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SAMMANFATTNING 
Syftet med uppsatsen var att beskriva vilka faktorer som sjuksköterskor på akutmottagningar 
upplevde påverkade risken för aggression från patienter och närstående samt beskriva hur 
sjuksköterskor betraktade och behandlade aggressiva patienter. 
 
Metoden som användes var en litteraturöversikt över studier med kvalitativ data om 
sjuksköterskors upplevelser. Artikelsökningar på sökorden aggression, nurs*, workplace 
violence, violence, threat, emergency department, Emergency Service, Hospital, emergency 
room, aggression och workplace violence gjordes i Cinahl complete samt Pubmed. Därefter 
utfördes en innehållsanalys på den kvalitativa datan från artiklarna. 
 
I resultatet framkom två kategorier, Faktorer som påverkar risken för aggression samt 
Sjuksköterskors uppfattningar om aggressiva patienter och närstående. Sjuksköterskor 
uttryckte att det fanns flera olika faktorer som kunde påverka risken för patienter och 
närstående att bli aggressiva. Väntetider, information, alkoholpåverkan samt miljön på 
akutmottagningen var några som nämndes. Det framkom även att sjuksköterskor upplevde att 
den aggression som utövades av personer med sjukdomstillstånd var ursäktad och ibland inte 
ens sågs som våldsamt.  
 
Studiens slutsats var att sjuksköterskor upplevde att riskfaktorerna för aggression var 
mångfacetterade. En personcentrerad vård med fokus på god omvårdnad, gott bemötande av 
och information till patienterna skulle kunna minska riskerna för att aggression och våld ens 
uppkommer. 
 
Nyckelord: aggression, akutmottagning, arbetsplatsvåld, personcentrerad vård, sjuksköterskor



 

 

ABSTRACT 
 
The aim of the study was to describe the factors nurses in emergency departments 
experienced affected the risk of aggression from patients or their friends and family and 
describe how nurses viewed and treated aggressive patients. 
 
The method used was a literature review of studies with qualitative data of nurses’ 
experiences. Searches were made for the keywords aggression, nurs*, workplace violence, 
violence, threat, emergency department, Emergency Service, Hospital, emergency room, 
aggression and workplace violence in the databases Cinahl complete and Pubmed. A content 
analysis was then made on the qualitative data from the articles. 
 
I the result two categories emerged, Factors that affect the risk of aggression and Nurses 
views on aggressive patients and friends and family. Nurses expressed that there were several 
different factors that could affect the risk of patients and friends and family to become 
aggressive. Waiting times, information, alcohol intoxication and the environment of the 
emergency department were a few that were mentioned. Nurses also experienced that the 
aggression perpetrated by ill persons was excused and was sometimes not even viewed as 
violent. 
 
The study’s conclusion was that nurses experienced that the risk factors for aggression were 
multifaceted. A patient centered care with focus on good nursing, good treatment of and 
information to patients would be able to reduce the risks for aggression and violence even 
occurring.  
 
Keywords: aggression, emergency department, workplace violence, patient centered care, 
nurses 
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INLEDNING 
Arbete på en akutmottagning innebär att vårdpersonalen inte har någon aning om antal 
inkommande patienter eller vilka sökorsaker dessa kommer att ha. De kan variera mellan 
lättare åkommor till allvarliga olycksfall. Arbetstakten är ofta intensiv och flera 
personalkategorier arbetar runt patienten. Akutmottagningen är en plats dit människor som är 
oroliga för sig själva eller närstående vänder sig.  
 
Medias rapportering och allmänhetens syn på arbetsmiljön för sjuksköterskor och annan 
vårdpersonal på akutmottagningar verkar präglas av uppfattningen att den stora utsattheten för 
våld och aggression kommer från kriminella grupperingar som samlas kring akutmottagningar 
efter grova våldsbrott (Hellberg, 2017, 2 september). Fokus i riktlinjer från vården i stort 
läggs vid skyddsronder, att handlingsplaner upprättas, överfallslarm och nolltolerans införs 
(Jensen, 2018). 
 
De utbildningsinsatser vi har fått under vår grundutbildning kring konflikthantering eller 
hantering av riskfyllda situationer på ett sätt som kan de-eskalera är få och små, om inte 
obefintliga. Under våra anställningar har vi ett fåtal gånger haft korta genomgångar med till 
exempel anställda från Polismyndigheten som har föreläst om konflikter och säkerhet, dock 
kan det oftare handla om hur dörrarna är låsta eller hur vi placerar oss i rummet mer än om 
hur ett samtal kan föras med patienter och närstående för att avvärja en eventuell konflikt eller 
känslor hos dessa av frustration eller ilska. Vi anser att identifieringen av faktorer som vi som 
vårdpersonal kan påverka för att till viss del kunna förbättra arbetsmiljön för personalen och 
även upplevelsen av vården för patienter och närstående är av stor vikt.  

BAKGRUND 
Till en akutmottagning söker sig patienter med en mängd olika åkommor. Det kan vara allt 
från en enkel skada till livshotande sjukdom eller tillstånd. På akutmottagning är det ofta ett 
högt tempo där flera yrkeskategorier och professioner samarbetar runt patienten. Initialt görs 
en bedömning och prioritering av patientens tillstånd, en så kallad triagering. Triageringen ska 
ange angelägenhetsgrad för att bedömas av läkare och utgår endast utifrån patientens 
medicinska tillstånd och behov. Vid livshotande tillstånd ska patienten omhändertas 
omedelbart, för de patienter som inte har ett livshotande tillstånd blir det ofta väntetid som 
avgörs av övrig belastning på akutmottagningen (Wikström, 2018). 
 
En stor sammanställning av data från flera olika länder i olika världsdelar som publicerades 
2014 (Spector, Zhou & Che) visade att utsattheten hos sjuksköterskor för fysiskt våld var 
störst i akutsjukvård tillsammans med äldrevård och psykiatri, 45–55 procent. Detta våld 
utfördes oftast av patienter eller närstående. I en undersökning från Florida visade det sig i en 
jämförelse mellan sjuksköterskor på akutmottagningar, intensivvårdsavdelningar och 
sjuksköterskor på andra vårdavdelningar att de som arbetade på akutmottagningar utsattes för 
arbetsplatsvåld i högre grad än de andra sjuksköterskorna i jämförelsen (May & Grubbs, 
2002). En rapport från Arbetsmiljöverket visar att det finns sådant som tyder på att orsakerna 
till våldet är mångfacetterat men troligtvis en kombination av faktorer där vårdpersonalens 
erfarenhet och ålder samt arbetsbelastning kan påverka risken för att våldsamma situationer 
uppstår. Andra faktorer som kan bidra är vårdpersonalens stressnivå och tidsbrist, detta i 
samband med att vissa omvårdnadssituationer kan upplevas hotande mot patientens integritet 
(Hallberg, 2011).  
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I en studie av Crilly, Chaboyer och Creedy (2004) beskrev sjuksköterskor på 
akutmottagningar i Australien att det var vanligast att våldsamma incidenter skedde på 
kvällstid och av berusade patienter. I en reviewartikel som undersökte bland annat samband 
mellan alkohol och arbetsplatsvåld visade det sig att i nästan hälften av de våldsamma 
incidenterna var förövaren drog- eller alkoholpåverkad (Nikathil, Olaussen, Gocentas, 
Symons & Mitra, 2017).  
 
Alkohol har visat sig ha en större förekomst än andra droger i samband med dödligt våld, 
sexuella övergrepp och verbalt våld. Det har visat sig svårt att helt fastställa om alkoholen i 
sig är det som framkallar aggression eller om det är kombinationer av personlighetsdrag 
tillsammans med alkoholens hämmande av bland annat impulskontroll och smärtkänslighet. 
Alkoholen tenderar att vara en bidragande orsak till aggressivt beteende som modereras av 
individuella skillnader och situationer. Något som bör nämnas i sammanhanget är att inte 
majoriteten av de som är alkoholberoende eller dricker stora mängder ägnar sig åt exempelvis 
partnervåld, dock är sådana personer mer troliga att utöva sådant (Tomlinson, Brown & 
Hoaken, 2016).  
 
Enligt Göransson, Eldh och Jansson (2008) är anledningen till patienters och anhörigas 
irritation och aggressivitet över turordning och väntetid på akutmottagningen oftast kopplat 
till oro för den egna/anhörigas hälsa. För att undvika detta är det viktigt att patienten känner 
sig trygg och får ett professionellt bemötande. Sjuksköterskan ska initialt göra en bedömning 
av patientens tillstånd samt vidta direkta och förberedande åtgärder inför akutbesöket. Det är 
viktigt att patient och anhörig får information om att de kan vänta en viss tid utan risk och att 
patienten kommer att bedömas kontinuerligt. För att göra denna bedömning och att ge adekvat 
information krävs det att sjuksköterskan besitter hög kompetens och är professionell i sin 
yrkesutövning (Göransson, Eldh & Jansson, 2008).  
 
Många av sjuksköterskorna som arbetar på akutmottagning är grundutbildade (Wikström 
2018). Enligt SENA Riksföreningen för Akutsjuksköterskor (2017) ställs det höga krav på 
sjuksköterskors kompetens för att kunna ge avancerad vård och omvårdnad till patienter som 
drabbats av plötslig ohälsa på akutmottagning. De beskriver även att det är önskvärt att vara 
specialistutbildad sjuksköterska inom akutsjukvård för att arbeta på akutmottagning. 
 
Patienter har ofta närstående som följer med till akutmottagningen, även dessa bör tas hand 
om och deras oro är ofta stor. Cullberg (2006) beskriver att en person kan hamna i en psykisk 
kris vid en allvarlig händelse, till exempel sjukdom eller skada hos sig själv eller en 
närstående. Personer reagerar individuellt och det kan ta sig uttryck i att de exempelvis blir 
apatiska eller tar ut sin frustration genom ilska och aggression. En person i kris kan ha svårt 
att registrera information, den kan behöva upprepas vid flera tillfällen för att säkerställa att 
personen i fråga har uppfattat informationen och situationen korrekt (Cullberg, 2006). 
 
