det av vikt att undersöka och beskriva faktorer som kan 

utlösa hot och våld på akutmottagningen.  

SYFTE 

 

Syftet var att identifiera och beskriva de faktorer som kan leda till att patienter eller 

anhöriga agerar med hot eller våld på akutmottagningar.  



 

 

   

9 

 

METOD 

Ansats och design 

 

För att beskriva tänkt område designades uppsatsen som en litteraturöversikt i enlighet med 

metodteori utformad av Polit och Beck (2017). Forsberg och Wengström (2016) beskriver 

att en litteraturstudie ger forskaren möjlighet att hämta forskningsresultat från så väl 

kvalitativ- som kvantitativ forskning från hela världen. Detta bidrar till en bredd i 

insamlade data. En litteraturöversikt baseras därmed på sammanfattad kunskap från olika 

studier där valt område identifieras och systematiskt struktureras upp. Genom 

litteraturöversikt skapas möjlighet till ny kunskap genom att utgå från redan befintlig 

forskning inom det valda området (Polit & Beck, 2017). I genomförande av en 

litteraturstudie finns förhoppningen om att dra en slutsats angående kunskap inom det 

valda området. Det är därmed betydande att inkludera forskning som knyter an till det 

valda ämnet och som svarar på problemområdet. Resultatet kan sedan vara till hjälp för att 

besvara kliniska frågeställningar (Forsberg & Wengström, 2016). För att öka 

trovärdigheten med litteraturöversikten bör den vara reproducerbar. Samtliga steg av 

datainsamling samt analysförfarandet skall kunna verifieras och återskapas. Detta sker i 

enlighet med Polit och Becks (2017) metodbeskrivning.  

Urval 

 

För att begränsa urvalet av artiklar kan enligt Polit och Beck (2017) inklusion- samt 

exklustionskriterier användas. Författarna har valt att inkludera artiklar vars resultat 

beskriver faktorer som kan leda till att patienter eller anhöriga agerar med hot eller våld på 

akutmottagning. Detta för att svara på litteraturöversiktens syfte. Artiklar som inkluderades 

var orginalartiklar, funna i fulltext, publicerade de senaste fem åren och skrivna på 

engelska eller svenska. Samtliga artiklar som valts att inkluderats i denna studie har utöver 

detta ett etiskt godkännande och är vetenskapligt granskade. Artiklar som ej funnits som 

originalartiklar, fulltext, ej varit etiskt granskade, publicerade tidigare än år 2012 eller 

skrivna på annat språk än svenska eller engelska har exkluderats. Abstract på artiklar vars 

titel verkade intressant lästes och därmed gjordes val av vilka artiklar som senare lästes i 

fulltext. De artiklar som lästes i fulltext genomgick även en kvalitetsgranskning med hjälp 

av Sophiahemmet högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt 

kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad och 

utarbetad utifrån material från Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2011) (Bilaga 1). Inkluderade artiklar hade enligt granskningen medelhög 

eller hög kvalité. De artiklar som visade låg kvalité eller som visade sig vara 

litteratursammanställningar exkluderades. Författarna till litteraturöversikten valde att 

inkludera så väl kvalitativa som kvantitativa artiklar. Detta för att skapa ett mer 

innehållsrikt resultat. Resultatet i kvantitativa studier är ofta inhämtat från en stor mängd 

deltagare genom exempelvis enkäter och redovisas utifrån statistiska beräkningar. Detta 

bidrar till en bredd och kvantitet. Kvalitativa studier beskriver ofta enskilda personers 

upplevelser där datainsamling kan ske genom exempelvis intervjuer (Polit & Beck, 2017).  

Datainsamling 

Processen för datainsamling inleddes med att utifrån uppsatt syfte och ämnesområde välja 

ut lämpliga vetenskapliga databaser. De tre databaser som valdes var PubMed, Cinahl (The 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) och Psycinfo då dessa 

innehåller forskning inom omvårdnadsvetenskap. Inledningsvis utfördes i november 2017 
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en provsökning i databasen PubMed för att erhålla en bild av befintlig forskning inom det 

valda kunskapsområdet. Under provsökningen utfördes fritextsökningar på sökord utifrån 

syftet i olika kombinationer och konstellationer. Sökord som användes var emergency 

department, violence, reasons, risk factor, workplace violence, samt causes. Utifrån detta 

förfarande kunde författarna identifiera vilka ämnesord som tidigare använts inom 

området.  

I december 2017 utfördes de huvudsakliga sökningarna till litteraturöversikten i samtliga 

databaser. Ämnesord användes till samtliga sökningar för att bredda resultatet och dessa 

anpassades utifrån vilken databas sökningen ägde rum i. I databasen PubMed användes 

MeSH termer (Medical subject headings terms). I databasen Cinahl användes Headings 

och i PsycInfo användes subject headings som alla motsvarar samma ämnesord. Exempel 

på ämnesord som användes var workplace violence, Emergency service hospital, verbal 

abuse samt threats. För att precisera sökningarna kombinerades termerna med de booleska 

operatorerna OR och AND. Sökningarna utfördes först i databasen PubMed för att senare 

göras i resterande databaser. Vid sökningar i Cinahl och PsycInfo var det flertalet artiklar 

som identifierades som dubbletter från sökningen i PubMed. Därmed valdes dessa artiklar 

inte ut från Cinahl och Psycinfo. Resultatet av sökningarna presenteras i tabeller nedan. 

Utöver detta genomfördes en manuell sökning då artiklar som uppkom under 

provsökningen samt artiklar som har en manuell sökning genomförts då artiklar som 

uppkom under provsökningen samt artiklar som vi funnit via andra artiklars referenslistor 

valdes att inkluderas.    

Artiklar som hade en överensstämmande titel till syftet valdes ut och dess abstrakt lästes av 

båda författarna. Totalt lästes 104 abstract där 46 artiklar verkade svara till 

litteraturöversiktens syfte. De artiklar som fanns tillgängliga i fulltext skrevs ut i dubbla 

exemplar och resterande artiklar beställdes från Danderyds sjukhusbibliotek. Av de 46 

artiklar som lästes i fulltext av båda författarna inkluderades sedan 16 stycken till 

litteraturöversiktens resultat. Utöver dessa har tre artiklar inkluderats till 

litteraturöversikten via fritextsökning. Förfarande i fritextsökning redovisas vidare senare i 

kapitlet.  
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Databas 

Datum  

Söknr 

# 

Sökord Urval  Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

PubMed 

171212 

1 Workplace 

violence 

(MeSh) 

eng, 

sve, 5 

år. 

442    

PubMed  

171212 

2 Emergency 

service 

hospital 

(MeSh) 

eng, 

sve, 5 

år. 

17994    

PubMed 

171212 

3 Emergency 

nursing 

(MeSh) 

eng, 

sve, 5 

år. 

1120    

PubMed 

171212 

4 Verbal 

abuse 

(friord)  

eng, 

sve, 5 

år. 

740    

PubMed 

171212 

5 Threats eng, 

sve, 5 

år. 

7187    

PubMed 

171212 

6 Emergency 

service 

hosppital 

(MesH) 

OR 

Emergency 

nursing  

#6 

eng, 

sve, 5 

år. 

18661    

PubMed 

171212 

7 #6 + 

Workplace 

violence 

(#1) 

eng, 

sve, 5 

år. 

57 25 15 8 

PubMed 

171212 

8 #6 Verbal 

abuse (#4) 

eng, 

sve, 5 

år. 

17 13 8 2 

PubMed 

171212 

9 #6 + 

Threats 

(#5) 

eng, 

sve, 5 

år. 

37 9 4 1 
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Databas 

Datum 

Söknr 

# 

Sökord  Urval  Antal 

träffar 

Lästa 

abstract  

Lästa 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

Cinahl  

171212 

1 Emergency 

service, 

Emergency 

nursing 

Emergency 

nurse 

practitioners 

Emergency 

patients 

emergencies 

OR  

PR, eng, 

5 år,  

Journal 

articel 

12428    

Cinahl  

171212 

2 Workplace 

violence 

(MH) 

PR, eng, 

5 år,  

Journal 

articel 

464    

Cinahl  

171212 

 

3 Verbal abuse 

(MH) 

PR, eng, 

5 år,  

Journal 

articel 

168    

Cinahl  

171212 

 

4 Threats 

(Friord)  

PR, eng, 

5 år,  

Journal 

articel 

2052    

Cinahl  

171212 

5 # 1 + 

workplace 

violence 

(MH) 

PR, eng, 

5 år,  

Journal 

articel 

60 35 13 5 

Cinahl  

171212 

6 #1 + verbal 

abuse (MH) 

PR, eng, 

5 år,  

Journal 

articel 

12 7 3 0 

Cinahl  

171212 

7 #1 + threats  PR, eng, 

5 år,  

Journal 

articel 

35 5 0 0 
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Databas  

Datum 

Söknr 

# 

Sökord Urval Antal 

träffar 

Lästa 

abstract  

Lästa 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

Psycinfo  

171212 

1 Emergency 

services 

(DE)   

PR, 5år, 

eng, sve, 

Journal 

articel, 

1873    

Psycinfo  

171212 

2 Workplace 

violence 

(DE)  

PR, 5år, 

eng, sve, 

Journal 

articel, 

251    

Psycinfo  

171212  

3 Verbal 

abuse 

(friord) 

PR, 5år, 

eng, sve, 

Journal 

articel, 

926    

Psycinfo  

171212 

4 Threats 

(friord)  

PR, 5år, 

eng, sve, 

Journal 

articel, 

9487    

Psycinfo  

171212 

5 #1 + 

workplace 

violence 

(#2) 

R, 5år, 

eng, sve, 

Journal 

articel, 

10 5 3 0 

Psycinfo  

171212  

6 #1 + Verbal 

abuse (#3) 

R, 5år, 

eng, sve, 

Journal 

articel, 

3 1 0 0 

Psycinfo  

171212 

7 #1 + 

Threats 

(#4) 

R, 5år, 

eng, sve, 

Journal 

articel, 
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Manuell sökning 

 

Under provsökningen identifierades ett antal artiklar som verkade intressanta för denna 

litteraturöversikt. De artiklar som svarade till studiens syfte och som kunde verka 

användbara till litteraturöversiktens resultat sparades för att senare genomgå granskning 

angående användbarhet. Efter genomförd artikelsökning med anpassade sökord som 

utfördes i december 2017 jämfördes fynden av artiklar. Av de artiklar som tidigare hittats 

var det tre artiklar som ej visats vid de faktiska sökningarna. Dessa valde författarna att 

inkludera i litteraturöversikten då de besvarade studiens syfte. För att bedöma artiklarnas 

validitet samt reliabilitet granskades samtliga artiklar enligt en granskningsmall. Detta för 

att bedöma artiklarnas kvalitet innan slutsatser drogs. Granskningsmallen som använts är 

en modifierad bedömningsunderlag utformad av Berg et al. (1999) och Willman et al. 

