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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

En akutmottagning är centrum för oförutsägbara händelser som dödsfall, trauman och stort 

antal patienter. Patienterna kan vara påverkade av berusande substanser eller lida av 

psykiatriska diagnoser. Smärta, nervositet, hjälplöshet och förvirring är vanligt, vilket kan 

leda till ett våldsamt beteende. Den pressande arbetsmiljön på en akutmottagning kan få 

negativ inverkan på omvårdanden av patienten samt på sjuksköterskans hälsa. Våld inom 

hälso- och sjukvården är ett vanligt problem, trots detta är forskningen inom området 

begränsad. 

 

Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskans utsatthet för våld på akutmottagningen. Ett annat syfte 

var att studera åtgärder som kan bidra till att skapa en trygg miljö för sjuksköterskan på en 

akutmottagning.  

 

Metod 

Forskningsmetoden var en litteraturöversikt. Artikelsökningar gjordes i databaserna 

PubMed och Cinahl. Sexton artiklar inkluderades i resultatet. Artikelanalysen 

genomfördes, artiklarna granskades av båda författarna och samanställdes i en matris vilket 

sedan lades till grund för resultat. 

 

Resultat 

Resultatet påvisade att arbetsrelaterat våld är ett stort problem inom hälso- och sjukvård 

där sjuksköterskeprofessionen främst är utsatt. En sjuksköterska som arbetar på en 

akutmottagning löper högre risk att utsättas för våld på sin arbetsplats jämfört med någon 

annan plats utanför arbetsmiljön. Konsekvenserna efter en våldssituation kan leda till att 

sjuksköterskan upplever posttraumatiskt stressyndrom. Preventiv utbildning minskar risken 

för våld på arbetsplatsen. Genom utbildning och därigenom medvetenhet, förståelse samt 

en korrekt kommunikation hos sjuksköterskan kan risken för våld minskas och 

arbetsklimatet bli säkrare. 

 

Slutsats 

Litteraturöversikten tyder på att sjuksköterskor riskerar hög utsatthet för våld på 

akutmottagningen. Med adekvat utbildning, medvetenhet, förståelse samt en korrekt 

kommunikation hos sjuksköterskan kan risken för våld minskas.  

 

Nyckelord: Sjuksköterska, våld, akutmottagning, patient, omvårdnad, stress.  
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BAKGRUND  

Inledning   

Risken för hälso- och sjukvårdpersonal på en akutmottagning att bli utsatt för våld på sin 

arbetsplats är högre jämfört med någon annanstans utanför arbetsplatsen. Det finns 

begränsad forskning kring utsatthet för våld i sjuksköterskornas arbetsmiljö. Våld är ett 

vanligt problem inom hälso- och sjukvården. De kvinnodominerande yrkena står i fokus 

för våldet och däribland sjuksköterskorna (Ferns, 2006). Den grupp som är 

överrepresenterade i våldstatistiken mot sjuksköterskor är patienter men kan även vara 

närstående till patienterna eller kollegor. Våldet kan få kostsamma konsekvenser både för 

sjuksköterskan men även för sjukvården i form av sjukskrivningar (Gates, Gillespie & 

Succop, 2011). De patienter som uppsöker en akutmottagning kan lida av varierande 

sjukdomstillstånd vilket kan innebära missbruksproblematik och psykiatriska diagnoser. 

Dessa sjukdomstillstånd kan ligga till grund för att våldsamma situationer uppstår 

(Gillespie, Gates & Berry, 2013). Att utsättas för våld på arbetsplatsen kan resultera i 

fysiska skador, psykiska trauman samt kan leda till dödligt utfall. Att arbeta där hotet om 

våld alltid är nära kan skapa en stress hos sjuksköterskan som i sin tur kan ha negativa 

konsekvenser för arbetsklimatet samt leda till stressrelaterade följdsjukdomar (Ulrich, 

Lavandero, Woods & Early, 2014). De psykiska konsekvenserna av att utsättas för våld 

behöver inte ge uttryck direkt vid händelsen utan kan skapa problem för sjuksköterskan 

senare i livet vilket kan leda till posttraumatiskt stressyndrom (Bonner & McLaughlin, 

2007).  

 

Fysiskt och psykiskt våld 

Begreppet fysiskt våld är ett omfattande begrepp och benämningen kan sträcka sig allt från 

mindre avsiktliga handlingar mot en annan individ till grov systematiskt våld (Ferns, 

2006). För att klassificera en handling som våldsam krävs avsiktligt uppsåt att skada. 

Psykiskt våld innebär att med avsiktliga mål försöka skrämma och kränka andra individer 

genom hot, kontroll och makt. Det psykiska våldet innehåller olika nivåer vilket medför 

svårighet i att definiera begreppet. Psykiskt våld kan innefatta allt från kränkningar till 

direkta hot. Det är upp till den utsatta individen att bedöma hur allvarlig den våldsamma 

situationen är då upplevelsen är subjektiv. Det psykiska våldet ger generellt mer 

konsekvenser än det fysiska våldet. Våld kan ge uttryck i symptom som rädsla, ångest och 

undvikande beteende vilket kan få följder för den drabbade individens sociala och 

ekonomiska liv (Bauer & Kristiansson, 2012). Enligt Bauer och Kristiansson (2012) kan 

våld ses som ett utryck för vanmakt. Ett handlande som grundar sig i känslomässig och 

praktisk frustration. Våldet kan vara ett medel att kommunicera med eller ett uttryck för att 

individen inte bemästrar sin situation. Våldet blir ett desperat försök att återta kontrollen 

och uppnå jämnvikt och balans. Om patienten upplever sig oförmögen att utrycka sina 

behov och önskningar kan våldet bli den frustrerade budbäraren. Våld kan även uppstå ur 

ilskan över att inte andra gör som våldsutövaren kräver eller för att hävda sin rätt och 

integritet. Förövaren kan använda våldet som redskap för att känna sig överlägsen andra 

individer. Att skada en annan människa med våld kan ge uttryck i både fysisk och psykisk 

form.  
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Orsaker till våldsamma situationer  