Diskrepansen mellan en akutmottagnings väntetider och arbetssätt och patienters och 
närståendes kunskap om detta kan ge missnöje (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2012).  
Enligt en svensk studie var patienterna ofta nöjda med att genomgå triage utan behöva vänta 
länge efter ankomst till akutmottagningen, dock fick de sällan information om deras 
prioriteringsnivå eller förväntad väntetid till att få träffa läkare, något som gav upphov till 
missnöje (Göransson & von Rosen, 2010).  
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Ännu en studie som visade att god information från sjuksköterskorna och korta väntetider 
uppskattades högt gjordes av Watt, Wertzler och Brannan (2005). De fann att dessa två 
faktorer värderades högre än de flesta andra delarna av vården på akutmottagningen. 
 
Arbetet på akutmottagningar beskrivs ofta som stressfyllt, något som i studier indikeras är ett 
internationellt bekymmer (Cikriklar et al., 2017; Stowell, Hughes & Rozel, 2016). Personal 
rapporterar om stressymptom såsom sömnstörningar, ångest och depressiva besvär, 
undvikande beteende mot patienter och lättirritabilitet. Dessa symtom kopplades i en studie 
gjord på akutsjuksköterskor i Kalifornien (Dominguez-Gomez & Rutledge, 2009) till 
empatitrötthet, i internationell litteratur kallat compassion fatigue.  
 
Landau, Bendalak, Amitay och Marcus (2018) fann i en större intervjustudie gjord på 
patienter och närstående på flera akutmottagningar på stora sjukhus i Israel att det finns en 
koppling mellan patienters och deras närståendes negativa känslor i samband med vistelse på 
akutmottagning och dess tendenser till att själva bete sig våldsamt. Bland de patienter och 
närstående som hade dessa negativa känslor rapporterades att nästan hälften själva hade 
bevittnat våld utfört av andra på akutmottagningen, jämfört med ca en femtedel ur gruppen 
som inte hade rapporterat dessa negativa känslor. Missnöje med personalens attityder, 
väntetider, kvaliteten på vård och brist på avskildhet var sådant som lyftes fram.  
 
I en studie från södra Sverige (Elmqvist et al., 2012) beskriver patienter att mötet med 
personalen på akutmottagningen är utlämnande. De upplever att de kommer till 
akutmottagningen utan att veta spelets regler. Att som patient och anhörig kunna behålla en 
känsla av kontroll genom att få information om tidsperspektiv och därmed kunna justera sina 
förväntningar nämns som viktigt. Upplevelsen framkommer att personalen på 
akutmottagningen omgående börjar undersöka och förbereda patientens kropp istället för att 
se patienten som en person, vilket gör att denne därmed inte kan medverka i vården själv. 
 
Patienter befinner sig i underläge i jämförelse med vårdpersonalen på flera sätt. För det första 
är sjukvården hierarkisk i sig själv med tydliga beslutsvägar och rangordningar, med patienten 
själv längst ner. För det andra är patienterna utsatta i sin kontakt med sjukvården i och med de 
är sjuka, ibland svaga och i behov av hjälp. Slutligen har den vårdande en teoretisk kunskap 
som i de allra flesta lägen överstiger patientens egna. Allt detta ger en asymmetri i relationen 
mellan patient och vårdpersonal (Dahlberg & Ekman, 2017). 
 
Teoretisk referensram 
I sjuksköterskans kompetensbeskrivning skildras centrala delar i sjuksköterskans 
arbetsområde. De kärnkompetenser som utvecklats är samverkan i team, evidensbaserad vård, 
säker vård, informatik och personcentrerad vård (Leksell & Lepp, 2013).  
 
Personcentrering i omvårdnaden kan beskrivas som att uppmuntra patientens egen autonomi 
och individualisera patientens vård (Lusk & Fater, 2013). Personcentrering i vården innebär 
att som vårdare inte enbart se till patientens fysiska symtom, provsvar och röntgenbilder. 
Patientens egen upplevelse av sitt tillstånd och hur det är att vara sjuk är något vårdpersonalen 
behöver hjälp av patienten för att förstå (Dahlberg & Ekman, 2017). Kommunikation, 
lyssnande, respekt och syn på patienten som en unik individ främjar detta (Lusk & Fater, 
2013). Personcentrerad vård innefattar att ha ett brett perspektiv när omvårdnad och vård 
utförs med fokus på vad patienten och anhöriga anser vara just god vård och omvårdnad. 
Sjuksköterskan behöver ha förmåga att kunna anpassa vård som ska utföras utefter patientens 
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önskemål. I detta ingår även att ge information anpassat för individen och genom detta hjälpa 
patienten att kunna fatta beslut om hens vård (Hewitt-Taylor, 2018). 
 
En annan betydelsefull del i den personcentrerade vården är att kunna se vilka behov, 
rättigheter och möjligheter en patient har i den stundtals komplexa vårdkedjan. 
Sjuksköterskan kan då leda patienten framåt och se till att dennes behov bemöts och lyssnas 
till (Hewitt-Taylor, 2018).  
 
Definitioner av centrala begrepp 
Aggression 
Det finns flera definitioner på aggression och Rippon (2000) har sammanställt och föreslagit 
en gemensam definition som täcker in begreppets gemensamma drag. Enligt honom är 
aggression ett beteende som för det första ämnar att skada oavsett om skada är resultatet eller 
inte. Aggression kan vara fysisk eller verbal respektive passiv eller aktiv. Det kan innefatta 
psykologiska och emotionella taktiker såsom undanhållande av för personen det riktas mot 
viktiga saker såsom till exempel mat. Aggression kan förekomma både med och utan ilska. 
 
Arbetsplatsvåld 
Våld på arbetsplatsen inkluderar både fysiska och psykiska inslag. Tre aspekter kan 
framhållas att ta hänsyn till i definitionen. Det första är att det innefattar olika typer av våld, 
hot och fysiska attacker. Det andra är att våldet inte enbart behöver ske på den fysiska 
arbetsplatsen, det kan även ske i anslutning till eller på väg till den. För det sista är 
arbetsplatsvåldet ett hot mot anställdas säkerhet, hälsa och välbefinnande (European Agency 
for Safety and Health at Work, 2009). 
 

Problemformulering 
En akutmottagning är en plats dit patienter och närstående ofta många till antalet under 
dygnets alla timmar, söker sig med olika allvarliga åkommor. Tempot är vanligtvis högt och 
patienter, närstående och personal kan befinna sig i en stressfylld situation. Känslor hos de 
som söker akutmottagning kan vara att de är utlämnade till personalen och otillräckligt 
informerade om hur systemet fungerar med väntetider och organisation. Upplever patienter 
och närstående att personalen saknar empati i bemötandet kan det leda till negativa känslor 
och trigga missnöje. Detta kan öka deras tendenser till aggression, något som i förlängningen 
kan ta sig uttryck i verbala hot och våld. Ämnet är av vikt då synliggörande av de 
bakomliggande faktorerna till aggression kan leda till ökad medvetenhet och reflektion hos 
sjuksköterskor kring dessa.  

SYFTE 
Syftet med uppsatsen var att beskriva vilka faktorer som sjuksköterskor på akutmottagningar 
upplevde påverkade risken för aggression från patienter och närstående samt beskriva hur 
sjuksköterskor betraktade och behandlade aggressiva patienter. 

METOD 
Studiens design var en litteraturöversikt, vilket innebar att författarna systematiskt sökte, 
granskade och sammanställde litteratur om ett valt ämne. En kvalitativ ansats valdes för att 
med hjälp av innehållsanalys systematiskt synliggöra upplevelser och fenomen (Forsberg & 
Wengström, 2016).  
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Urval 
På grund av att författarna valde en kvalitativ ansats för att göra en innehållsanalys av 
materialet valdes artiklar med kvalitativ ansats eller de artiklar med kvantitativ ansats som 
hade kvalitativt innehåll. Detta gjordes på grund av att studierna utförts med hjälp av 
blandmetoder såsom exempelvis enkätfrågor med möjlighet till fritext som redovisats 
kvalitativt. Då författarna specifikt eftersökte sjuksköterskors upplevelser och åsikter valdes 
artiklar bort där studiedeltagarna inte kunde identifieras som sjuksköterskor. Exempelvis 
förekom studier där flera olika personalkategorier intervjuats men där det i resultaten inte 
preciserats vilken kategori som uttryckt vad i studien.  
 
Ett inklusionskriterium var initialt att artiklarna var publicerade under de senaste fem åren. 
Artikelsökningarna med denna begränsning resulterade dock i ett för litet antal artiklar och 
författarna valde därför att utöka begränsningen till tio år mot bakgrunden att det fenomen 
som skulle studeras inte nödvändigtvis ändrats så mycket under den gångna tidsperioden att 
resultatet skulle påverkas negativt av att artiklar inkluderades som var äldre än fem år.  
 
Andra inklusionskriterier var att artiklarna var skrivna på engelska och var peer-reviewed. 
Översiktsartiklar inkluderades inte då dessa inte kan vara en del i ytterligare en översikt på 
grund av att dessa innehåller sekundärmaterial. Primärmaterial är att föredra då de som skrivit 
artiklarna är de som själva har gjort studien som dessa är ett resultat av (Polit & Beck, 2017). 
 
Artiklarna granskades utifrån ett bedömningsunderlag modifierat utifrån Berg, Dencker och 
Skärsäter (1999) samt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

Datainsamling 
Artikelsökningar skedde i PubMed och Cinahl complete med åtkomst tillgänglig genom 
Sophiahemmets Högskolas biblioteksservice och Karolinska Institutet. I Cinahl complete 
ingår även automatiskt sökningar i databaserna Academic Search Elite, PsycINFO och 
Medline.  
 
Termerna aggression, nurs*, workplace violence, och emergency department som fritext och 
Emergency Service, Hospital, aggression och workplace violence som MeSH-termer 
kombinerades tillsammans med de booleska operatorerna AND och OR när sökningen i 
Pubmed gjordes. I Cinahl complete användes söktermerna aggression, violence, threat, 
workplace violence, Emergency Service, emergency department, emergency room och nurs* i 
kombination tillsammans med de booleska operatorerna AND och OR. De sökningar som 
gjordes redovisas i Tabell 1 med angivet antalet träffar och dubletter, detta då vissa artiklar 
återfanns i både Cinahl complete och Pubmed. Tidpunkten för de exakta söktermerna 
redovisas för att dessa ska vara reproducerbara (Polit & Beck, 2017). 
 