(2011).  

 

Dataanalys 

Då författarna valt att inkludera såväl kvantitativa samt kvalitativa artiklar till 

litteraturöversikten har analysförfarandet genomförts med integrerad analys. Integrerad 

analys kan användas när man vill sammanställa hur resultaten förhåller sig till varandra på 

ett överskådligt sätt istället för att en artikels resultat enskilt presenteras. Syftet med denna 

metod är att av det bearbetade artikelmaterialet skapa en ny helhet. För att underlätta och 

skapa tydlighet samt trovärdighet sker metoden i tre steg (Kristensson, 2014; Whittemore 

& Knafl, 2005). I det första steget lästes utvalda artiklar upprepade gånger av båda 

författarna på enskilt håll. Detta för att se om det fanns övergripande skillnader eller 

likheter i studiernas resultat. Meningar, siffror samt citat i artiklarnas resultatdel som 

svarade mot litteraturstudiens syfte markerades. Innehållet som ansågs vara användbart 

diskuterades sedan av författarna för att jämföra innehållet och identifiera olika kategorier. 

För att skapa och gruppera innehållet till olika kategorier använde sig författarna av post-it 

lappar för att få en övergripande bild av innehållet. Detta gav en möjlighet till 

ommöblering i kategoriseringen till dess att författarna ansåg uppdelningen klar. 

Kategorierna skapade möjlighet att sammanfatta resultaten i relation till varandra. De valda 

kategorierna skapade tillsammans tre huvudgrupper med undergrupper som kom att bli det 

slutgiltiga resultatet i litteraturstudien (Kristensson, 2014; Whittemore & Knafl, 2005). 

Forskningsetiska övervägande 

 

Vid en litteraturstudie med systematiskt förfarande är det enligt Forsberg och Wengström 

(2016) viktigt att ta etiska överväganden i beaktande. Studier som blivit godkända av etisk 

kommitté har inkluderats till denna litteraturöversikt. De artiklar som granskats har alla 

redovisats och samtliga resultat har presenterats oavsett om de följde författarnas hypotes 

eller ej. Etiska överväganden har gjorts med fokus på urval och resultat. Resultatet 

redovisas välgrundat och är noggrant utformat (Forsberg & Wengström, 2016). Författarna 

har i urval och granskning strävat efter ett objektivt förhållningssätt och har undvikit att 

förvanska materialet medvetet. Eventuell förförståelse har bortsetts för att undvika 

misstolkning. Översättning från engelska till svenska har genomförts så korrekt som 

möjligt (Polit & Beck, 2017).  
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RESULTAT 

 

Den integrerade analysen resulterade i att tre huvudteman skapades med undergrupper som 

presenteras nedan utan inbördes ordning.  

 

Figur 1. Huvudteman och undergrupper   

 
 

 

Tillstånd eller känslor som triggande faktor 

 

Alkohol- eller drogpåverkan   

I majoriteten av studierna framkom det att patienter eller anhöriga påverkade av alkohol 

eller drogklassade substanser var en vanlig bidragande faktor till att våld uppstod på 

akutmottagningar (Gillespie, Gates & Berry, 2013; Hamdan & Hamra, 2015; Tan, Lopez & 

Cleary, 2015; Wolf, Delaro & Perhats, 2014; Chuo Lau, Magarey & Wiechul, 2012; 

Nikathil et al., 2017; Pich, Hazelton & Kable, 2012; Ogundipe et al., 2013). I flertalet 

studier pekades dessa faktorer även ut som den vanligaste orsaken (Avander, Heikki, 

Bjerså & Engström, 2016; Morphet et al., 2014; Pich, Kable & Hazelton, 2017; Schnapp et 

al., 2016; Speroni, Fitch, Dawson, Dugan & Atherton, 2014). Enligt en studie gjord av 

Nikathil et al. (2017) framkom att 68 procent av alla våldsamma situationer var 

sammankopplade med droger eller alkohol. Detta styrks av studien gjord av Pich et al. 
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(2017) där majoriteten, 93 procent av de sjuksköterskor som deltog i studien uppgav att 

alkohol och drogpåverkade patienter var inblandade i våldshändelser på akutmottagning.  

 

Våldsamma eller hotfulla situationer på akutmottagning uppkom vanligt som följd av en 

konflikt som uppstått mellan en alkohol- eller drogpåverkad påverkad patient och 

sjuksköterska (Avander et al., 2016). Sjuksköterskor kunde ta till särskilda säkerhetsrutiner 

om de fick tillgång till förhandsinformation om att patienten var alkohol- eller 

drogpåverkad då de menade att dessa patienter med större sannolikhet betedde sig 

aggressivt (Tan et al., 2015). En sjuksköterska beskriver i en intervju hur hon under sitt 

arbete på akutmottagning förväntade sig att patienter med alkohol- eller drogpåverkan 

kunde komma att agera aggressivt. ”When a patient is under a influence of alcohol you can 

nearly expect that they are going to kick off [become aggressive]” (Angland, Dowling & 

Casey, 2014, s.137). Att vårda patienter som var påverkade av alkohol eller droger 

beskrevs som en känsla av ovisshet. Sjuksköterskor beskrev att de ofta inte hann uppfatta 

några varningstecken för våld. Enligt dem var det lättare att uppmärksamma på patienter 

med psykisk sjukdom att de var på väg att bli våldsamma (Chuo Lau et al., 2012). 

 

I en studie gjord av Morphet et al. (2014) undersöktes upplevelser av hot och våld från 

sjuksköterskor som arbetar i triage jämfört med sjuksköterskor på övriga positioner på 

akutmottagningen. Resultatet angående hur våld är sammanhängande med alkohol- eller 

drogpåverkade patienter skiljde sig. De sjuksköterskor som arbetat i triagen såg inte 

alkohol och drogpåverkan som en enskild orsak till uppkomst av våld, utan de uppgav i 

stället många andra triggande faktorer. De sjuksköterskor som vårdar påverkade patienter 

efter triage menade däremot att alkohol och droger var den största bakomliggande orsaken 

till våldet på akutmottagningen (Morphet et al., 2014). Trots att alkohol- och 

drogpåverkade patienter var en vanlig orsak till att hot och våld förekom på 

akutmottagningen uppgav sjuksköterskor i studien gjord av Angland et al. (2014) att de 

kände sig mindre hotade av denna patientgrupp. De upplevde i stället en större rädsla när 

hotet eller det våldsamma beteendet kom från en nykter person. En sjuksköterska uttryckte 

sig följande:  

”I´d like to allay the myth that it´s always drunk and substance abuse that causes 

aggression… That´s actually far from the truth… this guy wasn´t drunk… he knew what he 

was saying and he was just trying to be as insulting as possible without actually being 

physical.” (Angland et al., 2014, s. 137).   

 

Medicinska tillstånd 

Vid vård av patienter med demenssjukdom och eller patienter med akut förvirring kunde 

våld förekomma. Dessa orsaker framkom dock som de mer ovanliga orsakerna till våld på 

akutmottagningar (Darawad, Al-Hussami, Saleh, Mustafa & Odeh, 2015; Speroni et al., 

2014). I studien gjord av Schnapp et al. (2016) framkom det att 58,8 procent av våldsamma 

incidenter orsakades av patienter med demensdiagnos. En större förståelse och tolerans hos 

vårdpersonalen visades vid våldsamma situationer mot patienter med demenssjukdom 

jämfört med andra våldsamma patientgrupper (Avander et al., 2016). Patienter med mental 

ohälsa eller psykisk sjukdom var en av de vanligaste orsakerna till att våld uppstod 

(Morphet et al., 2014; Nikathil et al., 2017; Pich et al., 2017; Schnapp et al., 2016; Speroni 

et al., 2014; Wolf et al., 2014). Den tillfrågade vårdpersonalen i studien gjord av Schnapp 

et al. (2016) antydde att 91,6% av våldshändelser grundade sig i en närvaro av patient med 

psykiatrisk sjukdom eller tillstånd. Detta styrks av studier gjorda av Wolf et al. (2014) samt 

Pich et al. (2017) där det beskrivs att närvaron av patienter med psykisk sjukdom är en av 

de största bidragande faktorerna till våld. Av de patienter som brukat våld på 
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akutmottagningen hade 71.2 procent av dessa en tidigare psykiatrisk diagnos. De 

vanligaste diagnoserna var depression, schizofreni samt borderline personlighetssyndrom 

(Nikathil et al., 2017).  