Kommunikation  

Otydlig kommunikation skapar lätt missförstånd. Det finns olika typer av kommunikation, 

verbal och icke verbal. Den verbala kommunikationen fungerar mest optimalt genom raka 

och öppna budskap med ord, samt att vara tydlig gentemot patienter och kollegor. Den 

ickeverbala kommunikationen är viktig för hur information tas emot, gester, mimik, 

tonläge och kroppsspråk har stor inverkan på hur information uppfattas. En bristfällig 

kommunikation har påvisats vara en tydlig faktor vid uppkomst av våldsamma situationer 

(Davis, 2007). Hälso- och sjukvårdspersonal behöver ständigt beakta hur de uppfattas av 

patienter och andra kollegor för att missförstånd ska undvikas. Kulturella skillnader kan 

lätt bli tydliga och skapa missförstånd samt frustration. Att befinna sig på en plats där ett 

stort antal patienter med olika kulturell och social bakgrund vårdas kan leda till 

missförstånd vilket kan bidra till ökad frustration och stress hos patienterna. Känslor av 

vanmakt, skrämmande situationer samt bristande känsla av delaktighet kan vara svårt att 

hantera för vissa patienter (Tilly, 2014). En bristfällig kommunikation i arbetsmiljön har 

visats vara en bidragande faktor till att våldsamma situationer uppkommer. 

Kommunikationen bör ske på ett bra sätt för att därmed reducera missförstånd. Hälso- och 

sjukvårdspersonal bör ständigt vara uppmärksam på hur deras bemötande uppfattas av 

patienter och andra kollegor, för att missförstånd ska undvikas (Tilly, 2014). Att aktivt 

lyssna är en central del i mötet med patienten. Det krävs tid för att lyssna vilket det inte 

alltid finns utrymme till i sjuksköterskans arbete. Det är viktigt för hälso- och 

sjukvårdspersonalen att på ett skickligt sätt lyssna aktivt för att underlätta frustrerade och 

spända möten (Larsson & Lindgren, 2012). Den fysiska miljön på en akutmottagning bör 

vara utformad på ett lugnande och tryggt vis.  

 

Miljön på akutmottagningen  

Redan i den byggnadstekniska utformningen av akutmottagningen kan risken för 

våldsamma situationer minskas. Akutmottagningens lokaler bör vara utformade genom att 

personalrum, reception, korridorer och personalingångar skall ha en tydlig väg för att söka 

skydd. Ensamarbete bedöms vara den arbetssituation där det föreligger störst risk för våld. 

Utrymmen där det är vanligt förekommande med ensamarbete skall därför vara utformade 

på ett sådant sätt att det enkelt går att tillkalla hjälp. Inredningen bör vara väggfast för att 

minska risken för att användas som tillhygge vid våldsamma situationer (AFS, 1993). En 

bra utformning av arbetsmiljön kan främja trygghet hos hälso- och sjukvårdspersonalen 

(Gillespie, Gates & Berry, 2013). En akutmottagning kan upplevas som en stressande miljö 

för patienten då känslor av smärta, nervositet, hjälplöshet och förvirring är vanligt 

förekommande. Känslorna kan leda till oro och ilska vilket kan ligga till grund för ett 

våldsamt beteende (Ferns, 2007). Arbetsmiljön på en akutmottagning kan vara bristfällig 

vilket kan leda till negativ inverkan på omvårdanden av patienterna såväl som på 

sjuksköterskans hälsa (Ulrich, Lavandero, Woods & Early, 2014). Korta vårdtider på en 

akutmottagning kan leda till litet utrymme för sjuksköterskan att uppfatta patientens 

bakomliggande diagnoser som inte är direkt kopplade till det aktuella vårdtillfället. 

Orsakerna till våldshandlingar kan vara psykiatriska problem som även står för den största 

andelen våldsbrott. Sjuksköterskan på en akutmottagning saknar ofta kompetens för att 

vårda patienter med psykiatriska diagnoser (Ferns, 2006). Arbetsgivaren har ansvar att 

miljön på arbetsplatsen är konstruerad på ett sådant sätt att risken för att bli utsatt är 

minimal. Om en arbetssituation föranleder en större risk för våld bör ensamarbete inte 
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förekomma. När personal anmäler hot på arbetsplatsen bör arbetsgivaren göra en utredning 

kring händelsen. Arbetstagarna har skyldighet att ta del av arbetsplatsens säkerhetsrutiner. 

Säkerhetsrutinerna ska följas upp samt vara uppdaterade (AFS, 1993).  

 

Omvårdnadens betydelse 

I sjuksköterskans profession ingår kvalificerad utbildning i omvårdnad. Som 

omvårdnadsexpert har sjuksköterskan till uppgift att vårda patienter genom hälsofrämjande 

metoder (Bentling, 2003). 

Omvårdnad innebär att tillgodose allmänmänskliga och personliga behov och att därvid 

tillvarata individens egna resurser för att bevara eller återvinna optimal hälsa liksom att 

tillgodose behov av vård i livets slutskede. Omvårdnad sammanfaller delvis med och 

utgör ett komplement till medicinsk vård, beaktande såväl psykiska som sociala och 

kulturella aspekter [kursivering tillfogad](Bentling, 2003, s. 48). 

I enlighet med Virginia Hendersons teori om omvårdnadens grundprinciper har 

sjuksköterskan till uppgift att hjälpa patienten att utföra de åtgärder som individen på 

grund av sviktande hälsa är oförmögna att själv utföra. Omvårdnaden skall bedrivas med 

mål att patienten ska återvinna sitt oberoende (Kirkevold, 2000). Att stärka oberoende 

minskar patientens frustration och därigenom minskas risken för ett våldsamt beteende.  