När sökningarna genomförts läste författarna tillsammans alla titlar på de artiklar som 
framkommit i sökningen för att bedöma om de svarade mot syftet. Abstrakten lästes igenom 
på de artiklar som bedömdes svara mot syftet eller de där författarna inte från titeln tydligt 
kunde se att den inte var lämplig att inkludera i studien. I de fall där det inte gick att utläsa 
från abstrakten om artiklarna kunde inkluderas i studien laddades de ner i fulltext och lästes 
gemensamt igenom av författarna (Polit & Beck, 2017). När sökningarna var slutförda 
laddades de artiklar som valts ut ner i fulltext via databaserna eller beställdes via 
Sophiahemmets biblioteksservice. En manuell sökning gjordes även i referenslistorna till de 
artiklar som inkluderats i studien genom databassökningar för att ytterligare bredda 
sökningen. Genom detta återfanns två artiklar som via sökning på titel i PubMed och Google 
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scholar kunde laddas ner i fulltext. De artiklar som inkluderades i litteraturöversikten 
redovisas i Bilaga A. 
 
 
Tabell 1. Artikelsökning 
 

Databas 
Datum 

 
Sökning 

nr 

 
 

Sökord 

 
 

Urval 

 
Antal 

träffar 

Antal 
dubbletter 

från 
tidigare 

sökningar 

 
Antal unika 

artiklar 

Pubmed 
181227 

1 ((((((((aggression) OR threat) OR 
violence) OR workplace 
violence) OR aggression[MeSH 
Terms]) OR workplace 
violence[MeSH Terms])) AND 
((emergency department) OR 
Emergency Service, 
Hospital[MeSH Terms])) AND 
nurs* 

2014-01-01 – 
2018-12-27 

407 0 11 

Cinahl 
complete 
181228 

2 ( aggression OR violence OR 
threat OR workplace violence ) 
AND ( Emergency Service OR 
emergency department OR 
emergency room ) AND nurs*    

2014-01-01 – 
2018-12-27 

Peer reviewed 

437 8 2 

Cinahl 
complete 
181229 

3 ( aggression OR violence OR 
threat OR workplace violence ) 
AND ( Emergency Service OR 
emergency department OR 
emergency room ) AND nurs*    

2009-01-01 – 
2013-12-31 

Peer reviewed 
 

317 0 3 

Pubmed 
190102 

4 ((((((((aggression) OR threat) OR 
violence) OR aggression[MeSH 
Terms]) OR workplace 
violence[MeSH Terms]) OR 
workplace violence)) AND 
((emergency department) OR 
Emergency Service, 
Hospital[MeSH Terms])) AND 
nurs* 

2009-01-01 – 
2013-12-31 

271 4 2 

Manuell 
sökning 
190103 

5 Sökningen gjordes utifrån 
referenslistorna från de artiklar 
som hittats i databassökningarna 
ovan.  

2009-01-01 – 
2018-12-27 

2 - 2 

 

Dataanalys 
Artiklarna lästes efter urvalet igenom i sin helhet av bägge författarna. Analysen gjordes med 
hjälp av kvalitativ innehållsanalys genom att meningsbärande enheter identifierades i texten 
av författarna var för sig och kodades gemensamt av författarna för att sedan dela in i 
kategorier. Texten i de meningsbärande enheterna, vilka kan beskrivas som de minsta 
segmenten av texten som innehöll information, kondenserades för att kunna kodas och 
därefter delas in i underkategorier och kategorier (Polit & Beck, 2017). Analysen utfördes 
induktivt, det vill säga att koderna och kategorierna framkom under analysens gång och var 
inte fördefinierade innan analysens start. Enbart manifest innehåll ingick i analysen, det vill 
säga att författarna undvek att tolka texten (Elo & Kyngäs, 2008). I Tabell 2 nedan visas 
exempel på analysförfarandet och indelningen i underkategorier och kategorier.  
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Forskningsetiska övervägande 
Denna litteraturöversikt innehöll inte något som krävde en etisk prövning. Sådant skulle vara 
exempelvis journaluppgifter eller uppgifter om enskilda personers lagöverträdelser 
(Vetenskapsrådet, 2017). De artiklar som inkluderades i litteraturöversikten hade 
dokumenterade etiska överväganden eller tillstånd från etiska kommittéer (Forsberg & 
Wengström, 2016). De etiska ställningstaganden som bör göras inför skrivandet av en 
litteraturöversikt är liksom vid andra vetenskapliga arbeten flera, däribland skall det vara ställt 
utom tvivel att data inte är fabricerat och plagiat inte skett. Om så vore fallet är detta 
oredlighet i forskning (Vetenskapsrådet, 2017). 
 
Tabell 2.  

Meningsbärande enhet Kod Underkategori Kategori 

For some respondents, acts of 
violence were caused by 
some Accident and 
Emergency nurses having 
poor communication skills. 

Upplevelse av 
att dålig 
kommunikatio
n orsakade 
våld 

Vårdpersonalens 
påverkan 

Faktorer som 
påverkar risken för 
aggression 

Frequent interaction with 
patients was deemed 
important to prevent 
aggression, including 
providing information and 
updates.  

Tät interaktion 
med 
information till 
patienter var 
av vikt för att 
förebygga 
aggression 

  

“[violent acts] may be 
triggered by the nurses 
themselves if they display a 
hostile attitude towards 
patients and visitors ” 

Sjuksköterskor
s dåliga 
beteende kan 
trigga våld 

 
 

Participants identified people 
affected by alcohol and 
drugs, as well as patients with 
mental health illness, as the 
most common categories of 
people causing violence in 
the ED. 

Alkohol, 
droger och 
psykisk 
sjukdom 
vanligaste 
orsakerna till 
våld 

Patient- och 
anhörigrelaterade 
faktorer 

 

these types of patients were 
usually ‘‘fasttracked’’ to 
maintain the safety of others 
in the waiting room 

Patienter 
behandlades 
snabbare för 
att skydda 
andra patienter 

Behandling av 
patienter 

Sjuksköterskors 
uppfattningar om 
aggressiva patienter 
och närstående 

 when someone’s really sick 
or trying to climb out of bed 
or like kind of punching you 
around, you don’t get as 
annoyed or frustrated or 
angry, because they are sick 

Inte lika 
mycket 
frustration vid 
våld från sjuka 

Sjukdomsrelaterat 
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RESULTAT 
De kategorier som framkom under analysen var Faktorer som påverkar risken för aggression 
och Sjuksköterskors uppfattningar om aggressiva patienter och närstående. I Tabell 3 
redovisas dessa kategorier och underkategorier. 
 
Tabell 3. Kategorier och underkategorier 

 

Faktorer som påverkar risken för aggression 
Denna kategori innefattar de faktorer som sjuksköterskorna i studierna identifierade som 
sådant som kunde påverka risken för aggression från patienter eller anhöriga antingen negativt 
eller positivt. 
 
Faktorer relaterade till akutmottagningen  
Sjuksköterskor rapporterade att olika faktorer i miljön på akutmottagningen kunde orsaka 
aggressivitet och våld. De faktorer som nämndes var långa väntetider, triageringen, överfyllda 
väntrum, hög ljudnivå, trängsel och väktare som ronderade i bland annat väntrum. Inne på 
mottagningen behandlades patienter ibland i korridorer vilket beskrevs kunna leda till att 
patientens integritet hotades, detta tillsammans med trånga ytor upplevdes medföra att 
patienter och anhöriga blev aggressiva (Angland, Dowling & Casey, 2014). Sjuksköterskor 
som intervjuats av Ramacciati, Ceccagnoli, Addey och Rasero (2018) menade att om det 
fanns en högre bemanning, anpassade lokaler och färre patienter skulle våldet minska på 
akutmottagningarna.  
 
Flertalet sjuksköterskor lyfte i studierna att en av riskfaktorerna för aggression och våld på 
akutmottagningar var de långa väntetiderna som patienter och anhöriga måste utstå (Angland 
et al. 2014; Howerton Child & Sussman, 2017; Lau, Magarey & Wiechula, 2012a; Luck, 
Jackson & Usher, 2009; Morphet et al., 2014; Pich, Hazelton, Sundin & Kable, 2011; 
Ramacciati et al. 2018). Vissa sjuksköterskor beskrev att långa väntetider i sig födde våld och 
aggression (Ramacciati et al., 2018) och långa väntetider i samband med att patienter skulle 
triageras kunde leda till att patienter och anhöriga förlorade besinningen och började 
förolämpa sjuksköterskorna verbalt. En viktig del för att triagen skulle upplevas 
välfungerande var att det inte var någon köbildning, detta kunde ses som en faktor för att 
minska risk för aggression (Howerton Child & Sussman, 2017).  
 
Enligt sjuksköterskor medverkande i studierna av Angland et al. (2014) och Najafi, Fallahi-
Khoshknab, Ahmadi, Dalvandi och Rahgozar (2017) retade sig patienter och anhöriga på 
många timmars väntan innan de fick träffa läkare och aggressionen tycktes kunna kopplas 
ihop med otålighet och önskan om att få omedelbar hjälp. Av de medverkande 
sjuksköterskorna i studien trodde alla utom en att långa väntetider var den absolut största 
riskfaktorn för aggression och våld på akutmottagningen (Angland et al. 2014).  

Kategori Underkategori 

Faktorer som påverkar risken för 
aggression 

- Faktorer relaterade till 
akutmottagningen 
- Patient- och anhörigrelaterade 
faktorer 
- Vårdpersonalens påverkan 

Sjuksköterskors uppfattningar om 
aggressiva patienter och närstående 

- Relaterat till sjukdom och berusning 
- Behandling av patienter 
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De långa väntetiderna beskrevs av vissa som något som särskilt kunde trigga aggressivitet hos 
berusade, psykiskt instabila och tidigare våldsamma patienter (Wolf, Delao & Perhats, 2014).  
 