 

Andra orsaker som kunde leda till aggressivt beteende och våldshandlingar kunde vara 

obehandlade medicinska tillstånd så som sepsis, krampanfall, elekrolytrubbning eller 

stroke (Tan et al., 2015). Det framkom att patienter som var smärtpåverkade var 

förekommande att ta till våldshandlingar (Gillespie et al., 2013; Hamdan & Hamra, 2015; 

Ogundipe et al., 2013) eller att i smärttillstånd bli nekad smärtlindring (Morken, Alsaker & 

Johansen, 2016; Chuo Lau et al., 2012; Avander et al., 2016). Chuo Lau et al. (2012) 

beskriver i sin studie en händelse där en äldre man inkommer till akutmottagningen med 

hematuri som ger honom kraftiga smärtor. För att kunna lämna urinprov ber mannen om 

smärtlindring men blir nekad av sjuksköterskan i väntan på läkarundersökning. Att han blir 

nekad smärtlindring resulterade i detta fall till att han senare agerar väldigt våldsamt och 

kastar möbler omkring sig på akutmottagningen.  

 
Patienter med ett våldsamt förflutet   

Att akutmottagningar tar emot frihetsberövade patienter eller patienter som anländer med 

polis framkom som en riskfaktor för våld (Gillespie et al., 2013). Patienter med våldsamt 

beteende i sin historik sågs förekommande att åter agera med våld (Gillespie et al., 2013; 

Pich et al., 2017). Detta bekräftas från en händelse som beskrevs i en studie gjord av Wolf 

et al. (2014) där en patient anlände till akuten med säkerhetspersonal. Då personen ansågs 

vara lugn och samarbetsvillig lämnade säkerhetspersonalen platsen. En stund senare gick 

patienten till attack mot vårdpersonalen.  

 

Oro och sårbarhet  

Stor del av aggressivt beteende grundade sig i rädsla och sårbarhet (Angland et al., 2014). 

Oro hos anhöriga var vanligt förekommande orsaker till våld (Pich et al., 2012; Schnapp et 

al., 2016). Våldsamt beteende hos anhöriga grundade sig ofta i en bristande insikt och 

förståelse för sjukvården. Anhöriga som agerat aggressivt eller våldsamt av oro visade i 

efterhand en större ånger över sitt beteende än andra grupper som agerat våldsamt mot 

vårdpersonalen (Pich et al., 2012). Krisreaktioner hos patienter och anhöriga sågs även 

vara en faktor till våldsamma situationer (Pich et al., 2017). På akutmottagningar som 

omhändertog barn och ungdomar sågs föräldrar till sjuka barn vara en stor riskgrupp för 

hot och våld då de uttrycker oro över att deras barn inte blir omhändertagen enligt deras 

önskemål (Morphet et al., 2014; Pich et al., 2012).  

  

Ouppnådda förväntningar  

Patienter och anhörigas ouppnådda förväntningar eller önskemål kan vara en orsak till våld 

på akutmottagningar (Abdella & Salama, 2017; Avander et al., 2016; Chuo Lau et al., 

2012; Gillespie et al., 2013; Hamdan & Hamra, 2015; Morken et al., 2016; Pich et al., 

2017; Speroni et al., 2014). Flertalet deltagare i studien gjord av Morken et al. (2016) 

berättade om patienter som kommit till akutmottagningen med önskemål som 

sjuksköterskan ej uppfyllt och att detta i sin tur föranlett uppkomst av hot eller våld. En 

vanligt förekommande situation kunde vara att sjuksköterskan inte såg patientens tillstånd 

som lika allvarligt som patienten själv eller dess anhöriga gjorde. En annan orsak kunde 

vara att sjuksköterskan försökte att hänvisa patienten till en annan vårdnivå (Morken et al., 

2016). Vanligt förekommande önskningar från patienter eller anhöriga var att tidigt få 

läkarbedömning, smärtlindring eller en säng att ligga på. Andra förväntningar patienter 

eller anhöriga hade var att exempelvis få hjälp att hämta personer från parkeringen, tillgång 
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till filtar, recept på morfinklassade preparat eller få sjukintyg utskrivet (Chuo Lau et al., 

2012; Morken et al., 2016). I studien gjord av Pich et al. (2012) framkom att anhöriga till 

sjuka barn eller ungdomarna redan innan ankomst till akuten satt en prediagnos genom 

inhämtad information från internet. När den förväntade diagnosen inte överensstämmer 

med vårdpersonalen bedömning eller prioritet kunde konflikt uppstå.  

 

Att bli vårdad mot sin vilja  

Att vårda en patient mot sin vilja genom att till exempel genomföra intima undersökningar 

eller att ta blodprover på polisens begäran beskrevs även det som en vanligt utlösande 

faktor till våld (Morken et al., 2016). Restriktioner som till exempel att inte få möjlighet att 

gå ut och röka, röra sig i sängen på grund av stabilisering eller att behöva fasta var andra 

faktorer till uppkomst av våldshandlingar (Avander et al., 2016).   

 

Personalens agerande och beteende 

 

Vårdpersonalens attityd  

Vårdpersonalens attityd visade sig i flertalet studier kunna leda till våldsamma situationer 

(Hamdan & Hamra, 2015; Chuo Lau et al., 2012; Morphet et al., 2014; Ogundipe et al., 

2013). Sjuksköterskor i studien gjord av Ogundipe et al. (2013) menade att avsaknaden av 

tillgänglighet, brist på visad respekt eller mottaglighet ökar förekomst av våld mot 

vårdpersonal på akutmottagningen. Beteenden och handlingar hos vårdpersonalen kunde 

ha föranlett våldsamma situationer (Morken et al., 2016; Chuo Lau et al., 2012; Morphet, 

et al., 2014). Triagesjuksköterskor i studien gjord av Morphet et al. (2014) menade att de 

själva eller ordningsvakterna på akutmottagningen i vissa fall kunde framkalla våld. Låg 

toleransnivå och avsaknad av empati från vårdpersonalen kunde enligt dem vara en 

anledning till att våldsamma situationer uppstod. Deltagare i studien gjord av Angland, 

Dowling och Casey (2014) erkände att de under stressade arbetsförhållanden visat negativ 

attityd mot de patienter och anhöriga som de ansåg ej borde vårdas på akutmottagning. Det 

framkom i studien gjord av Chuo Lau et al. (2012) att sjuksköterskor som varit dömande, 

konfronterande eller intagit en översittande position hade större risk att drabbas för våld. 

Vårdpersonal som ifrågasatt om ungdomar som sökt vård på akutmottagningen varit 

påverkade av alkohol eller droger rapporterade om uppkomst av aggressivitet, då 

ungdomarna själva hade svårt att se sambandet mellan substansintaget och det uppvisade 

symtomen (Pich et al., 2012). 

 
Bristande information till patient och anhöriga  

En av orsakerna till att våld uppstod på akutmottagningar var bristande information från 

vårdpersonal till patienter och anhöriga (d´ Aubarede et al., 2016; Pich et al., 2017; 

Morphet et al., 2014). Avsaknad information angående arbetssättet på akutmottagningen 

var en av de faktorer som nämndes (Morphet et al., 2014). Enligt sjuksköterskor i studien 

gjord av Pich et al. (2017) beskrivs frånvaron av information bero på rådande tidsbrist. 

Våldsamma situationer kunde även uppkomma efter att patienter fått missvisande 

information eller uppfattat given information felaktigt. Samtliga deltagare i studien 

uppmärksammade betydelsen av att som vårdpersonal vara sakfull och ärlig i sin 

kommunikation till patienter och anhöriga (Angland et al., 2014). I en studie där även 

patienter tillfrågades gjord av d´ Aubarede et al. (2016) framkom att de flesta klagomålen 

från patienter beror på bristande information och dåligt bemötande från personalen. En 

patient uttryckte sig som följer angående dålig information:” It´s not the waiting time that i 

so hard but that you get no explanation” (d´ Aubarede et al., 2016, s. 102) 
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Organisatoriska brister på akutmottagningen 

 

Miljön på akutmottagningen  

Miljöfaktorer som överbelastad akutmottagning eller vård i trånga utrymmen visade vara 

faktorer som kunde leda till våld och aggressivitet på akutmottagningar. Att vårdas i trånga 

utrymmen eller i korridorer som vanligen förekom på akutmottagningar skapade 

frustrationer hos patienter och anhöriga (Angland et al., 2014; Darawad et al., 2015; 

Morphet et al., 2014; Ogundipe et al., 2013; Pich et al., 2017; Speroni et al., 2014). Hög 

ljudnivå eller konstant pågående bakgrundsljud i kombination med dåligt personligt 

utrymme sågs vara bidragande orsaker (Pich et al., 2017; Angland et al., 2014; d´ 

Aubarede et al., 2016). Majoriteten av deltagarna i studien (2) menade att överfulla 

korridorer resulterade i en spänd känsla som nästan gick att ta i. Spänningen och 

frustrationen som uppstod kunde föranleda att framför allt anhöriga agerade aggressivt. De 

vanligaste platserna för våldshandlingar på akutmottagningar sågs vara korridorer, väntrum 

(Hamdan & Hamra, 2015), där patienter vårdas enskilt eller i återupplivningsrum (Pich et 

al., 2017; Nikathil et al., 2017; Vezyridis, Samoutis & Mavrikiou, 2014). Obekväma och 

ostimulerade väntrum eller väntrum där personalen ej var synlig var identifierat som en 

trigger till aggression. En patient uttryckte sig följande angående väntrum: ”Waiting room 

with nothing for entertainment (TV,etc.). and not very comfortable metal chair. How are 

you supposed to wait for seven and a half hours with nothing to do?” (d´ Aubarede et al., 

2016, s. 107). I studien gjord av Schnapp et al. (2016) uppmärksammades det faktum att 

akutmottagningar i många fall är öppna för allmänheten vilket innebär en svårighet att 

kontrollera vilka och hur många personer som inkommer eller vilka föremål som förs in. 