Att hjälpa patienter utföra handlingar som de inte själva klarar av till följd av sjukdom som 

exempelvis lägesändring, hjälp vid födointag eller administrering av smärtlindring kan 

patientens behov tillgodoses (Ferns, 2007).  

 

Moraliska överväganden  

International Council of Nurses ICN  etisk kod fungerar som en moralisk vägledning 

gentemot sjuksköterskans ansvar till sin profession och att kunna ge omvårdnad på ett 

ansvarfullt vis. Koden innefattar riktlinjer för etiskt handlande för utvecklandet av god 

omvårdnad. Sjuksköterskans primära ansvar är att ge människor vård. ICN:s etiska kod 

samlar och vägleder sjuksköterskor till förenat förhållningssätt oberoende av nationella 

lagar. ICN innefattar ett avsnitt som tar upp sjuksköterskans ansvar gentemot sig själv. 

”Sjuksköterskan sköter sin hälsa så att förmågan att ge vård inte äventyras” (ICN, 2014, s. 

5). Sjuksköterskan har ett ansvar att se till att bedriva en vård som är säker både för 

patienterna och för sjuksköterskan själv. ”Genom sin yrkesorganisation medverkar 

sjuksköterskan till att skapa och upprätthålla säkra, rättvisa, sociala och ekonomiska 

arbetsförhållanden” (ICN, 2014, s. 5).  

 

Ansvar och våldets konsekvenser 

I AFS (1993) fastslås att arbetsgivare och arbetstagare har skyldigheter på sin arbetsplats 

som innefattar lagar och föreskrifter gällande hot och våld. Arbetsgivarna har ansvar att 

arbeta förebyggande i de situationer om hot och våld som kan uppstå på en arbetsplats och 

även att arbeta preventivt mot risker. Arbetsgivarna ska tillhandahålla personalen 

utbildning och kunskap för att kunna hantera sitt arbete genom ett säkert och tryggt 

utförande. Stöd samt handledning ska erbjudas på de arbetsplatser som är utsatta för hot 

och våld. Om en situation uppstår där arbetstagare utsätts för hot- eller våld ska hjälp 

snabbt kunna tillkallas. Varje inträffad våldsam incident ska anmälas för att kunna lyfta 
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fram våldet i vården genom statistik och därigenom kunna visa på omfattningen av 

problemet. Personalen behöver utbildning i riskbedömning samt hur människor i kris bör 

bemötas.  Efter en våldsam situation kan sjuksköterskan påverkas allvarligt. För vissa 

sjuksköterskor kan konsekvenserna leda till att de inte kan fortsätta verka inom 

professionen (Larsson & Lindgren, 2012). Rädsla påverkar hälso- och sjukvårdspersonal 

vid hotfulla situationer. I de fall där sjuksköterskan inte har en förståelse för sin egen rädsla 

kan situationen upplevas mer skrämmande. Det finns risk att hälso- och sjukvårdspersonal 

kvarstannar i ett ogynsammt mönster om flertalet våldsamma situationer har upplevts på 

arbetsplatsen. Ju fler hot personalen upplever på sin arbetsplats, desto större är risken att 

uppleva rädsla. Hälso- och sjukvårdspersonal som upplever rädsla och stress har en 

benägenhet att överdriva intryck och tolka dessa som hotfulla. Tillstånd av rädsla och 

stress är energikrävande och minskar sjuksköterskans möjligenhet att prestera 

tillfredställande på arbetsplatsen (Taylor & Rew, 2010). 

 

PROBLEMFORMULERING  

Akutmottagningen är en utsatt arbetsmiljö där sjuksköterskorna utsätts främst för våld av 

patienterna. Studier åskådliggör att våldet är ett problem i vården, forskning finns men är 

bristfällig (Ferns, 2006). Via en god personcentrerad omvårdnad kan risken för att 

våldsamma situationer uppstå minskas (Kirkevold, 2000). Otydlig kommunikation kan 

leda till missförstånd vilket kan vara grunden till att våldsamma situationer uppstår (Davis, 

2007). Det finns dock begränsad forskning inom området och varför sjuksköterskorna står i 

fokus för våldet (Ferns, 2006). Höst, Regnell och Runeson (2006) anser att en 

litteraturöversikt uppfyller och stödjer utnyttjandet av redan befintlig forskning. 

 

SYFTE 

Syftet var att belysa sjuksköterskans utsatthet för våld på akutmottagningen. Ett annat syfte 

var att studera åtgärder som kan bidra till att skapa en trygg miljö för sjuksköterskan på en 

akutmottagning.  

 

FRÅGESTÄLLNING  

Varför uppstår våldsamma situationer?   

Hur upplever sjuksköterskan våldsamma situationer på sin arbetsplats?  

Vilka metoder kan bidra till tryggare arbetsklimat vid våldsamma situationer? 

 

METOD  

Litteraturöversikt 

En litteraturöversikt valdes för att ge en bred bild av forskningsläget vilket användes till 

grund för att arbeta med evidensbaserad vård. Flera frågeformuleringar skapades för att 

tillgodose en tydlig struktur i arbetsprocessen. Enligt Kjellström (2012) bedrivs forskning 

och medverkar till att det sker utveckling inom hälso- och sjukvården. Användandet av 

vetenskapliga artiklar och litteratur finns som underlag i studien. Höst, Regnell och 

Runeson (2006) anser att en litteraturöversikt uppfyller och stödjer utnyttjandet av redan 

befintlig forskning. 
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Urvalskriterier   

Urvalskriterier används i en litteraturöversikt för att öka validiteten (Rosén, 2012). 