Det uppgavs i flera studier att det fanns en oförståelse hos besökare på akutmottagningar 
kring hur arbetet på en akutmottagning fungerar, vilket i sin tur ledde till att både patienter 
och anhöriga blev upprörda. I studier av Morphet et al. (2014), Najafi et al. (2017) samt Sakai, 
Rossaneis, Do Carmo Fernandez Lourenço Haddad och Sardinha (2016) beskrev 
sjuksköterskor att vissa patienter inte förstod sjukvårdsystemet och detta kunde leda till 
aggressivitet. Problemen började i vissa fall redan vid ankomsten om det uppstod oklarheter 
runt exempelvis remissen eller hänvisningen till akutmottagningen. Vissa patienter 
uppfattades även ha svårigheter att förstå triagesystemet, att därefter ha behövt vänta lång tid 
för läkarundersökning kunde bidra till att de blev våldsamma (Najafi et al 2017). 
 
Hur media beskrev sjukvården kunde påverka allmänhetens uppfattningar negativt. I Italien 
uppgav sjuksköterskor hur journalister publicerat artiklar om att akutmottagningar ofta 
felbehandlat patienter. De menade att aggression kunde uppstå på grund av att patienter och 
anhöriga misstrodde och föraktade vårdpersonal (Ramacciati et al. 2018). 
 
Sjuksköterskor intervjuade i en studie av Hyland, Watts och Fry (2016) beskrev att tidpunkt 
på dygnet uppfattades bidra till ökad risk för aggression och våld. Vissa beskrev att risken för 
att bli utsatt för aggression varierade beroende på vilket skift hen arbetade. En lägre 
bemanning under jourtid ansågs ge en minskad förmåga att kunna hantera aggressiva 
patienter. I Pich et al. (2011) beskrev sjuksköterskor i en studie från Australien att faktorer 
som helger och vintersäsong kunde öka risken för aggression och våld, detta då det var en 
större volym patienter som sökte sig till akutmottagningen.  
 
Vissa sjuksköterskor som tjänstgjorde i triagen rapporterade att triageområdet var den 
placeringen med absolut störst risk för hot och våld på akutmottagningen. I Sakai et al. (2016) 
beskrevs att personal frekvent blev utsatta för hot och våld i triagen. I Ramacciati et al., 
(2018) uttryckte sjuksköterskorna att alla som jobbade i triagen kom förr eller senare att bli 
utsatta för verbala påhopp och menade att en riskfaktor för aggression var när sjuksköterskan i 
triagen inte bedömde att patienten hade ett behov av akutsjukvård. I Howerton Child och 
Sussman (2017) uppgavs att patienter stundtals inte förstod hur triagesystemet fungerade. En 
annan sjuksköterska berättar i en intervju att efter hen utförde en triagehänvisning till annan 
vårdnivå plötsligt blev misshandlad fysiskt av patienten (Hassankhani, Parizad, Gacki-Smith, 
Rahmani & Mohammadi, 2018). Även i Pich et al. (2011) berättade sjuksköterskor om fysiskt 
våld i samband med triagering, en sjuksköterska blev exempelvis sparkad i ansiktet. 
Vidare beskrevs det av sjuksköterskor i Angland et al. (2014) att den fysiska miljön i triagen 
med ofta små ytor ansågs bidra till våld och aggression.  
 
Patient- och anhörigrelaterade faktorer  
Sjuksköterskor rapporterade att humöret snabbt kunde svänga på patienter med olika typer av 
psykisk ohälsa. En sjuksköterska beskrev att en patient som remitterats för psykiatrisk 
konsultation blev aggressiv då hen inte kunde tilldela patienten ett undersökningsrum. En 
annan berättade att hen blev misshandlad av en patient som polisen inkom med. Patienten var 
från början lugn för att sedan plötsligt gå till attack och misshandla sjuksköterskan (Wolf et 
al., 2014). Sjuksköterskor uppgav även olika typer av medicinska tillstånd såsom 
elektrolytrubbingar, sepsis, demens och kramper som sjukdomstillstånd som kunde bidra till 
ett aggressivt beteende (Tan, Lopez & Cleary, 2015).  
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Vissa sjuksköterskor beskrev att patienter som de uppfattade var av en lägre social klass hade 
ett särskilt dålig uppförande. Dessa beskrev hur de dagligen blev bemötta med ett dåligt 
beteende som innefattade verbalt och psykiskt våld och uppfattade att vissa patienter inte hade 
respekt för varken regler eller arbetet sjuksköterskorna utförde (Pich et al., 2011). I 
Ramacciati et al. (2018) menade också sjuksköterskor att patienter med lägre social status var 
mer våldsbenägna. En enskild sjuksköterska ansåg att våld var ett socialt fenomen som 
uppstått på grund av personlighetsstörningen sociopati.  
 
Sjuksköterskor som intervjuades av Pich et al. (2011) uttryckte att de trodde att yngre 
patienter på akutmottagningar var mer benägna att bruka våld. I en studie av Pich, Hazelton 
och Kable (2013) uppgav sjuksköterskor att yngre patienters brist på mognad och insikt kunde 
leda till att de blev aggressiva då sjuksköterskor bedömde symptom annorlunda än patienterna 
själva.  
 
Vid akutmottagningar som behandlade barn var det föräldrarnas oro som uppgavs vara en risk 
för aggression. Den vanligaste orsaken till aggression i samband med att föräldrar till barn var 
inblandade menade en sjuksköterska i Pich et al. (2013) var att föräldrarna inte var nöjda med 
den behandling som deras barn fått. En annan sjuksköterska uppgav att vissa föräldrar hade 
läst på internet om sitt barns symtom och upplevde sig därför ha en förkunskap och var 
oroliga för att barnet skulle få en för låg prioritering om vårdpersonalens bedömning visade 
sig vara annorlunda. I Pich et al. (2011) beskrev studiedeltagarna att föräldrar till väldigt små 
barn och unga föräldrar var en stor riskfaktor för uppkomst av aggressivitet och det skildrades 
hur föräldrar blev verbalt aggressiva mot sjuksköterskorna inför sina barn.  
 
I flera studier beskrev sjuksköterskor berusning av alkohol och droger som vanliga orsaker till 
aggressiva beteenden (Morphet et al., 2014; Pich et al., 2011; Tan et al., 2015). I Angland et 
al. (2014) menade sjuksköterskor att alkoholpåverkade patienter kunde förväntas bli 
aggressiva, men de lyfte även aspekten att det stundtals kunde finnas en känsla av att känna 
sig mindre hotade av berusade personer och att det var en myt att droger och alkohol alltid 
ligger bakom aggressioner. Vissa av sjuksköterskorna menade vidare att patienter som inte 
var påverkade av alkohol eller narkotika kunde anses vara mer hotfulla (Angland et al., 2014). 
 
Om en patient hade en medicinsk diagnos som delirium efter ett kraftigt alkoholintag förutsåg 
vissa sjuksköterskor att ett aggressivt beteende kunde uppkomma. Vid mottagandet av 
drogöverdoserade patienter som inkom med ambulans till akutmottagningen var också 
aggression förväntad. I tankeprocessen hos sjuksköterskorna fanns möjligheten att eventuellt 
behöva använda fasthållning samt administration av lugnande läkemedel om patienten skulle 
bli våldsam (Tan et al., 2015).  
 
Vårdpersonalens påverkan  
Information och god kommunikation från sjuksköterskan upplevdes kunna bidra till att 
patienter och anhöriga kände trygghet och genom detta ansågs risken för aggressivitet minska 
(Luck et al., 2009; Ramacciati et al., 2018; Tan et al., 2015).  Det kunde exempelvis vara att 
informera om väntetider eller transporter till avdelning, något som ansågs kunna minska 
frustrationen för patienten (Luck et al., 2009). 
 
En bristande kommunikation från vissa sjuksköterskor till patient upplevdes å andra sidan 
kunna leda till aggressivitet från patienter och anhöriga (Morphet et al., 2014; Ramacciati et 
al., 2018). Främst gäller det information angående akutmottagningens process vid akutbesöket 
(Morphet et al., 2014).  
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Sjuksköterskor nämnde att de hade kollegor som tilltalade patienter och anhöriga otrevligt. De 
var inte förvånade att över att det i de fallen blev konflikter och aggressivt beteende riktat 
tillbaka mot sjuksköterskorna (Ramacciati et al., 2018). Angland et al. (2014) lyfte att 
patienter och anhöriga ibland blev aggressiva då olika personalkategorier gav olika budskap 
vid akutbesöket. 
 
Enligt en del av sjuksköterskorna i Ramacciati et al. (2018) kunde vissa ur personalen uppföra 
sig fientligt mot patienter och detta kunde i sin tur leda till aggressivitet från patienter. 
Uppfattningen att vissa sjuksköterskor kunde bidra till att patienter agerade aggressivt genom 
att inte ge patienten respons eller kommunicera med patienten i en otrevlig ton framkom även 
i Pich et al. (2013). Sjuksköterskor i studierna av Howerton Child och Sussman (2017), 
Morphet et al. (2014) och Ramacciati et al. (2018) lyfte uppfattningen att sjuksköterskorna 
hade vissa kollegor som hetsade och provocerade patienterna. I ett fall framkom ett visst mått 
av förståelse för de patienter som blev aggressiva då sjuksköterskan ansåg att kollegor varit 
ohövliga och otrevliga mot patienter och anhöriga och därför nästan förtjänade att bli utsatt 
för ett aggressivt beteende (Ramacciati, Ceccagnoli & Addey, 2015).  
 

Sjuksköterskors uppfattningar om aggressiva patienter och närstående 
Denna kategori innefattar hur sjuksköterskor uppfattade patienter med aggressivt beteende 
och dess anledningar och ursäkter för sitt uppförande.  
 
Relaterat till sjukdom och berusning  
Vissa sjuksköterskor upplevde att patienter med någon form av bakomliggande sjukdom eller 
annan orsak för sitt våldsamma beteende inte kunde klandras för det. Om en förvirrad patient 
exempelvis försökte klättra ur sängen samt slog runt omkring sig orsakade detta inte lika stor 
frustration eller ilska hos personalen som om det exempelvis var anhöriga som var verbalt 
aggressiva utan uppenbar anledning. Våldet från sjuka patienter var mer acceptabelt än från 
de som betedde sig vad sjuksköterskor upplevde som illa, mycket på grund av en uppfattning 
att våld från sjuka inte var uppsåtligt (Hogarth, Beattie & Morphet, 2016) och att det även 
kunde vara en del sjukdomsbilden. Till dessa sjukdomsbilder kunde psykiatrisk sjukdom eller 
berusning räknas in (Ramacciati et al., 2015).  
 