Underbemanning i personalgruppen sågs även det som en faktor till att våld uppstod (Pich 

et al., 2017; Angland et al., 2014; Schnapp et al., 2016). Detta beskrivs orsakas av att 

personalen inte gavs tid att kommunicera med patienter och anhöriga i den mån som de 

önskat. Irritation samt hotfulla eller våldsamma situationer uppstod som följd av avsaknad 

information (Pich et al., 2017; Angland et al., 2014). Underbemanning i kombination med 

hög arbetsbelastning resulterade i långsammare handläggning för patienterna vilket kunde 

resultera i aggression och frustration som följd (d´ Aubarede et al., 2016). 

 
Väntetider 

Väntetider på akutmottagningar som leder till missnöje sågs vara en vanligt förekommande 

indikator till våld (Abdella & Salama, 2017; Angland et al., 2014; Chuo Lau et al., 2012; 

Gillespie et al., 2013; Hamdan & Hamra, 2015; Morphet et al., 2014; Ogundipe et al., 

2013; Pich et al., 2017; Speroni et al., 2014; Tan et al., 2015; Vezyridis et al., 2014; Wolf 

et al., 2014). Orsaker till att våldsamt beteende uppkom till följd av väntetider kunde bero 

på många olika faktorer. Frustration över att inte få komma till behandlingsrum, träffa 

läkare eller få smärtlindring tillräckligt fort kunde vara olika anledningar till att våldet 

uppstod (Gillespie et al., 2013). Tiden i sig hade inte alltid en betydelse till våldsamt 

beteende då det framkom att patienter som väntat endast i fem minuter kunde agera lika 

våldsamt som någon annan som väntat över tre timmar. Irritationen kring väntetid berodde 

mer på vad patienten hade för förväntningar av vistelsen på akutmottagningen och det 

faktum att behöva vänta över huvud taget (Chuo Lau et al., 2012). Detta bekräftas i studien 

gjord av Vezyridis et al. (2014) där det visade sig vara fem gånger så stor risk att våld på 

grund av väntetider utspelar sig under den första timmen av väntan. Att inte ha insikt i hur 

arbetet på en akutmottagning fungerar och varför väntetider uppstår (Morphet et al., 2014) 

eller oviss information om aktuell väntetid (Chuo Lau et al., 2012) var faktorer som kunde 
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orsaka hotfulla eller våldsamma situationer. Långa väntetider resulterade i att 

sjuksköterskan fick ta emot många klagomål från så väl patienter som anhöriga. En 

sjuksköterska uttryckte sig följande:” People want to bee seen emidiantly, they just lose it 

some time when they are told they have to wait” (Angland et al., 2014, s. 136). Detta styrks 

i en annan studie gjord av d´ Aubarede et al. (2016) som visar att de långa väntetiderna 

fördröjdes ytterligare då vårdpersonalen ständigt blev avbrutna i sitt arbete med frågor 

gällande väntetider. De farligaste aktiviteterna för vårdpersonal ansågs i en studie gjord av 

Pich et al. (2017) vara att kommunicera med patienter och att informera om väntetider och 

fördröjningar. I den studien angav 99 procent av sjuksköterskorna att väntetider och 

fördröjda undersökningar var den vanligaste enskilda faktorn till patientrelaterat våld på 

akutmottagningen.  

  

På en akutmottagning för barn-och ungdomar beskrev vårdpersonalen hur vissa ungdomar 

hade ett visst beteende av att synas och få uppmärksamhet. Patienten överdrev sina 

symtom och var högljudd och stökig i väntrummet för att få uppmärksamhet från de andra 

i väntrummet samt från personalen. Detta beteende ansågs bli värre vid långa väntetider. 

Strategin hos patienterna sågs som effektiv då vårdpersonalen valde att prioritera dem för 

att skapa lugn och ro i väntrummet. Detta fick dock en dominoeffekt då resterande 

patienter i väntrummet blev frustrerade då de ansåg förturen vara orättvis vilket kunde leda 

till hotfulla eller våldsamma situationer (Pich et al., 2012). 

 

Triage – en oskyddad plats  

I flertalet av studierna framkom arbete i Triage på en akutmottagning som den mest utsatta 

positionen (Abdella & Salama, 2017; Angland et al., 2014; Morphet et al., 2014; Pich et 

al., 2017). Det sågs vara tre gånger så stor risk att utsättas för våld vid arbete I triage (Pich 

et al., 2017). Den ökade risken för utsatthet kunde bero på att triagesjuksköterskor fick en 

direkt kontakt eller nära kontakt med patient och anhöriga (Abdella & Salama, 2017), dålig 

förståelse för trigesystemet (Pich et al., 2012) eller lokalisation eller storlek på rummet där 

triage genomfördes (Angland et al., 2014). Detta styrks av studien gjord av Gillespie et al. 

(2013) där en av deltagarna i studien uttryckte sig som följande:  

“…the area in triage did not allow for an´out``` leaving the worker trapped in a room with 

a violent patient. “(Gillespie et al., 2013). I studien gjord av d´ Aubarede et al. (2016) 

framkom att läkare inte var lika utsatta som triagesjuksköterskor på akutmottagning då 

patienterna ofta ändrade sitt beteende i mötet med läkaren. ”…people who were aggressive 

towards us, as soon as they are in front of the doctor, then they were real teddybears. 

Straight away [sigh] they becomme real doormaths.” (d´ Aubarede et al., 2016, s. 100).  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

För att undersöka det valda området valde författarna att genomföra en litteraturöversikt. 

Valet av design ansågs möjliggöra bred kunskap inom det valda området då Forsberg och 

Wengström (2016) beskriver att detta ger god möjlighet att samla data från hela världen. 

Översikten har inkluderat så väl kvalitativa som kvantitativa studier vilket har skapat en 

generell överblick av den globala forskning som finns tillgänglig idag i kombination med 

djupare och mer ingående upplevelser på individnivå. Det ges en bättre möjlighet till 

generalisering av det resultat som framkommer då studierna omfattar ett större antal 

individer (Polit & Beck, 2017). Om studien hade genomförts som en intervjustudie hade 



 

 

   

21 

 

det i stället skapat möjlighet att utforska aktuellt kunskapsläge i Sverige, eller inom ett 

avgränsat område vilket kunde ha setts som en fördel till att applicera resultatet i den 

svenska sjukvården. Vid val av intervjustudie hade däremot endast upplevelser och 

personliga uppfattningar av fenomenet framkommit. Detta hade ej lämnat rum för 

statistiska data. Om intervjuer hade gjorts i Sverige hade resultatet lättare gått att applicera 

i den svenska sjukvården. Beteenden och händelser skiljer sig troligtvis mellan olika länder 

och kulturer vilket kan visas i resultatet jämfört med resultatet om det varit en 

intervjustudie.  

 

Artikelsökningar genomfördes i tre databaser där publikationer som berör omvårdnad 

förekommer. Dessa beskrivs närmare i litteraturöversiktens metod del. Vid provsökning 

inom det valda omvårdnadsvetenskapliga området visade det sig att hot och våld inom 

akutsjukvård var ett aktuellt och utforskat område som gav stort antal träffar. För att 

begränsa urvalet samt att granska aktuella studier valdes en tidsbegränsning på fem år. De 

artiklar som inkluderades till studien var genomförda och publicerade i länder världen över 

vilket kan ses som en styrka i resultatet då det framkommer att hot och våld på 

akutmottagningar är ett globalt problem. Sökorden är utformade med hjälp av de olika 

databaserna ämnesordlistor och utvalda för att överensstämma med studiens syfte. 

Användning av ämnesord i artikelsökning är en styrka för studien då samma term används 

världen över. Ämnesorden eller samlings orden inkluderar sökord och ämnesrubriker i 

artiklar och chansen att hitta rätt och relevanta studier ökar. Däremot kan nyproducerade 

artiklar som ej hunnit tilldelats ämnesord ha fallit bort trots att de svarat på studiens syfte. 

Då författarna endast behärska svenska och engelska har artiklar skrivna på andra språk 

exkluderats. Detta är en nackdel för arbetet då artiklar som kan vara relevanta och ha 

betydelse för resultatet ej har inkluderats i litteraturöversikten.  

 

Totalt inkluderades 19 artiklar till litteraturöversikten varav elva kvantitativa och åtta 

kvalitativa. Till en början önskade författarna att inkludera endast kvalitativa studier för att 

få en djupare förståelse för problemet. Majoriteten av de artiklar som visade sig i 

sökningarna var dock av kvantitativ design vilket resulterade i att författarna valde att 

inkludera båda typerna av studier. Att författarna har inkluderat så väl kvalitativa som 

kvantitativa studier kan ha påverkat innehållet i resultatet då de kvantitativa studierna mer 

bekräftar att hot och våld är ett vanligt förekommande problem samt redovisar statistik 

över bakomliggande orsaker. I de kvalitativa studierna beskrivs i större utsträckning 

orsaker till att våldsamma situationer uppstått på akutmottagning då deltagarna haft en 

chans att förklara med egna ord. Trots att det är två olika forskningsdesigner som använts i 

studierna ses ett gemensamt mönster i resultatet. De kvantitativa studierna har tydliggjort 

vad som är orsakande problem medan de kvalitativa studierna gett en beskrivande bild till 

varför problemen uppstår. Detta anser författarna vara en styrka då resultatet i 

litteraturstudien innehåller så väl statistik som personliga upplevelser. Att majoriteten av 

inkluderade artiklar är av kvantitativ design kan även det ses som en styrka, då artiklarna i 

stor det överensstämde med varandra vilket ger en ökad generaliserbarhet. Författarna av 

denna litteraturstudie har medvetet valt att inkludera en studie som är inriktad på 

traumavård där de beskriver hur sjuksköterskor som omhändertar dessa patienter och dess 

anhörig upplever hot och våld. Detta för att denna patientkategori och anhöriga vanligen 