Litteraturöversikten gjordes utifrån arbetets syfte och urvalskriterier. Inklusionskriterier 

innefattade att artiklarna skulle vara avgränsade till svenska eller engelska samt finnas 

tillgängliga i fulltext. Sökningen avgränsades till artiklar publicerade från och med år 2004 

för att lägga fokus på det senaste inom omvårdnadsforskning. Studierna inte ska vara mer 

än tio år gamla och publicerings år, att vara publicerade mellan år 2004 till år 2014. 

Sökningen begränsades till vuxna individer. Urvalet i sökningarna var sjuksköterskor som 

arbetar på en akutmottagning. Exklusionskriterier var artiklar som endast fokuserat på 

psykiatriska vårdenheter, slutenvård, barn eller mottagningar som inte tillhör en 

akutmottagning.  

 

Databearbetning och dataanalys 

Litteratursökningar genomfördes i två databaser. En grov gallring utfördes på rubriker och 

abstrakten i sökträffarna. Artiklarna som uppfyllde författarnas krav analyserades och lades 

till grund för litteraturöversikten. Databaserna som användes för sökningarna av artiklarna 

var Public Medline PubMed  och Cumulative Index for Nursing and Allied Health 

Literature Cinahl , se tabell 1. PubMed är en av de största medicinska databaserna som 

även innehåller ämnet omvårdnad. I PubMed kan endast sökningar av tidskriftsartiklar 

genomföras. För att underlätta sökningen i databasen PubMed användes MeSH-termer 

vilket innebar kontrollerade sökord. För att öka men även begränsa träffsäkerheten kan 

med fördel booleska operatorer som AND och NOT användas (Karlsson, 2012). Enligt 

Polit och Beck (2012) är Cinahl en viktig elektronisk databas med arkiv innehållandes över 

1700 tidskrifter utgivna från år 1981 och framåt. Innehållet i databasen uppgår till 65 

procent av artiklar inom området omvårdnad, merparten av dessa återfinns inte i databasen 

PubMeds arkiv. Vissa artiklar finns tillgängliga i fulltext. Databasen har en egen ordlista 

”Cinahl Headings” som är jämförbar med PubMeds Mesh-termer. 

 

Sökningen omfattade ett område som därefter begränsades med sökord. Sedan detaljerades 

sökningen med ytterligare sökord för att få mer specifika resultat. Sökorden valdes ut 

utifrån studiens syfte och anpassades efter specifika Mesh-termer, se tabell 1. Samtliga 

rubriker lästes igenom och författarna gick systematiskt igenom abstrakten i de artiklar 

som var lämpliga. De artiklar som inte uppfyllde studiens inklusionskriterier för uppsatsens 

syfte sållades bort. Författarna läste först alla utvalda artiklar var för sig och markerade 

resultaten med ett färgkodningssystem för att analysera textens innehåll. 

Färgkodningssystemet användes sedan för att skapa olika teman att klassificera 

informationen efter. Författarna diskuterade utvalda artiklar och gjorde en gemensam 

djupare analys av innehållet. Kontrollsökning av artiklar gjordes kontinuerligt för att 

minimera risken att studier kunde förbises. Alla inkluderade artiklar bedömdes i enlighet 

med ett bedömningsunderlag utformat vid Sophiahemmet Högskola efter Berg, Decker och 

Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011)(bilaga A). Sexton artiklar 

lades till grund för resultatet. Artiklarna fördes in i en matris enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011). Artiklarnas syfte, bortfall, resultat, kvalité samt klassifikation 

inkluderades (se bilaga B). Artiklarna som exkluderas under granskningsprocessen 

baserades på studier för långt ifrån studiens syfte eller saknade tillräckligt med specifik 

fakta. 
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Tabell 1 

Da kning i Cinahl och PubMed.  

Databas 

och 

datum

kord ffar i 

fulltext

sta 

abstrakt

sta 

artiklar

Antal 

valda 

artiklar

PubMed   

2014-04-

28 

Nurse AND violence AND emergency 

department
125 5 3 1

PubMed   

2014-04-

28

Workplace AND Emergency nursing 

AND Risk assessment
21 4 2

PubMed  

2014-04-

30

Risk Factors AND Workplace 

Violence/prevention & control 
4 4 2 1

PubMed   

2014-08-

20 

Nurse-Patient Relations AND aggression 29 4 1

Cinahl   

2014-08-

20

Model of Therapeutic AND Non-

Therapeutic Responses AND Aggression 

AND Prevention

169 15 2 1

Cinahl   

2014-08-

22

Emergency AND Service AND Nurse-

Patient AND Relations AND Fear AND 

aggression AND nursing AND Patient 

AND care NOT drugs 

42 3 1 1

Cinahl 

2014-08-

25 

Stress AND emergency department AND 

experiences AND nurse AND Nurse 

Attitudes AND stress NOT Terminal Care 

NOT psychiatric AND aggression 

303 10 3 2 

Cinahl 

2014-08-

31 

Stress AND factors AND stressors AND 

Physiological AND Psychological AND 

Emergency Service AND Nurse-Patient 

Relations AND violence NOT psychiatric 

186 8 3 1 

Cinahl 

2014-08-

31 

Risk Factors AND abuse AND nurses 

AND Patients AND violence AND ED 

AND security programmes NOT 

psychiatric NOT partner violence 

78 5 4 2 

Cinahl 

2014-09-

15 

Violence AND physical assault AND ED 

AND Nurse AND verbal NOT dementia 

AND Nurse-Patient Relations 

31 7 4 1 

Cinahl 

2014-09-

18 

Prevention AND abuse AND violence 

AND nurse AND ED AND security AND 

Nurse-Patient Relations 

50 5 2 1 

Cinahl 

2014-09-

18 

Environment Design AND risk AND 

programs AND training AND attitudes 

AND Safety AND ED AND violence 

AND WORK environment AND 

prevention AND aggression AND nursing 

328 12 5 2 

Total  1366 90 37 16 
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Trovärdighet 

Danielson (2012) framför att studiens trovärdighet stärks genom att sträva efter att tydligt 

beskriva bland annat syfte, problemformulering, urval, datainsamlingen och 

analysprocessen. Vidare menar Danielson (2012) att både svagheter och styrkor ska 

diskuterats i studien. För att skapa goda utgångspunkter för upprepning har metoden 

beskrivits på ett tydligt sätt och för att skapa en god reliabilitet. För att säkerställa 

trovärdigheten i studien användes bedömningsunderlaget av Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011).  