Andra sjuksköterskor ansåg även att det våld som sjuka utövade inte ens kunde anses vara 
våld om det exempelvis utfördes av äldre förvirrade patienter. (Lau et al., 2012b). Sådana fall 
kunde snarare tolkas som att patienterna gjorde motstånd mot den vård som gavs snarare än 
utövade våld (Pich et al., 2011). I kontrast ansågs samma beteende definitivt som våld om det 
var en yngre person som var berusad som utförde det (Lau et al., 2012b).  
 
I Chapman et al. (2016) beskrev studiedeltagare att det våld som drogpåverkade utövade var 
svårast att hantera. Vissa sjuksköterskor påtalade dock att patienter som var alkoholpåverkade 
inte alltid kunde anses vara ansvariga för sina aggressiva handlingar (Pich et al., 2011). I 
Kennedy och Julie (2013) beskrev sjuksköterskor att det våld som utfördes av berusade kunde 
ignoreras då de inte ansåg att patienterna var vid sina sinnens fulla bruk och där igenom inte 
var medvetna om sina våldsamma handlingar. Sjuksköterskor rapporterade i en studie av 
Hogarth et al. (2016) att berusade patienter som var aggressiva var mer irriterande än när 
nyktra patienter hade ett liknande beteende.  
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Behandling av patienter 
Sjuksköterskor rapporterade att patienter som var våldsamma eller aggressiva av olika 
anledningar ofta fick annorlunda behandling och vård än andra patienter. Som exempel togs 
det upp att patienter som var berusade och farliga ibland fick en avfärdande bedömning och 
skickades hem från akutmottagningen (Han et al., 2017; Imlach Gunasekara et al., 2011). De 
kunde bli insläppta till läkarbedömning snabbare än andra patienter för att lugna stämningen i 
väntrummet och för att påskynda handläggningen med syftet att få dem att lämna 
akutmottagningen snabbare (Hogarth et al., 2016; Pich et al., 2013). Detta kunde dock visa sig 
irritera andra patienter som såg att det aggressiva beteendet gjorde att dessa patienter fick vård 
före andra (Pich et al., 2013).  
 
Deltagarna i studien av Kennedy och Julie (2013) lyfte att sjuksköterskor behöver vara 
professionella när patienter och anhöriga är våldsamma och inte bete sig våldsamt tillbaka. 
Det framhölls även att det var viktigt med tydlig gränssättning och att påtala att våld på 
akutmottagningen inte var tillåtet. 
 
Sjuksköterskor kunde uppleva att de tappade empatin för och omtanken om de patienter som 
utsatte dem för aggressivitet, helst önskade de att de skulle lämna akutmottagningen så snabbt 
som möjligt. Vissa uppgav att de inte alltid utförde sina arbetsuppgifter lika noggrant för 
våldsamma patienter som andra patienter (Han et al., 2017). Frustration framkom även över 
att aggressiva patienters förväntningar på sjuksköterskans beteende som omtänksam och 
omvårdande inte minskade trots att patienterna betedde sig illa (Howerton Child & Sussman, 
2017).  
 
Aggressiva patienter fick ibland annorlunda behandling i det avseendet att vårdpersonalen på 
akutmottagningen tog till tvångsåtgärder för att försäkra sig om sin egen och andra patienters 
säkerhet för att kunna genomföra nödvändiga medicinska undersökningar (Tan et al., 2015). 
Dessa tvångsåtgärder kunde vara medicinsk sedering och manuell fasthållning från 
vårdpersonal och säkerhetspersonal (Chapman et al., 2016; Tan et al., 2015).  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
En litteraturöversikt med en kvalitativ ansats valdes då avsikten var att beskriva 
sjuksköterskors upplevelser kring bland annat aggression från patienter och anhöriga. En 
kvalitativ innehållsanalys ansågs lämplig då upplevelser och värderingar är något som bäst 
studeras kvalitativt (Polit & Beck, 2017).  
 
Under studiens gång stod det klart att inga svenska eller nordiska kvalitativa artiklar fanns att 
inkludera, något som kan ses som en svaghet i studien att inte någon sådan artikel fanns att 
tillgå då det hade kunnat ge en uppfattning om likheter mellan norden och andra länder. 
Författarna anser samtidigt att det ligger en styrka i att artiklarna hade en stor geografisk 
spridning.  
 
Det fanns material om aggression i den prehospitala vården i Sverige men ingen om 
akutsjukvård.  Detta gör att en kvalitativ intervjustudie i syfte att undersöka sjuksköterskors 
upplevelser av aggression på akutmottagningar i Sverige hade varit ett lämpligt alternativ till 
en litteraturstudie. Resultatet av en sådan studie kan förmodas bli liknande. Av tidsmässiga 
skäl valdes en litteraturstudie som design.  
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Sökningarna i databaserna gjordes systematiskt och sökresultaten gicks igenom under 
diskussion mellan författarna för att göra ett korrekt urval av artiklar. Sökningarna gjordes i 
fem databaser för att få många lämpliga träffar. Mesh-termer samt fritextsökningar i 
kombination användes i Pubmed för att inte riskera att missa artiklar som inte hunnit bli 
Mesh-indexerade. För att stärka sökresultatet ytterligare utfördes även manuella sökningar i 
referenslistorna till de artiklar som i databassökningarna inkluderats i studien. 
 
Urvalet av artiklarna gjordes av författarna tillsammans för att kunna föra en diskussion kring 
hur väl de svarade på syftet. För varje artikel vars titel antydde att den svarade på studiens 
syfte lästes abstrakt eller artikeln i sin helhet. Kvalitetsbedömningar av artiklarna gjordes med 
hjälp av Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt 
kvalitet (Berg, Dencker & Skärsäter, 1999; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011) löpande 
under urvalets gång. Av de inkluderade artiklarna var större delen av medelkvalitet och hög 
kvalitet, endast en var av en lägre kvalitet. Alla artiklar som inkluderades i studien hade etiskt 
godkännande samt var peer-reviewed, något som var en styrka. 
 
De utvalda artiklarna lästes av författarna enskilt och urvalet av meningsenheterna 
diskuterades därefter för att säkerställa att de överensstämde. Kodningen och kategoriseringen 
utfördes därefter gemensamt. Detta gjordes för att genom en forskartriangulering stärka 
stabiliteten och trovärdigheten (Polit & Beck, 2017).  
 
Författarna valde att använda innehållsanalys då avsikten inte var att tolka resultatet. Enbart 
manifest innehåll togs med i innehållsanalysen av detta skäl (Elo & Kyngäs, 2008). Detta var 
en utmaning då författarna hade förkunskaper och egna yrkesmässiga upplevelser kring 
ämnet. Det hade varit till nytta att innan studien påbörjades reflektera tillsammans över om en 
förförståelse kan vara ett hinder eller påverka dataanalysen. För att minimera eventuell 
påverkan av denna förförståelse läste författarna gemensamt texterna flera gånger och 
diskuterade meningsenheter och kodning för att eliminera risken att tolka in egna erfarenheter 
i det som analyserades och för att öka tillförlitligheten och trovärdigheten. Kodningen 
dubbelkontrollerades genom ytterligare genomläsning för att säkerställa att datan svarade på 
syftet. 
 
De artiklar som inkluderats i studien var från flera olika länder och pekade på liknande 
resultat. Dock är studien liten och kvalitativ, vilket gör att resultatet inte är generaliserbart 
utan kan enbart antydas vara överförbart (Polit & Beck, 2017).  

Resultatdiskussion 
Resultatet av studien visade att de faktorer som sjuksköterskorna uppfattade ökade risken för 
aggression från patienter och anhöriga som var relaterade till akutmottagningen i sig var 
sådant som långa väntetider och utformningen av lokalerna. De patient- och anhörigrelaterade 
faktorer som nämndes var missbruk, psykisk ohälsa samt olika typer av medicinska tillstånd 
såsom exempelvis demens. Vårdpersonalens eget beteende i form av dåligt bemötande samt 
brist på information visade sig kunna öka risken för aggressivt beteende hos patienter och 
anhöriga.  
 
Sjuksköterskorna i studien visade sig kunna känna minskad empati för aggressiva patienter 
samt behandla dessa annorlunda. Dessa patienter kunde få sämre eller avfärdande om än 
snabbare bedömningar. Sjuka patienter å sin sida ursäktades med att det våld de utförde sällan 
ansågs vara våld över huvud taget.  
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De artiklar som inkluderades i studien kom från flera olika länder, såsom bland annat 
Australien, Singapore, Taiwan, Iran, Brasilien och Sydafrika. Det som beskrevs i de olika 
artiklarna visade att arbetsplatsvåld och aggression från patienter och närstående verkligen är 
ett globalt fenomen, ett mönster som påvisats även i andra studier (Ramacciati, Cecagnoli, 
Addey, Lumini & Rasero, 2016). Beklagligt var att inga nordiska artiklar återfanns och kunde 
inkluderas i studien, det vore dock svårt att anta att denna typ av mönster inte skulle återfinnas 
även här.  
 
De delar av resultatet vi ansåg särskilt viktiga att belysa var den förståelse som uttrycktes för 
våld från patienter med sjukdomstillstånd, betydelsen av patientinformation samt den 
påverkan långa väntetider och sjuksköterskornas beteende har på patienter och anhöriga. 
 
Sjuksköterskor sade sig ofta förstå den aggression som visades och det våld som utövades av 
personer som led av sjukdomstillstånd. Det var heller inte något som patienterna klandrades 
för. Aggressionen uppfattades inte som uppsåtlig och ibland inte ens som våldsam. Detta 
gällde i flera fall även alkoholpåverkade personer där det fanns en dubbel upplevelse då 
många ursäktade även berusades beteende med hänvisning till att de inte var sig själva när de 
var kraftigt påverkade. Ännu en delad bild framkom då alkoholpåverkan av många ansågs 
vara en faktor som kunde bidra till aggressioner samtidigt som flera andra var av 
uppfattningen att den bilden var en myt.  
 