även omhändertas och vårdas på akutmottagningar när ingen specifik traumaenhet inte 

finns att tillgå. En annan faktor till att studien inkluderades var att den är utförd i Sverige 

vilket sågs vara en styrka för överförbarheten till författarnas egna vårdkontext.  
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Integrativ analysmetod har svagheter som analysmetod men användes då författarna ville 

sammanställa både kvalitativa och kvantitativa data. Då studierna har olika design kan 

denna analysmetod resultera i en ökad risk för felkällor och ge en mindre möjlighet till 

djupare analys vilket författarna till denna litteraturstudie varit medvetna om. Vidare leder 

detta till att det blir svårare att jämföra resultaten (Friberg, 2012). För att säkerställa att 

studiernas resultat tolkats korrekt har resultaten lästs igenom ett flertal gånger av båda 

författarna. Författarna genomförde sedan en gemensam genomgång av samtliga artiklar 

för att hämta ut betydelsefullt resultat att sammanställa. Identifierade faktorer och orsaker 

till hot och våld på akutmottagningar från varje enskild artikel presenterades för att sedan 

kategoriseras och tematiseras. Arbetet gjordes av båda författarna tillsammans för att 

behålla den gemensamma synen på resultatet som bildades. Tydliga grupperingar uppkom 

under bearbetningen av insamlade data. Orsaker och faktorer till uppkomst av hot och våld 

visade sig ha olika grunder så som patientbundna orsaker, vårdmiljö/belastningsfaktorer, 

och attityd/personal-bundna faktorer. På grund av avancerad statistik och tabeller och 

författarnas låga erfarenhet finns en viss risk att resultaten tolkats och redovisats felaktigt. 

Författarna till denna studie har försökt bortse från sin egen förförståelse inom området för 

att inte påverka litteraturstudiens resultat. Detta har varit ett problem genom hela arbetets 

gång då båda är verksamma inom akutsjukvården och väl bekanta med det 

arbetsmiljöproblemet.  

 

Att denna litteraturöversikt genomförts av två författare ses som en styrka då det enligt 

Polit och Beck (2017) minskar risken för oavsiktliga misstag då det är flera personer som 

kritiskt granskar och medverkar i forskningsprocessen. Nackdelen kan dock vara att risken 

för bias ökar. Artikelsökningarnas resultat redovisas i en tabell under rubriken 

datainsamling. Detta ger möjlighet att följa hur sökningarna sökningsförfarandet gått till 

och vilka sökord som används. Detta stärker litteraturöversiktens reliabilitet som enligt 

Forsberg och Wengström (2016) innebär att det ska gå att återskapa resultatet med 

liknande mätinstrument. De tre artiklar som inkluderats från provsökningen har påverkat 

möjligheten att återskapa denna uppsats med likvärdigt resultat. Att författarna gjorde ett 

subjektivt val kan ha påverkat reliabiliteten negativt (Forsberg & Wengström, 2016). De 

artiklar som inkluderades till litteraturstudien har samtliga genomgått en 

kvalitetsgranskning enligt Berg et al. (1999) samt Willman et al. (2011) och fått medelhög 

eller hög kvalitét av författarna. Att artiklar med medelhög kvalitet valdes att inkluderas 

minskar studiens trovärdighet då de uppvisar en del brister i exempelvis metod delen som 

bortfall. Dessa artiklar har dock ändå valts att inkluderas då de sågs relevanta för att svara 

till studiens syfte och hade ett rikt innehåll. Att båda författarna kom fram till liknande 

resultat trots att artiklarna lästes oberoende av varandra stärker trovärdigheten om att 

resultatet är korrekt uppfattat och sammanställt.  

 

Initialt hade författarna en förhoppning om att endast inkludera studier som beskriver hot 

och våld mot sjuksköterskor på akutmottagningar. Detta ändrades under studiens gång då 

det insamlade materialet visade på händelser mot samtliga arbetskategorier. En 

sammanställning av all hot och våld valdes därmed att inkluderas för att skapa en så 

korrekt bild av problemet som möjligt. Detta anses vara en styrka i studien då många olika 

arbetskategorier är verksamma på akutmottagning och därmed riskerar att bli utsatta för 

hot och våld. Hot och våld samt uppfattning av hot och våld kan tolkas på olika sätt. 

Styrkan med att inkluderade studier kommer från olika länder är det faktum att det bevisas 

hur världsomfattande problemet med hot och våld på akutmottagningar är. Nackdelen med 

den geografiska bredden gör att det blir svårt att överföra resultatet till svensk sjukvård då 

vi arbetar olika och har en annorlunda hotbild än många andra länder. Kultur, beteende och 
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erfarenhet inom det valda området visade sig variera beroende på vilket land studien var 

utförd i. Att majoriteten av deltagarna i de inkluderade artiklarna var kvinnor kan ha 

påverkat litteraturöversiktens resultat. Genusfördelningen beror till stor sannolikhet på att 

det är mestadels kvinnor som arbetar inom vården. Detta styrks av Gillespie och Melby 

(2003) som beskriver hur vårdyrket är kvinnodominerat.  

 

Resultatdiskussion 

 

Litteraturöversiktens syfte var att belysa det vetenskapliga underlaget angående faktorer 

som kan vara bidragande till att hot- och våldsamma situationer bland patienter och 

anhöriga uppstår på akutmottagningen. Resultatet påvisar att hot och våld på 

akutmottagningen är ett vanligt förekommande problem och det syns ett tydligt mönster av 

vad som kan orsaka detta. Mönster och likheter ses trots att litteraturöversiktens resultat är 

inhämtat från länder världen över. Däremot kan bakomliggande orsaker till att problemen 

uppstår vara beroende av exempelvis kulturella skillnader, varierande hotbilder eller de 

civilas ekonomiska status i landet. Sökbeteendet till akutmottagningar kan vara beroende 

av landets ekonomi, civilas förutsättningar att söka vård samt tillgänglighet och kvalitét på 

vården. Enligt uppgifter från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (2013) ses ett samband i 

Sverige mellan ökad välfärd och invånarnas förväntan på samhällstjänster. Detta ses som 

en bidragande faktor till det ökade antalet besök till landets akutmottagningar. Som det 

beskrivs i litteraturen saknas en vedertagen generell definition av begreppen hot och våld 

och det kan skilja sig åt beroende på vem som tillfrågas (AFS 1993:2). Att begreppen inte 

behöver ha samma innebörd och kan uppfattas olika hos den tillfrågade vårdpersonalen i 

studierna kan ha påverkat litteraturöversiktens resultat. Hur vida vårdpersonalen upplever 

olika händelser som innefattar hot och våld kan även bero på tidigare erfarenheter av att 

vara utsatt för hot och våld (Åström et al., 2002).  

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att patienter och anhöriga påverkade av alkohol 

eller andra substanser visades vara en stor indikator till våldshandling. Denna grupp sågs 

som en riskfaktor i majoriteten av studierna då de plötsligt kunde bli hotfulla eller 

våldsamma utan direkt förvarning samt att de inte kunde stå till svars för sina handlingar. 

Ett avvikande resultat visades i studien gjord av Darawad et al. (2015) som är utförd i 

Jordanien. Där var alkohol- eller drogpåverkade våldsutövare på akutmottagningen inte 

vanligt förekommande. Detta tros ha en koppling till rådande tradition och regler kring 

alkohol och droger då majoriteten inom befolkningen är religiöst troende inom Islam. I 

studien uppmärksammades dock att det var mer vanligt förekommande att patienter med 

demensdiagnos stod för våldshandlingar, vilket inte sågs i samma utsträckning i övriga 

studier. Att patienter med demensdiagnos eller äldre patienter inte rapporterades som en av 

de största riskgrupperna kan förklaras genom att toleransnivån för dessa patientgrupper är 

högre. 

 

Det framgår tydligt i litteraturen att de flesta hot- och våldsincidenter sker på kvällar, nätter 

samt på helger (Petzäll´et al., 2011; Pich et al., 2011; Crilly et al., 2004). Detta kan ses som 

ett samband då riskpatientgrupper som exempelvis alkohol- eller drogpåverkade eller 

personer med psykiatriska besvär är vanligt förkommande då (Pich et al., 2010). Under 

dessa tider råder vanligen lägre bemanning på akutmottagningen i kombination med 

minskat utflöde av patienter vilket kan leda till att våldsamma situationer uppstår (Angland 
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et al., 2014). Det minskade utflödet av patienter kan leda till att väntetider ökar (Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen, 2013). I majoriteten av studierna i litteraturöversiktens resultat 

framkom väntetider på akutmottagning som en bidragande faktor till att hot och 

våldsamma situationer uppstod. Patientens väntetider på akutmottagningen påverkades 

som nämnt ovan av hur bemanningen såg ut, men även saker som hur stort antal patienter 

som var inskrivna vid tillfället i kombination med hur inflödet av patienter såg ut (Yoon et 

al., 2003).  

 

Att som patient eller anhörig inte veta vad de väntar på kan leda till ökad upplevelse av 

frustration och begynnande aggression. Vårdpersonalen åligger ett ansvar att tidigt i 

vårdprocessen informera muntligt och skriftligt så väl patienter som anhöriga angående 

vistelsen på akutmottagningen och hur den kommer att fortgå. Det är även viktigt att 

upprätthålla en kontinuerlig kommunikation och ge saklig information till patienter och 

anhöriga då detta kan ses öka förståelsen för arbetssättet och väntetiderna. Detta styrks i en 

studie gjord av Nyström et al. (2003) där det framkommer att bristande information om det 

fortsatta vårdförloppet kan leda till att patienter upplever en känsla av ensamhet och 

otrygghet. Enligt Sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2017) är information till patienten en viktig del i att få patienten att känna sig delaktig och 

trygg i vården. Upplevelsen av att vistas på akutmottagningen kan ofta bero på hur 

vårdpersonalen agerar och förhåller sig till patienter och anhöriga. Det är därför av stor 

vikt att som vårdpersonal vara vänlig och inbjudande i sitt bemötande för att skapa en 

optimal vårdmiljö för samtliga inblandade. I en studie gjord av Olofsson et al. (2012) 

framkommer att patienter som möts av sjuksköterskor som visar sig vara ointresserade av 

dem eller deras sökorsak känner sig ovälkomna eller som en börda för vårdpersonalen. 