 

Forskningsetiska överväganden 

Författarna har använt etiskt granskade artiklar som grund i litteraturöversikten. 

”Forskningsetik finns till för att värna alla livsformer och försvara människors 

grundläggande värde och rättigheter” (Henricson 2012., s 70). Etiska frågor kan uppstå 

under en litteraturstudie då litteraturöversikten kräver starka språkliga samt metodologiska 

kunskaper att på ett korrekt sätt göra en rättvis bedömning av studiens artiklar (Kjellström, 

2012). I enlighet med Helgesson (2012) har författarna låtit forskningsetik följa studiens 

genom forskningsprocessen likt en röd tråd, både före, under samt efter studien. Samtliga 

artiklar som inkluderats i litteraturöversikten har genomgått en peer review granskning. 

Peer review innebär att artikeln är granskad av andra forskare med samma 

ämneskompetens. Genom detta bedöms om författarnas slutsatser styrker resultatet i 

studien samt om resultatet kan koppas till syftet med forskningen (Polit & Beck, 2012). 

Författarna har varit noga med att objektivt redovisa resultat som funnits i de olika 

vetenskapliga artiklarna och vara medvetna om egna värderingar för att minska risken för 

oredlighet. Artiklar med frivilligt deltagande har använts där deltagarna varit anonyma för 

att skydda deltagarnas integritet. Författarna anser att studien har betydelse för hälso- och 

sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med patienter.  

 

RESULTAT 

I föreliggande litteraturöversikt visade studier överensstämde att våld är ett problem i 

vården (Blando et al., 2013; Bonner & McLaughlin, 2007; Farell et al., 2006; Farell et al., 

2011; Gerdtz et al., 2012; Hills, 2008; Healy & Tyrell, 2011; Houghton & Hughes, 2013; 

Luck et al., 2009; Magnavita & Heponiemi, 2012; Pich et al., 2010; Powley, 2013; 

Rodrigues & Ferreira, 2011; Ryan & Maguire, 2006; Shields & Wilkins, 2009; Zampieron 

et al., 2010). 

 

Konsekvenser  

Healy och Tyrell (2011) samt Luck et al. (2009) hävdar att stress kan leda till fysiska, 

psykiska och emotionella konsekvenser utifrån ett negativt perspektiv. Enligt (Pich et al., 

2010) beskrivs miljön på en akutmottagning som stressande, där det ges lite utrymme till 

avskildhet. Rodrigues och Ferreira (2011) påpekar att sjuksköterskor är den profession 

inom hälso- och sjukvård som lider mest utsatthet för stress i arbete. Även Magnavita och 

Heponiemi (2012) påpekar att arbete under stressade förhållanden under en längre period 

kan ge negativa konsekvenser för hälsan som exempelvis sömnstörningar, motvilja mot 
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arbetet och påverkad ämnesomsättning är exempel på negativa hälsoeffekter. Efter en 

våldsam situation upplever 7 till 17 procent av personalen posttraumatiskt stressyndrom 

(Bonner & McLaughlin, 2007). Enligt Farell et al. (2011) kan allvarligt fysiskt våld 

resultera i symptom såsom medvetslöshet, frakturer, blåmärken samt rivsår. Resultat visar 

att personalen som blir utsatt för det grövsta våldet är vanligtvis de sjuksköterskor som 

påvisar minst rädsla och riskmedvetenhet om patienternas våldsbenägenheter. Detta kan 

återspeglas i bemötandet samt omvårdnaden. Blando et al. (2013) påpekar även att 

patienterna kan bli drabbade av negativa konsekvenser om den ansvariga sjuksköterskan 

lider av posttraumatiskt stressyndrom till följd av våld. Samtliga studier är eniga i att 

arbetsrelaterat våld är ett stort problem inom hälso- och sjukvård där 

sjuksköterskeprofessionen är mest utsatt.  

 

Kommunikation  

Sjuksköterskorna associerar risken att utsättas för våld som stor vid framförandet av 

negativa besked. Ytterligare händelser som sjuksköterskorna förknippade med våldsamma 

situationer är exempelvis förseningar i vården samt allvarliga skador eller dödsbesked av 

en närstående (Zampieron et al., 2010). I en studie av Luck et al. (2009) framkommer det 

att patienter och sjuksköterskor utstrålar känslor och sinnesstämningar även om detta inte 

sker via verbal kommunikation. Även Powley (2013) fann att patienterna kan uttrycka sig 

genom kroppsspråk som indikerar ett våldsamt beteende, exempelvis ansträngda gester 

ansiktsuttryck och mimik. Sjuksköterskan behöver kunna uppfatta budskapet i 

kommunikationen samt handla utifrån den situationen som råder. Vidare menar Powley 

(2013) att det är viktigt för sjuksköterskor att kunna bemöta patienter i situationer som 

innebär akut sjukdom och oro. Reflektion av en våldsam händelse kan innebära att hälso- 

och sjukvårdspersonalen kan dra lärdom samt erfarenheter av den negativa upplevelsen 