I studien framkom uppfattningen att vissa sjuksköterskors dåliga attityd gentemot patienter 
kunde leda till aggressivitet från patienter och anhöriga. Vid de tillfällena patienter blev dåligt 
behandlade uttryckte några sjuksköterskor att personalen förtjänade patienters aggression. 
Cikriklar et al. (2017) beskriver i en artikel där ett antal sjuksköterskor bland annat fick svara 
på frågan om vad som orsakade våldet från patienter. Ett fåtal svarade att det var de själva 
som var orsaken, noterbart var att det absoluta flertalet ansåg att förövaren var ansvarig för 
det våld som utfördes.  
 
En av artiklarna (Hassankhani et al., 2018) från Iran skiljde sig innehållsmässigt gällande ett 
grövre våld mot sjukvårdspersonalen än vad som framkom i resterande artiklar. Till exempel 
blev sjuksköterskor ofta slagna, drabbades av frakturer, grova hot och fysiska sviter efter 
exempelvis tårgasanvändning i väntrummet och våld från patienter och anhöriga. Flera 
sjuksköterskor berättade om att de led av psykisk ohälsa som gick ut över den egna familjen i 
form av social isolering och dåligt beteende mot partner och barn. Inga slutsatser kan dras 
kring detta men får anses noterbart. 
 
Något som tydligt visade sig under studiens gång var att brist på information till patienter och 
anhöriga kunde skapa en atmosfär där aggressivt beteende ansågs mer troligt. Okunskap kring 
sjukvårdsorganisationen med rutinerna på en akutmottagning, hur triageprocessen går till, hur 
långa väntetider det kan vara till att få träffa en läkare var alla exempel på detta. I en norsk 
studie framhålls vilken påverkan det kan ha att det ibland råder en diskrepans mellan 
patienters förväntningar på den service de kommer att få på akutmottagningen och 
verkligheten. Om de känner att de inte är prioriterade i kombination med att det är långa 
väntetider leder det till en frustration som kan bidra till aggressiva beteenden (Morken, 
Johansen & Alsaker, 2015).  
 
Ekwall (2013) påvisade i sin studie att sjuksköterskornas uppfattning av hur akut en patients 
tillstånd var i få fall överensstämde med patienternas egen uppfattning. Detta gällde både när 
sjuksköterskorna ansåg att patienternas tillstånd var mer och mindre brådskande än 
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patienterna själva. Det framkom även att information från sjuksköterskorna kring väntetider 
minskade patienternas ångestnivåer och ökade deras nöjdhet med vården på 
akutmottagningen.  
 
I en studie från Irland där fokusgrupper bestående av patienter på en akutmottagning 
intervjuades framkom åsikter som bekräftar detta. De hade högt ställda krav på den tidsram de 
förväntade sig vård inom och blev irriterade när det dröjde längre än så. Det som tydligt 
minskade denna irritation var när information gavs till dem löpande om hur långa väntetider 
de kunde förvänta sig och om orsaker till dröjsmål osv. De tryckte även på att de var 
omedvetna om hur triageprocessen fungerade och att information om detta hade kunnat 
minska deras oro kring sin vistelse på akutmottagningen (Swallmeh, Byers & Arisha, 2018). 
Rutinen att be triagerade patienter att gå tillbaka till väntrummet istället för att sätta triagerade 
patienter i ett eget inre väntrum kan leda till att de känner att de går i fel riktning och att de 
känner sig negligerade (Lenaghan, Cirrincione & Henrich, 2018). Fortlöpande information 
och god kommunikation från vårdpersonalen till patienter och deras närstående om förväntade 
väntetider och förändringar har visat sig kunna påverka hur nöjda de var med sin vård även i 
andra studier (Gordon, Sheppard, & Anaf, 2010; Johnson, Castillo, Harley & Guss, 2012). 
 
Återkommande under studiens gång var att patienter och anhöriga upplevdes känna ökad 
trygghet om de erhöll löpande information och hade en god kommunikation med 
sjuksköterskorna under vistelsetiden på akutmottagningen. Ytterligare exempel på detta finns 
i en randomiserad kontrollerad studie som visar hur patienter upplevde en signifikant högre 
patientnöjdhet i den grupp som vårdats av sjuksköterskor som hade erhållit en utbildning på 
10 timmar i personcentrerad vård jämfört med sjuksköterskor som inte gått utbildningen. De 
tidigare hade ägnat längre tid per patient, trots detta ansåg inte dessa sjuksköterskor att de 
hade upplevt ökad stress och uttryckte också att de var tillfredsställda med sitt dagliga arbete 
(Wolf, Lehman, Quinlin, Zullo & Hoffman, 2008). I en studie av Rader, Barrick och Hoeffer 
(2006) et al. framkom att de sjuksköterskor som praktiserade personcentrerad vård i 
hygiensituationer på ett boende med dementa patienter reducerade aggressivt beteende med 
cirka 50 procent. Detta att jämföra med gruppen som inte arbetade med personcentrerad vård 
där resultatet var sju procent (Rader et al., 2006).  
 
Mot bakgrund av denna studie framstår det att personcentrering är en synnerligen viktig 
komponent i akutsjukvården. Det kan komma att krävas en tydligare förändring av synen på 
vilken vård som ska bedrivas på en akutmottagning, från att behandla en skada till att vårda en 
person. Patienternas egna kunskaper och erfarenheter bör värdesättas och tillvaratas. Målet är 
att de inte enbart skall vara passiva mottagare utan aktivt delta i sin egen vårdprocess 
(Mcbrien, 2009).  

Slutsats 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av vilka faktorer som 
påverkade risken för aggression från patienter och anhöriga samt beskriva sjuksköterskors syn 
på och behandling av aggressiva patienter. De bidragande orsaker som sjuksköterskor 
framhöll till risk för aggression var flera. Den bild som växte fram under studien var att en 
akutmottagnings utformning och organisation var förvirrande för patienter och anhöriga. I 
kombination med långa väntetider och brist på god information och ett dåligt bemötande från 
personalen kan sådant vara förödande. Sjuksköterskor betraktade aggression från patienter 
med sjukdomstillstånd var ursäktad samt beskrev hur empatin minskade mot aggressiva 
patienter. En mer personcentrerad vård som fokuserar på patienternas behov av god 
omvårdnad och information i en stressande och pressande situation kan ses som en stor del av 
det som krävs för att förbättra miljön på akutmottagningar både för patienter och personal. 



 

16 

Det som efter denna studie ser ut att krävas är en medvetenhet hos både vårdpersonal och 
ledning att helheten är lika viktig som detaljerna och att våld och aggression på arbetsplatsen 
faktiskt inte är en del av jobbet för sjuksköterskor på akutmottagningar.  

Klinisk tillämpbarhet 
Frågor som har väckts under studiens gång gällande hur resultatet skulle kunna tillämpas 
kliniskt har främst gällt personcentrering i akutsjukvården samt det stora behovet av 
kommunikation och god information till patienter och deras anhöriga. Ytterligare forskning 
kring dessa frågor vore relevant för att utveckla omvårdnaden i akutsjukvården mot att vara 
mindre sjukdomsorienterad och mer personcentrerad. Detta behövs för att evidensbaserat 
utveckla riktlinjer och arbetssätt för att säkerställa dessa värden. 
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BILAGA A 

 

Bilaga A - Artikelmatris 
 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 
/Typ 

Angland, Dowling, 
Casey 
2014 
Irland 

Nurses’ perceptions 
of the factors which 
cause violence and 
aggression 
in the emergency 
department: A 
qualitative study 

Syftet med studien 
var att utforska 
sjuksköterskors 
uppfattningar om de 
faktorer som orsakar 
våld och aggression 
på en irländsk 
akutmottagning.  

Studien hade en kvalitativ 
deskriptiv ansats och utfördes på 
en akutmottagning i Irland. 
Sjuksköterskor med minst 6 
månaders erfarenhet av arbete på 
akutmottagning valdes ut med 
hjälp av avsiktligt urval och som 
varit med om en våldsam incident 
intervjuades. Semi-strukturerade 
intervjuer utfördes, 
transkriberades och analyserades 
tematiskt.  

N=12 Faktorer såsom miljö och 
kommunikation uppgavs bidra 
till våld och aggression på 
akutmottagningen. 
Studiedeltagarna såg väntetider 
och brist på kommunikation 
som bidragande faktorer till 
aggression, och triagen var den 
del av akutmottagningen där 
aggression var mest trolig att 
förekomma. 

II 
K 

Chapman, Ogle, 
Martin, Rahman, 
McKenna, Barnfield 
2016 
Australien 
 

Australian nurses' 
perceptions of the use 
of manual restraint in 
the Emergency 
Department: a 
qualitative 
perspective 

Syftet med studien 
var att utforska 
sjuksköterskors 
uppfattning om 
användningen av 
manuell fasthållning 
på akutmottagningen 
samt att identifiera 
orsakerna till varför 
det användes och 
konsekvenserna för 
patienterna och 
personalen. 
 
 
 
 
 
 

Studiens design var kvalitativt 
deskriptiv och explorativ. 
Sjuksköterskor som varit med om 
att använda fasthållning 
rekryterades via anslag på sjukhus 
och snöbollsurval och semi-
strukturerade intervjuer 
genomfördes. Intervjuerna 
transkriberades och analyserades 
med kvalitativ dataanalys, 
kodades och teman identifierades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N = 15 De teman som identifierades 
var ”en del av jobbet”, ”orsaker 
till fasthållning”, 
”fasthållningsteknik”, 
”konsekvenser” och ”brist på 
dokumentation”.  
Sjuksköterskor använde 
fasthållning för att hantera 
våldsamma och aggressiva 
patienter eller för att kunna 
genomföra procedurer.  