 

Akutmottagningar i Sverige arbetar mot ett fyratimmarmål vilket innebär en målsättning 

att ingen patient skall behöva vistas längre än fyra timmar på akutmottagningen. I takt med 

att trycket på landets akutmottagningar ökar och med längre väntetider som följd blir 

resultatet att fyratimmarsmålet blir svårt att uppnå. Detta kan bidra till ett ökat missnöje 

hos de patienter och anhöriga som söker till akutmottagningen med tron om att vara 

färdigbehandlade inom fyra timmar. En ökad frustration hos vårdpersonalen kan uppstå då 

de upplever att de ej kan uppnå det uppsatta målet eller patienter och anhörigas 

förväntningar på sjukvården. Patienten eller anhörigas ökade frustration av att behöva 

vänta på sin tur kan förstärkas av dålig insikt eller kunskap angående arbetssätt och 

prioritering på akuten. I resultatet redovisas en studie gjord av Avander et al. (2016) som 

beskriver hot och våld utifrån situationer på en traumaenhet där patienterna var svårt sjuka 

och därmed inte behövde vänta på att träffa läkare. I denna studie framkom därför inte 

väntetider som en bidragande faktor till att hot och våld uppstod. Däremot nämner 

vårdpersonalen att patienter och anhöriga agerade hotfullt eller våldsamt på grund av andra 

orsaker.  

 

I litteraturen beskrivs att patienter eller anhöriga med bristande kontroll på situationen och 

sjukdomstillståndet kan känna rädsla och oro under sin vistelse på akutmottagningen 

(Dahlen et al., 2012). Detta styrks av litteraturöversiktens resultat där sårbarhet visade sig 

vara en bidragande faktor till att patienter och anhöriga agerade hotfullt och våldsamt mot 

vårdpersonalen. En riskgrupp till våld på akutmottagningar sågs vara anhöriga som 

drabbats av krisreaktion då deras rädsla ger uttryck i våldshandling. Att som vårdpersonal 

ha förmågan att se den bakomliggande orsaken till att personen agerar våldsamt och ha en 
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förståelse för att alla personer kan reagera olika vid sjukdom och lidande är några viktiga 

aspekter som tas upp i Joyce Travelbees omvårdnadsteori. Att patienter och anhöriga 

upplever känslan av frustration beror enligt henne på att de inte hittar någon förståelse eller 

känner acceptans för sin sjukdom eller lidande. För att hjälpa patienten att finna mening 

och för att minska lidandet bör vårdpersonalen enligt denna omvårdnadsteori 

uppmärksamma och bekräfta patientens känslor som exempelvis kan visa sig som vrede 

(Travelbee, 1966/2005). Att känna empati för patienter och anhöriga som agerat hotfullt 

eller våldsamt visade sig i delar av resultatet vara komplicerat (d´ Aubarede et al., 2016; 

Tan et al., 2014). Sjuksköterskor som tidigare utsatts för hot och våld kan lättare känna sig 

stressade när det hamnar i osäkra situationer. Detta kan resultera i att deras misstro ökar 

samt att deras tålamod mot patienter och anhöriga som agerat hotfullt och våldsamt 

minskar (Boyle & McKenna, 2016). De sjuksköterskor som tidigare utsatts för våld har 

större tendens att själva agera med aggression när hot och våldsamma situationer uppstår. 

Detta då de förlorat förmågan att känna empati mot våldsutövaren. Att som sjuksköterska 

förlora förmågan av att känna empati för patienter och anhöriga kan få drastiska 

konsekvenser för bemötandet och för omvårdnaden (Åström et al., 2004). I en studie gjord 

av Boyle & McKenna (2016) framkommer att de sjuksköterskor som saknar empatisk 

förmåga och har ett minskat tålamod mot patienter och anhöriga riskerar att ge ett sämre 

bemötande och omhändertagande vilket även bekräftas av Travelbees omvårdnadsteori där 

det tydligt framgår att empati, ömsesidig förståelse samt kontakt måste finnas för att en 

mellanmänsklig relation ska kunna uppstå (Travelbee, 1966/2005).  

 

Att ge högklassig omvårdnad på ett patientsäkert sätt och att sätta patienten i fokus är 

enligt kompetensbeskrivningen sjuksköterskans yttersta ansvar (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Detta ses dock vara ett problem i dagens sjukvård då det i 

flertalet studier framkom att såväl patient, anhörig och vårdpersonal uppgav en stor 

frustration över att erhålla eller ge vård i trånga och stökiga utrymmen (Angland et al., 

2014; Darawad et al., 2015; Morphet et al., 2014; Ogundipe et al., 2013; Pich et al., 2017; 

Speroni et al., 2014). Att bli vårdad i en korridor eller bakom ett draperi med många 

människor runt omkring sig är ett hot mot människans integritet och värdighet som kan 

resultera i ett onödigt lidande. Att ge god vård och omvårdnad under dessa 

arbetsförhållanden kan på sikt ha negativ inverkan på sjuksköterskans egna välbefinnande 

och bidra till en empatisk trötthet som i sin tur kan påverka relationen till patienten 

(Sandström, 2007).  

 

I några av studierna sågs ett alarmerande bifynd då flertalet av vårdpersonalen såg hot och 

våld som en del av sitt arbete och som något de ej kunde påverka (Angland et al., 2014; 

Vezyridis et al., 2014; d´ Aubarede et al., 2016; Copeland & Henry, 2017). Att 

sjuksköterskor på akutmottagningar ser våldet som en del av arbetet kan bero på den kultur 

som ofta råder på akutmottagningar, då våldet ofta kan ses som vardagligt och till viss del 

normaliserat (Wolf et al., 2014). Detta stämmer överens med det som framkommer från 

International Council of Nurses (2007) där både sjuksköterskor men också rättsväsendet 

ofta accepterar att arbetsrelaterat våld förekommer. Acceptans bland vårdpersonal och i 

samhället kan i sin tur leda till att vårdpersonal inte vågar anmäla våldsamma händelser 

eller fall där de blivit hotade, då de är rädda att bli dömda att inte passa in på arbetsplatsen. 

Denna inställning kan ligga till grund för mörkertalet inom anmälda hot och våldshändelser 

inom sjukvården som beskrivs i rapporten av Hallberg (2011). Detta trots att det strider 

mot gällande Arbetsmiljölag som skall skydda arbetstagaren från att bli utsatt för hot och 
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våld på arbetsplatsen (SFS 1977:1160).  

 

Slutsats 

 

De faktorer som visas påverka och orsaka patienter och anhöriga till att agera med 

aggression och ta till hot eller våld på akutmottagningar ses vara många och av viss 

variation. Delvis finns orsaker som personalen eller organisationen i sig ej kan påverka. 

Detta kan exempelvis vara alkohol eller drogpåverkan hos patienter och anhöriga, 

medicinska orsaker till aggression eller att patienter med våldsamt förflutet tar till våld. Å 

andra sidan visas flertalet utlösande faktorer som är påverkbara och orsakade av 

personalens agerande eller i akutmottagningens uppbyggnad och flöde. Exempel på dessa 

är bristande information, långa väntetider, vårdpersonal som visar dålig attityd eller trång 

och högljudd ljudnivå.   

Klinisk tillämpbarhet 

 

Det bakomliggande syftet författarna hade med denna studie var att synliggöra för såväl 

arbetsgivare och personal de bakomliggande faktorerna som orsakar att hot- och 

våldsamma situationer uppstår. En ökad kunskap och förståelse till varför våldet uppstår 

kan möjliggöra att personalen intar en beredskap och tidigt agerar för att förhindra att den 

våldsamma situationen uppstår. Organisatoriska faktorer som framkommer i resultatet kan 

vara svåra för vårdpersonalen att påverka. Däremot har vårdpersonalen ett eget ansvar att 

verka förebyggande genom att se över sitt bemötande och sin kommunikation till patienter 

och anhöriga. 

 

Under de senaste fem åren har många studier gjorts inom ämnet hot och våld på 

akutmottagningen. Majoriteten av studierna som går att tillgå är dock gjorda utomlands 

vilket kan göra det svårare att överföra dem till en efterliknade kontext som ett sjukhus i 

Skandinavien. Det vore intressant att se om mer forskning från Skandinavien skulle 

resultera i ett annat resultat. 

 

Hot och våldsamt beteende och situationer kan förekomma i såväl akutsjukvård, somatisk 

vård, primärvård och hemsjukvård. Så trots att studien är inriktad på akutsjukvård betyder 

det inte att den inte kan överföras till andra kontexter inom vården. Författarna till studien 

anser att samtlig vårdpersonal inom Hälso- och sjukvården kan vinna på att ta del av 

litteraturstudiens resultat. 
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          Bilaga I 
 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) 

och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 
 

 
Referenser  
Berg, A., Dencker, K. &, Skärsäter, I. (1999). Evidensbaserad omvårdnad: Vid behandling av personer med depressionssjukdomar (Evidensbaserad omvårdnad,1999:3). Stockholm: SBU, SFF.  

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet (3:e uppl.). Lund: Studentlitteratur. (Valda delar) 
           

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 



     

 

 

Bilaga II 

Artikelmatris 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Abdellah., & Salama 

2017 

Egypten  

Prevalence and risk 

factors of workplace 

violence against 

health care workers in 

emergency 

department in 

Ismailia, Egypt. 

Syftet var att 

undersöka förekomst, 

olika typer och 

orsaker till uppkomst 

av våld mot 

sjukvårdspersonal på 

akutmottagningar.  