(Powley, 2013; Shields & Wilkins, 2009). Luck et al. (2007) betonar att de signaler som 

finns i patientens kroppsspråk som bör uppmärksammas. Tecken som går att identifiera är 

rastlöshet, lättretlighet, tecken på kroppsanspänningar som exempelvis knutna nävar samt 

ett vankande kroppsmönster. Oregelbundna rörelser och höjda tonlägen eller skrik kan 

indikera en frustration som kan utvecklas till våld. Individen kan uttrycka sig genom 

ansträngda gester, ansiktsuttryck samt mimik. Vidare menar Luck et al. (2007) att om 

patienten är ovillig till att kommunicera eller inte ger respons på verbal kommunikation 

kan detta vara ett tecken på aggressivitet. Patienten kan ha svårighet för koncentration samt 

lida av otydliga tankeprocesser. En individ som lider av våldsamma vanföreställningar 

eller hallucinationer kan snabbt övergå från lugn till våldsamt beteende. Verbala hot och 

gester kan föranleda fysiskt våld. 

 

Miljö på akutmottagningen 

Det framkommer att akutmottagningen oftast kan vara en stressig miljö att vistas i för 

patienter och personal (Farell et al., 2006; Gerdtz et al., 2012; Luck et al., 2009; Pich et al., 

2010). Patienter med diagnoser som psykisk ohälsa, missbruk eller demens kan öka 

sjuksköterskans arbetsbelastning vilket kan bli påfrestande. Tiden och sjuksköterskans 

kompetens att vårda dessa patienter på ett bra sätt finns inte alltid på en akutmottagning 

och sjuksköterskorna känner sig ofta otillräckliga för dessa patienter. Omvänt sätt är 

akutmottagningens stressande miljö ofta svårare för dessa patienter att hantera vilket kan 

leda till att de inte svarar lika bra på behandling och kräver mer vård än andra patienter. 

Dessa patienter står för det största antalet våldsbrott på akutmottagningen. För hälso- och 

sjukvårdspersonalen kan bara vetskapen om att vårda en patient med en ökad risk för att bli 
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våldsam upplevas som stressande (Pich et al., 2010). Enligt Luck et al. (2009) 

framkommer det att på en akutmottagning återfinns flertalet faktorer som kan orsaka 

frustration som i sin tur kan leda till aggression. Frustration kan grundas i exempelvis 

ovisshet, långa väntetider eller stressande miljö. Drog- och alkoholpåverkade patienter har 

en negativ effekt på hälso- och sjukvårdspersonal samt andra patienter. En akutmottagning 

har vanligtvis hög ljudnivå, miljön är ofta stressig och stor arbetsbelastning läggs på 

personalen. Lokalerna är öppna och ger litet utrymme till ro samt avskildhet (Pich et al., 

2010). Även Gerdtz et al. (2012) hävdar att den stressiga miljön har negativ inverkan på ett 

aggressivt beteende. En frustrerad patient vilken befinner sig i en stressig miljö löper större 

risk att utrycka sin frustration med våld. Patienter med svåra diagnoser är mer känsliga för 

stressorer som är vanligt förekommande på akutmottagningar. Enligt Houghton och 

Hughes (2013) kan det emellanåt bli komplicerat och svårt att överväga om 

sjuksköterskans säkerhet kommer i första hand eller är det patienten som ska sättas i fokus 

och ges rätt vård är en mycket svår etisk fråga. Farell et al. (2011) genomförde en studie 

där det framkommer att sjuksköterskorna upplever att flest incidenter av våld förekommer 

under kvälls- och nattetid. Även Pich et al. (2010) påpekar att hälso- och sjukvårdspersonal 

utsätts i större omfattning för våld under kvällstid i förhållande till dagtid. Studier har visat 

att attityden hos personalen kan föranleda våld hos patienter. Personal som har varit 

verksamma i hälso- och sjukvården en längre tid har mer erfarenhet än kollegor med 

mindre erfarenhet och blir därmed inte lika utsatta för våldsamma situationer (Ryan & 

Maguire, 2006). Farell et al. (2006) påvisar att sjuksköterskor som är yngre än 40 år utsätts 

mer frekvent för både fysiskt och psykiskt våld jämfört med äldre sjuksköterskor. Hills 

(2008) kritiserar påståendet och menar att hälso- och sjukvårdspersonalens kön, ålder och 

yrkeserfarenhet har ingen större betydelse till varför personalen blir utsatt för våld. Även 

Zampieron et al. (2010) konstaterar att olika larmsystem bör övervägas. Blando et al. 

(2013) nämner att övervakningskameror är en omdiskuterad metod för att öka tryggheten 

på akutmottagningar. Vinsterna av övervakning i förhållande till den integritets 

inskränkning som övervakning medför har diskuterats mycket. Pich et al. (2010) beskriver 

att majoriteten av sjuksköterskorna är negativt inställda till kameraövervakning under sitt 

arbete. Ett förslag som nämns i en studie av Houghton och Hughes (2013) var att införa en 

varningsruta i patientens journal som kan indikera huruvida patienten tidigare visat 

aggressivitet. Genom denna varning kan personalen öka sin förberedelse vid bemötandet 

av patienten samt utveckla en högre riskmedveten inför omvårdnaden. 