II 
K 



BILAGA A 

 

Han, Lin, Barnard, 
Hsiao, Goopy, Chen 
2017 
Taiwan 

Workplace violence 
against emergency 
nurses in Taiwan: A 
phenomenographic 
study 

Syftet var att utföra en 
tolkande 
fenomenografisk 
analys av 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
arbetsplatsvåld för att 
bättre förstå deras 
personliga och 
professionella gensvar 

Data insamlades genom 
semistrukturerade intervjuer med 
sjuksköterskor vid tre olika 
akutmottagningar i Taiwan med 
inklusionskriterierna registrerade 
sjuksköterskor som arbetar på 
akutmottagning, erfarenhet av 
arbetsplatsvåld, var 20 år gamla 
eller äldre och villiga att delta i 
studien. Intervjuerna 
transkriberades och analyserades 
fenomenografiskt genom kodning 
och kategorisering för kunna 
reflektera och tolka innehållet. 

N=30 Fyra kategorier växte fram i 
studien: (1) arbetsplatsvåld på 
akutmottagning är en del av 
sjuksköterskors jobb, (2) kan 
innebära ett direkt hot mot 
sjuksköterskas liv, (3) är en 
ständig mardröm och (4) 
minskar önskan att arbeta inom 
akutsjukvård. 

I 
K 

Hassankhani, Parizad, 
Gacki-Smith, 
Rahmani, 
Mohammadi 
2018 
Iran 

The consequences of 
violence against 
nurses working in the 
emergency 
department: A 
qualitative study. 

Syftet var att 
undersöka följder och 
konsekvenser av 
arbetsplatsvåld ur 
akutsjuksköterskors 
perspektiv 

En kvalitativ explorativ design 
användes. Ett avsiktligt urval av 
sjuksköterskor på fem olika 
sjukhus akutmottagningar i Iran 
deltog i semistrukturerade 
intervjuer. Inklusionskriterier var 
minst ett års arbete på 
akutmottagning och erfarenhet av 
arbetsplatsvåld. Intervjuerna 
transkriberades och analyserades 
med hjälp av ett datorprogram och 
delades sedan in i underkategorier 
och kategorier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N = 16 Huvudtemat som framkom var 
sjuksköterskors lidande med 
underkategorierna risker för den 
mentala hälsan, risker för den 
fysiska hälsan, hot mot den 
professionella integriteten och 
hot mot den sociala integriteten.  

II 
K 



BILAGA A 

 

Hogarth, Beattie, 
Morphet 
2016 
Australien 

Nurses’ attitudes 
towards the reporting 
of violence in the 
emergency 
department 

Syftet med studien 
var att identifiera vad 
som hindrar och 
möjliggör 
sjuksköterskor på 
akutmottagningar att 
rapportera 
arbetsplatsvåld, samt 
deras attityder till 
rapportering.  
 

Studien hade en fenomenologisk 
ansats. Två fokusgruppsintervjuer 
utfördes på en akutmottagning. 
Intervjuerna transkriberades 
ordagrant och analyserades med 
hjälp av tematisk analys och 
kodades som bildade kategorier 
och teman.  

N=15 Våldsamma incidenter på 
akutmottagningen 
underrapporterades och 
sjuksköterskor accepterade våld 
som en del av deras normala 
arbetsdagar och var därför 
mindre benägna att rapportera 
det. Våldsamma incidenter 
definierades inte som våld om 
inga fysiska skador uppkommit 
och rapporterades därför inte. 
Sjuksköterskorna motiverades 
att anmäla som ett skydd för sig 
själva om klagomål i framtiden 
skulle komma från förövare. De 
tyckte även att systemet i vilket 
rapporterna skulle utföras var 
för krångligt och tidskrävande 
och använde hellre andra sätt att 
rapportera incidenter.  

I 
K 

Howerton Child, 
Sussman 
2017 
USA 

Occupational 
Disappointment: Why 
Did I Even Become a 
Nurse 

Syftet med studien 
var att identifiera 
mönster av känslor 
och beteenden hos 
sjuksköterskor på 
akutmottagningen 
som har upplevt 
verbalt våld på 
arbetsplatsen.  
 

Studiens design var kvalitativ med 
grundad teori. Genom 
bekvämlighetsurval och 
snöbollsurval rekryterades 
sjuksköterskor från Kalifornien till 
djupintervjuer. Dessa 
transkriberades och analyserades 
med innehållsanalys som 
resulterade i kategorier och teman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N = 28 De framträdande upplevelserna 
hos sjuksköterskorna var 
missnöjdhet med yrkesval, stöd 
från kollegor, brist på 
förberedande obligatoriska 
våldspreventionskurser och 
orealistiska förväntningar från 
patienter. 
 

I 
K 



BILAGA A 

 

Hyland, Watts, Fry 
2016 
Australien 

Rates of workplace 
aggression in the 
emergency 
department 
and nurses’ 
perceptions of this 
challenging 
behaviour: 
A multimethod study 

Syftet var att (1) 
identifiera 
karakteristika och 
mönster bland 
rapporterade 
incidenter av 
utmanande beteende 
på akutmottagningar 
samt (2) utforska 
akutsjuksköterskors 
uppfattningar om att 
ge omvårdnad till 
patienter som 
uppvisar utmanande 
beteende. 

I studien användes kvantitativa 
och kvalitativa metoder för att 
studera två större sjukhus i 
Sydney. I fas 1 ingick en 
retrospektiv översikt över de 
senaste 12 månaders 
avvikelsedatabas. Detta 
analyserades i SPSS med t-test 
och Chi-square-test. I fas 2 ingick 
en undersökning av 
sjuksköterskors på 
akutmottagningarnas uppfattning 
om att ge omvårdnad till patienter 
som uppvisar utmanande 
beteende. Urvalet var avsiktligt 
och undersökningen innefattade 
enkätfrågor och frågor där 
deltagarna fick ge svar i fritext. 
Svaren i fritext analyserades med 
kvalitativ tematisk analys.  

Fas 1 
N=34 
Fas 2 
N=80 (27) 

De tre teman som identifierades 
var: (1) ökat säkerhetsarbete, 
(2) hög tillgänglighet till 
akutmottagningen och (3) 
skillnader i personaltäthet. 

II 
R/P/K 

Imlach Gunasekara, 
Butler, Cech, Curtis, 
Douglas, Emmerson, 
Greenwood, Huse, 
Jonggowisastro, Lees, 
Yi, McConnell, 
Mogos, Azmy, 
Newman, O'Donnell 
2011  
Nya Zeeland 

How do intoxicated 
patients impact staff 
in the emergency 
department? An 
exploratory study 

Studiens syfte var att 
utvärdera vilken 
inverkan 
alkoholrelaterat 
beteende har på 
akutmottagningar 
enligt personalens 
upplevelser och 
attityder.  
 

Studien var explorativ med 
blandad metod. En 
enkätundersökning och kvalitativa 
semi-strukturerade intervjuer 
genomfördes med personal på 
akutmottagningen på ett sjukhus i 
Nya Zeeland. Intervjuerna 
genomfördes med två läkare, två 
sjuksköterskor och två ur 
röntgenpersonalen som valdes 
med avsiktligt urval. Datan 
analyserades tematiskt.  
 
 
 
 
 
 

Enkät: 
N = 47 
 
Intervjuer 
N = 6 

De teman som framkom i 
studien handlar om ”angrepp 
från berusade patienter”, ”ökad 
arbetsbelastning”, ”blandade 
reaktioner från personalen på 
berusade patienter”, ”försämrad 
vård för berusade patienter” och 
”negativa effekter för andra 
patienter”  

II 
K/P 



BILAGA A 

 

Kennedy, Julie 
2013 
Sydafrika 

Nurses’ experiences 
and understanding of 
workplace violence in 
a trauma and 
emergency 
department in South 
Africa 

Syftet med studien 
var att få en djupare 
förståelse för hur 
sjuksköterskor 
upplever och förstår 
arbetsplatsvåld utövat 
av patienter och att ge 
rekommendationer för 
hur detta våld kan 
minskas. 

Studien var kvalitativ, explorativ 
och deskriptiv. 
Genom ett avsiktligt urval 
rekommenderades ett antal 
medarbetare ur 
omvårdnadspersonalen med minst 
ett års erfarenhet av arbete på 
akutmottagningen av ledningen. 
Dessa intervjuades 
semistrukturerat, intervjuerna 
transkriberades och analyserades 
genom kodning och 
kategorisering.  

N = 71 De fyra teman som växte fram i 
studien var ”tolkning av 
arbetsplatsvåld”, ”upplevelser 
av och respons till våld”, 
”coping strategier” och ”effekt 
på arbetsprestation”. 

II 
K 

Lau, Magarey, 
Wiechula 
2012 
Australien 

Violence in the 
emergency 
department: 
An ethnographic 
study (part I+II) 

Syftet med studien 
var att utforska de 
kulturella aspekterna 
av våld på 
akutmottagningen. 

Studien var etnografisk med 
observationer, semi-strukturerade 
intervjuer och frågeformulär. 
Sjuksköterskor som observerades 
vara inblandade i våldsamma 
situationer intervjuades. 
Intervjuerna transkriberades och 
analyserades etnografiskt. 

N = 34 Faktorer som framkom som 
påverkar förekomsten av våld 
var omgivningen, skilda 
budskap ang. väntetider, 
beteendet hos sjuksköterskor, 
patienter och närstående och 
dessas relation.  
Det framkom att det var viktigt 
att sjuksköterskor anstränger sig 
for att etablera kontakt med 
patienterna tidigt. Vändpunkter 
beskrevs där sjuksköterskor 
hade en möjlighet att undvika 
våld. Effektiv empatisk 
kommunikation ansågs ha en 
viktig roll i att reducera våld på 
akutmottagningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 
P/K 



BILAGA A 

 

Luck, Jackson, Usher 
2009 
Australien 

Conveying caring: 
Nurse attributes to 
avert violence in the 
ED 

Syftet med studien 
var att identifiera de 
strategier 
sjuksköterskor på 
akutmottagningar 
använder för att 
avvärja, reducera och 
förebygga våld. 

Studien var en instrumentell 
fallstudie. Informella 
fallintervjuer, semi-strukturerade 
intervjuer och observationer 
användes för datainsamling. Datan 
från intervjuerna transkriberades 
och analyserades tematiskt med 
innehållsanalys.  
 

N = 29 De fem teman eller attributen 
som framkom var ”vara saker”, 
vara tillgänglig”, ”vara 
respektfull”, ”vara stöttande” 
och ”vara mottaglig”. 