Detta var en tvärsnittsstudie 

med standaliserat 

frågeformulär utformad av 

WHO. Deltagarna fick svara 

på 134 frågor uppdelade i tre 

ämnen gällande personlig 

information och arbetsmiljö, 

verbalt våld senaste 12 

månaderna samt fysiskt våld. 

Studien utfördes mellan april 

och maj 2016. Tre sjukhus 

inkluderades. Resultatet 

analyserades med deskriptiv 

statistik.  

 

 

N=134 (8) Studien visar att 59,7% av 

personalen som deltog i studien 

har utsatts för våld. De största 

orsakerna till våldet var 

väntetider samt att patient och 

anhörigas förväntningar inte gick 

att uppnå. Den mest sårbara 

positionen på akutmottagningen 

var att arbeta i triagen.  

I 

P 

 

 

Angland, Dowling., & 

Casey 

2013 

Irland  

 

  

Nurses perceptions of 

the factors which 

cause violence and 

aggression in the 

emergency 

department: a 

qualitative study.  

Syftet med studien 

var att undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenheter av vad 

som orsakar hot och 

våld på 

akutmottagning  

Kvalitativ studie. 12 stycken 

intervjuer med 

semistrukturerade frågor. 12 

sköterskor valdes ut som 

hade arbetat på 

akutmottagning minst 12 

månader och varit utsatt för 

våld inom senaste tiden.  

 

 

N=(12) Resultatet visar att väntetider och 

dålig kommunikation ses som 

huvudfaktorer till uppkomst av 

aggression. Miljöfaktorer som 

crowding var en faktor, så som 

dålig attityd från personalen, 

alkoholpåverkade 

patienter/nyktra aggressiva 

patienter. Triagering ses som en 

utsatt position. Patienter med 

dålig insikt, rädsla och sårbarhet 

kunde ses som riskgrupper.  

 

 

 

 

I 

K 



     

 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

d Áubarede, Sarnin, 

Cornut, Touzet, 

Duclos, Burillon., & 

Fassier 

2015 

Frankrike  

Impacts of users 

antisocial behaviurs in 

the opthalmologic 

emergency 

department – a 

qualitative study 

Syftet var att 

undersöka och 

beskriva personalen 

på 

ögonakutmottagninge

ns upplevelser av att 

utsättas för våld.  

Detta är en grounded theory 

kvalitativ fältstudie. 

Personal från en arbetsplats 

intervjuades med 

semistrukturerade frågor 

baserade utifrån litteratur i 

området. Meningsbärande 

enheter identifierades. 

Resultatet delades in i 

teman.  

N=30 (2) Ett flertal organisatoriska 

faktorer sågs som orsaker till 

uppkomst av våld på 

akutmottagningen. Bristande 

information, långa väntetider i 

ostimulerande väntrum, 

underbemannad personal sågs 

som riskfaktorer. Så som att 

arbeta i triage.  

II 

K 

Avander, Heikki, 

Bjerså., & Engström 

2016 

Sverige  

Trauma nurses 

experience of 

workplace violence 

and threats: Short and 

long-term 

consequences in a 

Swedish setting  

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

vara utsatta för hot 

och våld på en 

traumaenhet.  

Kvalitativ studie med 

induktiv ansats. 

Fokusgrupps intervjuer 3 st 

mellan 40–70 min långa. 

Meningsbärande enheter har 

valts ut och kategoriserats 

till teman. 

  

N=14(8) Riskfaktorer som utlöser våld var 

patienter med 

missbruksproblematik, 

kriminella eller om det uppstått 

en konflikt mellan patienten och 

sjuksköterskan på grund av 

restriktioner. Anhöriga var de 

som mest var aggressiva och 

hotfulla mot personalen. Dessa 

hot fick sjuksköterskan att bli 

mer rädd än när hotet kom från 

den skadade patienten. Större 

acceptans fanns för hot och 

våldssituationer om de kom från 

patienter med demens eller 

psykisk sjukdom. 

 

 

 

 

 

 

 

II 

K 

 

 

 



     

 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Chuo Lau, Magarey., 

& Wiechula.  

2012 

Australien 

 

Violence in the 

emergency 

department: An 

ethnographic study 

(part 2) 

 

Att genom 

observationer utforska 

varför våldsamma 

situationer uppstår på 

akutmottagningen 

 

Etnografi, insamlat data 

genom observation, intervju 

och frågeformulär.  

N=103 

 

Att patienten ej fått sina 

förväntningar uppfyllda eller 

blivit nekad ex läkemedel visade 

sig vara stora faktorer till att 

våldet uppstod. Likaså långa 

väntetider och patienter som 

intoxikerat sig på olika sätt eller 

led av psykisk åkomma. Det 

framkom även att arbetsmiljön är 

en faktor i sig, då 

akutmottagningen är en öppen 

mottagning dit vem som helst 

kan komma. Stökig miljö med 

mycket bakgrundsljud kunde 

också framkalla våldsamma 

situationer där triage rummet och 

väntrummet var de mest 

riskfyllda plasterna på 

akutmottagningen. 

 

II 

R 

Darawad, Al- 

Hussami, Saleh, 

Mostafa., & Odeh 

2015 

Jordan  

Violence against 

nurses in emergency 

departments in Jordan  

Syftet var att utifrån 

sjuksköterskors 

perspektiv undersöka 

förekomst och orsak 

till att våldssituationer 

uppstår på akuten.  

Studien var en 

tvärsnittsstudie med 

frågeformulär besvarades 

angående verbalt samt 

fysiskt våld. Resultatet 

analyserades med deskriptiv 

statistik.  

N=174 (126)  Enligt 75,9% av deltagarna i 

studien var de mest 

förkommande orsakerna till att 

våld förekom på akuten 

crowding samt överbelastning. 

Den minst förekommande 

orsaken var patienter med 

demens, (35,6%). Alkohol och 

droger var ej vanligt 

förekommande orsak.  

 

 

 

 

II 

P 

 



     

 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Gillespie, Gates., & 

Berry 

2013 

USA 

Stressful incidents of 

physical violence 

against emergency 

nurses 

Syftet var att beskriva 

handlingar av fysiskt 

våld mot 

akutsjuksköterskor 

och dess påverkan på 

stress.  

Kvalitativ deskriptiv design. 

Systematiskt randomiserat 

urval, förfrågning skickat till 

bland akutsjuksköterskor i 

föreningen för 

akutsjuksköterskor.  

N= 177 I studiens resultat framkommer 

det väntetid är en provocerande 

faktor för uppkomst av våld på 

akutmottagningen. Patienter med 

smärta eller som är påverkade av 

alkohol, droger, våldsamma i 

historiken, frihetsberövade eller 

de med ouppnådda förväntningar 

utger även en riskfaktor. Triagen 

är en utsatt plats.  

II 

K 

 

Hamdan., & Abu 

Hamra  

2015 

Jerusalem  

Workplace violence 

towards workers in 

the emergency 

departments of 

Palestinian hospitals: 

a cross sectional study  

Syftet med den här 

studien var att 

identifiera 

riskfaktorer till 

våldsamma 

situationer samt vilka 

konsekvenser våldet 

har för vårdpersonal 

på akutmottagning.  

Studien var en 

tvärsnittsstudie där personal 

från 14 av 39 

akutmottagningar i Palestina 

förfrågades. Frågeformulär 

erhölls med öppna frågor 

och samlades in mellan juli 

och september 2013. 

Resultatet analyserades med 

deskriptiv statistik. 

N= 444(152) Väntetider, smärtpåverkade 

patienter, drogpåverkade eller 

alkoholpåverkade patienter samt 

ouppnådda förväntningar var 

huvudorsakerna till uppkomsten 

av våld. Patienter med psykisk 

sjukdom eller de med rädsla och 

oro var även mer vanligt 

förekommande för 

våldshandlingar. Väntrummet 

var en utsatt plats. Även 

personalens attityd kunde leda 

till våldsamma situationer.  

II 

P 

 

Morken, Alsaker., & 

Johansen  

2016 

Norge  

 

 

Emergency primary 

care personnel´s 

perceptions of 

professional- patient 

interaction in 

aggressive incidents- 

a qualitative study  

Syftet var att 

undersöka hur relation 

mellan patient och 

sjuksköterska 

samspelar mer hot 

och 

våldsammasituationer 

Kvalitativ studie med 8st 

fokusgruppintervjuer 

Intervjuerna är inspelade 

samt transkriberade. 

Resultatet delades in i 

teman. 

N=37 (0) Studien visar på orsaker till hot 

och våld på akutmottagning som 

ouppnådda förväntningar, nekad 

smärtlindring, 

undersökning/provtagning mot 

patientens vilja eller oönskad 

kroppskontakt eller svårt att 

acceptera sin prioritet. 

Vårdpersonalens attityd kunde 

även vara en faktor.  

I 

K 



     

 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Morphet, Griffiths, 

Plummer, Innes, 

Fairhall., & Beattie 

2014 

Australien  

At the crossroads of 

of violence and 

aggression in the 

emergency 

department: 

perspectives of 

Australian emergency 

nurses  

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka orsaker och 

jämföra faktorer till 

våld mot 

sjuksköterskor på 

akutmottagning.  

Kvalitativ intervjustudie  

Med Delphi teknik.  

Kvantitativa svar. 

Frågeformulär till 

medlemmar i australiensiska 

SENA som arbetat mellan 6 

till 10 år. Svaren är 

kategoriserade i tabeller.  

  

Rond 1 N=189  

Rond 2 N=160 

Rond 3 N=170  

 I resultatet framkommer att 

långa väntetider, dålig insikt hos 

patient och anhöriga, 

underbemanning, crowding och 

drog- eller alkoholpåverkade 

patienter är vanligt 

förekommande orsaker till 

uppkomst av hot och våld. Triage 

är en utsatt plats. Sjuksköterskor 

i triage uppger att de själva samt 

ordningsvakter själva kan 

provocera fram våld.  