 

Utbildning  

Studier förespråkar att utbildning i våldsprevention (Luck et al., 2009; Powley, 2013; 

Shields & Wilkins, 2009) bör hållas till hälso- och sjukvårdspersonal för att minimera 

riskerna i framtiden. Utbildningen ska även omfatta att notera aggressiva tecken hos 

patienterna. Hills (2008) påpekar däremot att det inte räcker att sjuksköterskan genomgår 

utbildningsprogram, utan att det mer betydelsefullt att noggranna riktlinjer skapas. Enligt 

Gerdtz et al. (2013) saknas evidensbaserad forskning kring huruvida utbildad personal i 

större utsträckning förhindrar våldsamma situationer, därmed har inte utbildning 

konstaterats vara verkningslöst. Gerdtz et al. (2013) samt Hills (2008) konstaterar att det 

inte är tillräckligt att utbilda sjuksköterskan i att hantera våld. Däremot antyder Hills 

(2008) att rutiner och strukturer för hanterandet av våldsamma situationer är en 

förutsättning för ett bra arbetsklimat. Majoriteten av studierna förordar vikten av preventivt 

arbete i form av utbildningar för att minimera riskerna att utsättas. Shields och Wilkins 

(2009) påpekar att sjuksköterskor som utsatts för psykiskt och fysiskt våld i 

arbetssituationer är mer benägna att få psykiatriska men samt till följd av detta väljer att 
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sluta verka inom sjuksköterskeprofessionen. Vidare menar Shields och Wilkins (2009) att 

det är av största vikt att lyfta problemet med utsatthet för våld för att kunna skapa en trygg 

arbetsplats. Farell et al. (2011) påstår att sjuksköterskor som blivit utsatta för våld upplever 

att övergreppet kan bli en erfarenhet som sjuksköterskan kan bära med sig i professionen 

och därmed tydligare kunna se beteenden hos patienter som blir hotfulla och aggressiva. 

Att personalen kan känna igen orsaker som aktiverar patienter till våldsamma utbrott och 

med den kunskapen avvärja framtida våldsamma situationer. Det finns inget globalt 

vedertaget begreppet som omfattar och beskriver våld inom sjukvården, detta kan bli 

problematiskt då olika definitioner förekommer. Det medför att det blir svårt att studera 

våld mot sjuksköterskor, vilket innebär att det inte kan användas i alla sammanhang. För 

att kunna studera våldet mot sjuksköterskor krävs det ett teoretiskt ramverk av begreppet 

för att kunna applicera som guide genom studierna (Zampieron et al., 2010). Efter en 

situation där sjuksköterskan blivit utsatt för våld bör möjlighet till reflektion ges. Enligt 

Powley (2013) kan det vara fördelaktigt att använda ett flödesschema när personal har 

blivit utsatt för en våldssituation. Schemat hjälper personalen att bland annat identifiera, 

utvärdera kunskaper och försöka förstå varför situationen ägde rum. Mallen kan då öppna 

upp för personalen att ta del av varandras erfarenheter. Flödesschemat innehåller sex steg 

för reflektion. Det första steget är att gå igenom händelsen. Den drabbade sjuksköterskan 

ges möjlighet att dela med sig av sina tankar och känslor. Därefter diskuteras om händelsen 

kan ge lärdomar inför framtida situationer och vad som kunde ha gjorts annorlunda. 

Slutligen sker reflektion kring hur en liknande situation kan hanteras i framtiden. 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion  

Syftet med denna litteraturöversikt var att studera förekomsten av våld samt åtgärder som 

kan bidra till att skapa trygg miljö för sjuksköterskan på en akutmottagning. De 

frågeställningar som formulerades i studien har besvarats. Våldsamma situationer på en 

akutmottagning kan uppstå på grund av stressig miljö för både patienter samt hälso- och 

sjukvårdspersonal, lång väntan på vård och skral möjlighet för sjuksköterskan att få en 

helhetsbild av sina patienter. Sjuksköterskans upplevelser av våld på arbetsplatsen kan 

upplevas både fysiskt och psykiskt. Det fysiska våldet kan ge kroppsliga skador och det 

psykiska våldet kan vanligtvis leda till långvariga konsekvenser i form av rädsla och 

ångest. Av denna litteraturöversikt framkommer det att sjuksköterskorna upplever det 

psykiska våldet svårare att hantera än det fysiska. De metoder som kan bidra till en 

tryggare arbetsplats är att ge hälso- och sjukvårdspersonal utbildning i våldsprevention. En 

anpassad fysisk miljö på en akutmottagning kan minska risken för att våldsamma 

situationer uppstår.  

 

Styrkan med ICN (2014) är att den ger vägledning till sjuksköterskorna och ett gemensamt 

förhållningssätt som innefattar bland annat etik, moraliskt ansvar och värdegrunder. 

Grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

och lindra lidande. En säker vård ska bedrivas både utifrån sjuksköterskans och utifrån 

patientens perspektiv. Enligt Virginias Hendersons omvårdnadsteori har sjuksköterskan till 

uppgift att hjälpa patienter att återvinna sitt oberoende. Genom en god omvårdnad där 

patientens behov tas till vara kan risken att våldsamma situationer uppstår minskas 

(Kirkevold, 2000). Genom att uppmärksamma samt dokumentera våldet mot hälso- och 

sjukvårdspersonal kan problemet lyftas fram och en större förståelse för våldets 

konsekvenser kan skapas och genom detta kan bättre preventionsmetoder utvecklas och 
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sjuksköterskans utsatthet kan uppmärksammas. Det är vanligt att våld inom sjukvården 

normaliseras och detta medför att få fall av våld anmäls av hälso- och sjukvårdspersonal. 

För att minska denna normalisering krävs att våldet mot sjuksköterskorna klassificeras som 

en allvarlig händelse och alltid skall dokumenteras (Powley, 2013; Shields & Wilkins, 

2009). En säker vård ska bedrivas både utifrån sjuksköterskans och patientens perspektiv. 

Det är sjuksköterskans ansvar att tillgodose patientens behov och ge bästa möjliga vård. 