II 
K 

Morphet, Griffiths, 
Plummer, Innes, 
Fairhall, Beattie 
2014, 
Australien 
 

At the crossroads of 
violence and 
aggression in the 
emergency 
department: 
perspectives of 
Australian emergency 
nurses 

Syftet med studien 
var att identifiera 
orsaker till våld och 
vanliga våldsyttringar 
på akutmottagningar 
som upplevts av tre 
olika grupper av 
sjuksköterskor. 

Delfi-tekniken användes för att ha 
tre rundor av enkäter med 
deltagare från Australiens 
akutsjuksköterskeförening. Den 
första rundan bestod av fritextsvar 
som kodades och kategoriserades. 
Den kvantitativa datan som 
framkom beskrevs med medianer 
och spridningsmått. 

N = 157 Långa väntetider, droger och 
alkohol bidrog till våld på 
akutmottagningen. 
Sjuksköterskor i triagen menade 
att personalen på 
akutmottagningen, inklusive 
säkerhetspersonalen, bidrog till 
våldet. Förbättrad 
kommunikation i triagen samt 
stöd från ledningen med 
uppföljning efter våldsamma 
händelser föreslogs som 
strategier för att minska våldet.  

II 
P/K 

Najafi, Fallahi-
Khoshknab, Ahmadi, 
Dalvandi, Rahgozar 
2017 
Iran 

Antecedents and 
consequences of 
workplace violence 
against nurses: A 
qualitative study 

Syftet med studien 
var att utforska 
iranska 
sjuksköterskors 
perspektiv på och 
upplevelser av 
bakomliggande 
orsaker och 
konsekvenser av 
arbetsplatsvald utfört 
av patienter, 
närstående, kollegor 
och överordnade. 

Studien hade en kvalitativ 
deskriptiv design. Med ett 
avsiktligt urval intervjuades 
sjuksköterskor med ostrukturerade 
intervjuer. Inklusionskriterierna 
var minst sex månaders erfarenhet 
som sjuksköterska och upplevelse 
av arbetsplatsvåld. Datan 
transkriberades och analyserades 
med innehållsanalys.  

N = 22 De fem teman som framkom 
bidragande faktorer till våld i 
studien var: ej uppfyllda 
förväntningar hos patienter och 
närstående, undermålig 
professionell kommunikation, 
ineffektivt 
organisationsledarskap, 
sjuksköterskefaktorer, samt 
faktorer som härrör till 
patienter, närstående och 
kollegor.  
Två teman som framkom som 
konsekvenser av våldet var 
konsekvenser för individen och 
familjen samt konsekvenser för 
karriären.  

III 
K 



BILAGA A 

 

Pich, Hazelton, 
Sundin, Kable 
2011 
Australien 

Patient-related 
violence at triage - A 
qualitative descriptive 
study 

Syftet med studien 
var att beskriva 
erfarenheterna från en 
grupp 
triagesjuksköterskor 
av patient-relaterat 
arbetsplatsvåld 

Studien var en kvalitativ 
deskriptiv studie. Genom ett 
avsiktligt urval valdes 
sjuksköterskor och semi-
strukturerade intervjuer. 
Intervjuerna transkriberades och 
analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys.  

N = 6 De teman som framträdde var 
identifiering av påskyndande 
faktorer såsom långa väntetider, 
alkohol och drogmissbruk.  
Andra teman var 
organisatoriska frågor såsom 
brist på utbildning i 
aggressionshantering, brist på 
debriefing efter våldsamma 
situationer och frustration över 
långa rapporteringsprocesser. 

II 
K 

Pich, Hazelton, Kable 
2013 
Australien 

Violent behaviour 
from young adults 
and the parents of 
paediatric patients in 
the emergency 
department 

Syftet var att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
patientrelaterat våld 
från unga vuxna och 
föräldrar till 
pediatriska patienter. 
 

Studien var en kvalitativ 
deskriptiv studie. Urvalet skedde 
genom att sjuksköterskor som 
deltog i en större kvantitativ 
enkätundersökning som fick 
indikera att de var villiga att delta 
i en intervjustudie. Av dessa 
valdes avsiktligt sjuksköterskor 
som hade erfarenhet av våld från 
unga vuxna eller föräldrar till 
pediatriska patienter. Intervjuerna 
transkriberades och analyserades 
med innehållsanalys och teman 
identifierades. 

N = 11 Resultat som framkom var 
identifikation av 
bakomliggande orsaker till 
våldsamma incidenter och 
beteenden specifika för de två 
grupperna. Beteenden 
inkluderade ”agerande” och 
uppmärksamhetssökande 
beteende samt våldsamma 
beteenden inkluderande verbalt 
och fysiskt våld. De 
bakomliggande orsakerna till 
våld som diskuterades var 
föräldrars känslor, alkohol och 
droger. 

I 
K 

Ramacciati, 
Ceccagnoli, Addey 
2015  
Italien 
 

Violence against 
nurses in the triage 
area: An Italian 
qualitative study 

Syftet var att 
undersöka de känslor 
som sjuksköterskor 
kände efter att ha 
upplevt episoder av 
våld på sin 
arbetsplats. 

Sjuksköterskor valdes ut genom 
ett avsiktligt urval från 
sjuksköterskor från 7 olika 
akutmottagningar i Toscana, 
Italien. Dessa intervjuades i en 
fokusgrupp. Inspelningarna 
transkriberades och analyserades 
tematiskt. Dessa teman återfördes 
till deltagarna for att bekräfta att 
de uppfattats korrekt. 
 

N = 9 De teman som växte fram var 
känsla av sårbarhet, känsla av 
ensamhet och brist på stöd från 
ledningen, känsla av 
otillräcklighet och skuld, 
orättvisa, rädsla, oundvikligt, 
ursäkt, skillnader i kön samt 
självmedvetenhet.  

II 
K 



BILAGA A 

 

Ramacciati, 
Ceccagnoli, Addey, 
Rasero 
2018 
Italien 

Violence towards 
Emergency Nurses. 
The Italian National 
Survey 2016: A 
qualitative study 

Syftet var att 
analysera 
sjuksköterskors 
uppfattning om 
verbalt och fysiskt 
våld inom den statliga 
italienska 
akutsjukvården. 

Sjuksköterskor inom italienska 
akutmottagningar med erfarenhet 
från de senaste 12 månaderna fick 
anonymt och frivilligt svara på en 
online-enkät. Mellan juli 2016 och 
mars 2017 samlades data in via en 
enkät med en fritextfråga 
inkluderad där deltagarna fick dela 
med sig av egna kommentarer 
kring arbetsplatsvåld. 7 % av den 
totala populationen svarade på 
enkäten. Svaren från fritextfrågan 
analyserades tematiskt och 
kategorier bildades.  

N = 265 
(835) 
Av de 
1100 som 
svarade på 
enkäten 
besvarade 
265 
sjuksköters
kor den 
öppna 
fritextfråga
n. Totalt 
15 618 
hade 
möjlighet 
att svara på 
enkäten. 

Fyra teman identifierades: (1) 
sjuksköterskors uppfattning om 
fysisk och verbal aggression, 
(2) påskyndande orsaker, (3) 
konsekvenser och (4) lösningar. 

II 
P / K 

Sakai, Rossaneis, 
Fernandez Lourenco 
Haddad, Silva 
Scaneiro Sardinha 
2016 
Brasilien 

Feelings of nurses in 
the reception and risk 
classification 
evaluation in the 
emergency room. 

Syftet med studien 
var att visa på känslor 
hos sjuksköterskor i 
triagen paå 
akutmottagningen på 
ett allmänt sjukhus. 

Studien var kvalitativ och 
sjuksköterskor intervjuades semi-
strukturerat. Inklusionskriterier 
var att ha arbetat i triagen i minst 
6 månader. Intervjuerna 
transkriberades och genom 
innehållsanalys kodades och 
kategoriserades datan.  
 
 
 

N = 12 Tre kategorier växte fram: “den 
glädje sjukskoöterskor känner 
för att arbeta i triagen”, 
”orsaker till lidande hos 
sjuksköterskor i triagen” och 
”strategier för att hantera 
lidandet hos 
triagesjuksköterskor”. 

II 
K 

Tan, Lopez, Cleary 
2015  
Singapore 
 

Nursing management 
of aggression in a 
Singapore 
emergency 
department: A 
qualitative study 

Syftet med studien 
var att utforska 
sjuksköterskors 
uppfattning om att 
hantera aggressiva 
patienter på 
akutmottagningen. 
 

Intervjuer genomfördes med 
sjuksköterskor med 2–8 års 
erfarenhet av arbete på en 
akutmottagning på ett 
akutsjukhus. Intervjuerna 
transkriberades och analyserades 
tematiskt.  

N=10 De fyra teman som 
identifierades under analysen 
var inverkan på sjuksköterskor 
av aggressiva patienter, 
sjuksköterskors bedömning av 
aggressiva patienter, 
sjuksköterskors hantering av 
aggressiva beteenden samt 
organisatoriskt stöd och 
agerande. 

II 
K 
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Wolf, Delao, Perhats 
2014 
USA 

Nothing changes, 
nobody cares: 
understanding the 
experience of 
emergency nurses 
physically or verbally 
assaulted while 
providing care 

Syftet med studien 
var att bättre förstå 
upplevelserna hos 
sjuksköterskor på 
akutmottagningar i 
USA som har blivit 
fysiskt eller verbalt 
angripna nar de vårdat 
patienter. 

Studien hade en kvalitativ 
deskriptiv, utforskande design. Ett 
urval av registrerade 
sjuksköterskor som var 
medlemmar i USA:s 
akutsjuksköterskeförening 
besvarade frågor via e-mail. 
Narrativen analyserades därefter 
tematiskt.  

N = 46 De tre teman som framkom var 
omgivning, dvs den fysiska 
omgivningen och den 
organisatoriska kulturen på 
arbetsplatsen; personligt, dvs 
arbetsprestation, coping mm 
samt det sista temat: 
igenkänning av tecken. Det 
innefattade bakomliggande 
faktorer som identifierats eller 
inte.  

II 
K 
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Bilaga B - 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). 
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 B                     

 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 