II 

P 

Nikathil, Olaussen, 

Symons, Gocentas, 

O´Reilly., & Mitra 

2017 

Australien  

 

Increasing workplace 

violence in an 

Australian adult 

emergency 

department 

Syftet var att 

utvärdera förekomst 

och olika typer av 

våld på 

akutmottagning 

Retrospektiv observations 

tvärsnittsstudie. Insamlade 

data från 

säkerhetspersonalen 

angående incidenter 

samlades in mellan 1 januari 

2013 tom 31 december 

2015.  

N=1853 Våld var vanligast 

förekommande i kombination 

med drog eller alkoholpåverkade 

patienter samt från patienter med 

psykisk sjukdom. Våld 

förekommer vanligast i 

undersökningsrum eller på 

akutrummen.  

II 

P 

Ogundipe, Etonyeaku, 

Adigun, O Ojo, 

Aladesanmi, Otaiwo., 

& Obimakinde 

2012 

Nigeria  

Violence in the 

emergency 

department: a 

multicenter survey of 

nurse’s perceptions in 

Nigeria  

Syftet med studien 

var att undersöka vad 

som orsakar våld mot 

sjuksköterskor på 

akutmottagningen 

samt vad de själva 

tror är orsak till 

uppkomsten.  

Studien har inkluderat 6 

olika akutmottagningar där 

sjuksköterskor har fått svara 

på frågeformulär. 

Sjuksköterskor som arbetar 

på barnakut, gyn akut samt 

förlossningsavdelning har 

exkluderats. 

 

 

N=81(10) Underbemanning, bristande 

kommunikation, väntetid och 

crowding kunde ses som faktorer 

till uppkomst av våld.  

Triage var en utsatt plats. 

Alkohol- och drogpåverkade 

patienter var förekommande 

riskgrupp.  

II 

P 



     

 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Pich, Hazelton., & 

Kable 

2012 

Australien  

Violent behavior from 

young adults and the 

parents of pediatric 

patients in the 

emergency 

department 

Syftet med studien 

var att beskriva 

akutsjuksköterskors 

erfarenhet av våld 

från unga vuxna 

patienter i åldrarna 

16–25 år samt från 

föräldrar vars barn är 

patienter.   

Studien är en kvalitativ 

deskriptiv studie. 

Semistrukturerade intervjuer 

med 11 stycken 

sjuksköterskor har 

genomförts. Intervjuerna är 

inspelade samt 

transkriberade. Resultatet 

delades in i teman.  

N=11 I studiens resultat framkommer 

olika grupper av våldsutövare. 

Den ena gruppen inkluderar 

personer som söker 

uppmärksamhet och därmed 

utövas så väl våld som hot. En 

annan representerad grupp är 

personer påverkade av alkohol 

eller droger samt en grupp med 

oroliga föräldrar som ej kan 

kontrollera sina känslor. 

Bristande information samt långa 

väntetider var vanliga orsaker till 

uppkomst av hot och våld.  

II 

K 

Pich, Kable., & 

Hazelton 

2017 

Australien  

Antecedents and 

precipitants of patient 

related violence in the 

emergency 

department, results 

from the australian 

VENT study 

(violence in 

emergency nursing 

and triage) 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka hur många 

sjuksköterskor på 

akutmottagning som 

blivit utsatta för våld 

det senaste halvåret 

samt identifiera olika 

typer av våldsamt 

beteende.  

Detta var en tvärsnittsstudie 

med frågeformulär som 

skickades ut till alla 

medlemmar i 

Australiensiska CENA år 

2010. De medverkande fick 

svara på ett formulär med 75 

frågor inkluderade i 7 ämnen 

rörande frågeställningen i 

syftet. Resultatet 

analyserades med adekvata 

statistiska metoder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

N=537 I studien framkommer att 

triagering samt kommunicering 

gällande väntetider med patienter 

var de farligaste aktiviteterna på 

akutmottagningen avseende risk 

att utsättas för våld. Patienter 

som intoxikerat sig med alkohol, 

droger eller som lider av psykisk 

ohälsa identifieras som den 

största riskgruppen att bruka våld 

mot akutsjuksköterskor. 

Crowding och underbemanning 

och ouppnådda förväntningar ses 

som andra bidragande faktorer.  

 

 

 

 

 

II 

P 

 

 



     

 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Schnapp, Slovis, 

Shah, Fant, Gisondi, 

Shah., & Lech  

2016 

USA 

Workplace violence 

and harassment 

against emergency 

medicine residents 

Syftet med studien 

var att kvantifiera 

samt identifiera eller 

beskriva händelser 

utförda av patienter 

och anhöriga som har 

resulterat i våld mot 

personal på 

akutmottagningar. 

Samt se över rutiner 

vid förekomst av våld 

på akutmottagning.  

Studien var en 

tvärsnittsstudie utförd på 

läkare under utbildning på 

ett flertal 

akutmottagningar/traumacen

ter. Relevanta frågor från en 

tidigare studie har valts ut 

och satts ihop som 

flervalsfrågor. Frågorna i 

studien rör olika typer av 

våld, läkarnas erfarenheter 

samt hur de sett på 

säkerheten kring våld.  

N=119 (23) Våldsamma situationer orsakade 

av patienter påverkade av droger 

eller alkohol eller patienter med 

psykisk sjukdom var mest 

förekommande, men även 

patienter med demenssjukdom i 

vissa fall. Brist på personal och 

underbemanning kunde även 

bidra till våldsamma situationer, 

så som patienter och anhörigas 

krisreaktioner. Att akuten var 

öppen för allmänheten sågs som 

en risk i sig.  

II 

P 

 

 

Speroni, Fitch, 

Dawson, Dugan., & 

Atherton 

2013 

USA 

 

Incidents and cost of 

nurse workplace 

violence perpetrated 

by hospital patients or 

patient’s visitors  

 

 

 Retrospektiv studie. 

Insamlade data från databas  

N=762 Resultatet visa att långa 

väntetider, underbemanning och 

crowding ses som riskfaktorer till 

hot och våld på 

akutmottagningen. Patienter 

påverkade av droger eller 

alkohol, samt patienter med 

psykisk sjukdom eller 

demenssjukdom var 

förekommande riskgrupp. 

Ouppnådda förväntningar eller 

restriktioner kunde även inverka. 

 

 

 

 

 

 

  

II 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Tan, Lopez., & 

Cleary. Australien 

2012 

 

Nursing management 

of aggression in a 

Singapore Emergency 

Department: A 

qualitative study 

 

Syftet med studien 

var att ta del av 

sjuksköterskors 

upplevelser av att 

vårda aggressiva 

patienter 

 

Kvalitativ studie med 10 st 

intervjuer som alla har 

spelats in samt transkriberats 

till text. Frågorna i 

intervjuguiden har valts ut 

från en tidigare studie. 

Intervjuerna varade mellan 

30–60 min och 

meningsbärandeenheter har 

valts ut och olika teman har 

bildats. 

 

N=10 Högriskpatienter till uppkomst 

av våld ses vara patienter 

påverkade av alkohol eller droger 

samt patienter med psykisk 

sjukdom eller med medicinskt 

tillstånd. Riskfaktorer till våld 

ses vara långa väntetider samt 

patienter som ej kan tolerera 

långa väntetider. Attityd och 

beteende kan vara av betydelse 

för om våldet uppstår, dvs om 

SSK beteende kan vara en 

triggande faktor till att patienten 

agerar aggressivt eller ej. 

 

II 

K 

Vezyridis, Samoutis., 

& Mavrikioou 

2014 

Cypern  

Workplace violence 

against clinicains in 

Cypriot emergency 

departments: a 

national questionnaire 

survey  

Syftet med studien 

var att identifiera 

förekomst och orsak 

till att våld uppstår på 

akutmottagning.  

 

Studien är utformad som en 

Retrospektiv tvärsnittsstudie. 

Sjuksköterskor samt läkare 

står för informationen som 

samlades in via 

frågeformulär som 

bevarades under november 

2012 - februari 2013 från 9 

akutmottagningar i Cypern. 

Frågeformuläret är utformat 

efter stöd från ett redan 

befintligt formulär samt har 

översatts från grekiska till 

engelska. Resultatet 

analyserades med deskriptiv 

statistik.  

 

 

 

N=220(145) Väntetider, intoxikation av 

alkohol eller droger samt 

patienter med psykisk sjukdom 

är vanligt förekommande orsaker 

till uppkomst av våld. 

Undersökningsrum, väntrum och 

triagerum var de mest utsatta 

positionerna för våld på 

akutmottagningen.  

I 

R 
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(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Wolf, Delao., & 

Perhats.  

2014 

USA 

 

Nothing Change, 

Nobody Cares: 

Understanding The 

Experince Of 

Emergency Nurses 

Physically Or 

Varbally Assaulted 

While Providing Care 

 

Att få en ökad 

förståelse för hur 

våldsamma 

handlingar som SSK 

blivit utsatt för 

påverkar SSK 

förmåga att vårda 

patienter 

 

Kvalitativ studie med 

exploratorisk design. 

Medlemmar i ENA som 

varit utsatta för våld på 

akutmottagningen fick själva 

anmäla sig till en länk med 

öppna frågor via email vid 

deras hemsida. Detta 

resulterade i 46 st skickade 

in sina berättelser i form av 

email till studien. 

 

N=46 Faktorer som hade inverkan på 

att våld uppstod var väntetider, 

personalkultur, personalens 

attityd till våld samt personalens 

förmåga att identifiera en 

högriskpatient. Kriminella eller 

påverkade patienter och anhöriga 

till patienten var de största 

riskgrupperna.  

K 

II 

Källa. Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, sid 84). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.   

 

 