Arbetet ska innefatta att sträva efter att skapa en säker och hälsosam miljö. Sjukvården har 

ansvar att ge vård även till våldsamma patienter, då är det särskilt angeläget att ha goda 

och säkra arbetsrutiner (ICN, 2014). Även aggressiva och våldsamma individer söker sig 

till akutmottagningen för att söka vård och hjälp. Det är viktigt för den som för samtalet att 

göra en medveten placering i rummet med tillgång till flyktväg om detta skulle bli 

nödvändigt (Powley, 2013). Vårdpersonal ska kunna utföra sitt arbete på ett tryggt och 

säkert sätt. Lämpliga riktlinjer för etiskt handlande i våldsamma situationer bör finnas. Om 

en säker vård inte kan erhållas måste alternativa vårdformer övervägas eller kan patienten 

inte vårdas på akuttomttagningen (Houghton & Hughes, 2013). Enligt Houghton och 

Huges (2013) är etiska dilemman kopplat till vård och våld problematiska. 

Litteraturöversiktens författare anser att ämnet är problematiskt samt bör ges mer utrymme 

till diskussion och reflektion. Litteraturöversiktens författare anser även att sjuksköterskans 

säkerhet måste gå före patienternas vårdbehov, då en skadad sjuksköterska inte kan vårda 

alls. Om den våldsamme patientens behov prioriteras över hälso- och sjukvårdpersonalens 

säkerhet mister övriga patienterna sjuksköterskans omvårdnadskompetens.  

 

Studierna konstaterade att kroppsspråk, bemötandet av patienterna och verbal 

kommunikation har påvisats vara viktig del av sjuksköterskans profession (Luck et al., 

2009; Powley, 2013). När en patient uppvisar aggressiva tecken är det som sjuksköterska 

viktigt att vara medveten om sitt kroppsspråk och verbala kommunikationen. Förmågan att 

kommunicera på ett professionellt sätt har visat sig vara en viktig aspekt vid bemötandet 

och givit en god inverkan på patienter. Hälso- och sjukvårdspersonal ska ha tillgång till 

information gällande patienten och den aktuella väntetiden i den mån det går för att skapa 

en lugn atmosfär på en akutmottagning (Luck et al., 2009). När sjuksköterskan är 

medveten om sitt röstläge kan risken för våldsutbrott minimeras (Powley, 2013). Det är av 

stor vikt att den icke verbala kommunikationen med kroppsspråk och gester inte uppfattas 

som hotfullt av patienten. Att visa respekt för patientens problematik genom att samtala 

kring varför personen är upprörd är betydelsefullt. Ett avstånd bör hållas till patienten för 

att minska känslan av hotfullhet samt för egenskydd (Powley, 2013). En kombination av 

vänlighet och lugn hos hälso- och sjukvårdspersonal är alltid primärt i möte med patienter. 

Genom detta förhållningsätt kan riskerna för irritation och frustration minimeras. Som 

sjuksköterska är det viktigt att känna av situation som råder för att tillämpa rätt metod 

gentemot patienterna (Luck et al., 2009). Hälso- och sjukvårdspersonal bör ha förmågan att 

kunna tolka kroppsspråk samt bemästra situationer. Att kunna hantera klagomål, frustration 

samt häftiga känslor hör till sjuksköterskans vardag vilket kräver både tid samt energi 

(Powley, 2013). 

 

Konsekvenserna som sjuksköterskorna upplevt efter en våldssituation påvisade flesta 

studierna samma typ av konsekvenser som posttraumatisk stressyndrom (Bonner & 

McLaughlin, 2007; Hills, 2008; Magnavita et al., 2012). Enligt Blando et al. (2013) 

framkommer det även att patienterna kan drabbas av negativa konsekvenser till följd av 

sjuksköterskans stressiga situation. Även om sjuksköterskan har utbildning och 

arbetserfarenhet är det inte tillräckligt för att sjuksköterskan ska kunna hantera sina egna 

upplevelser kring att utsättas för våld. För att skapa ett bra arbetsklimat och en arbetsplats 
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där personalen är trygga krävs även specifik utbildning för att hantera egna känslor i 

våldsamma sammanhang. Detta är mycket viktigt för att skapa bra arbetsförhållanden och 

en arbetssituation där sjuksköterskorna vill vara kvar och arbeta, vilket ökar risken för att 

inte bibehålla den struktur som förekommer på en arbetsplats. Detta i sin tur kan skapa 

sämre rutiner och brist på arbetskraft (Hills, 2008). Att bli utsatt för våldsamma situationer 

går inte trots säkerhetsåtgärder att utesluta. Genom att vara väl förbered, ha kunskap kring 

tecken på ilska och frustration kan situationen avvärjas innan det uppstår våld (Luck et al., 

2007). Konsekvenserna av våld kan te sig på olika vis. Sjuksköterskan kan uppvisa 

symtom efter en våldssituation såsom mardrömmar, upplevd maktlöshet, ovilja till arbetet, 

ilska, depression, isolering samt känslomässig utmattning (Hills, 2008). Om sjuksköterskan 

blir skadad kan säkerheten äventyras för patienterna, det är därför av största vikt att 

minimera risken att utsättas för våld (ICN, 2014). 

 

Patienter har höga förväntningar på sjuksköterskor och när dessa förväntningar inte 

uppfylls kan irritation och frustration uppstå (Zampieron et al., 2010). Healy och Tyrell 

(2011) samt Luck et al. (2009) förklarar att oförutsägbara händelser kan inträffa på en 

akutmottagning som exempelvis plötsliga dödsfall, trauman och ett för stort antal patienter 

i förhållande till skral kapacitet. Detta kan leda till stress både för patienter och personal. 

Om patienterna är stressade kan detta påverka sjuksköterskans arbetsklimat. Stressen kan 

ha negativ inverkan åt båda håll vilket leder till en påverkad omvårdnad. Att vara stressad 

på sin arbetsplats kan ge konsekvenser för omvårdnaden av patienterna men även ha 

negativ inverkan på sjuksköterskan på kort och lång sikt. Direkta konsekvenserna av stress 

på arbetet kan leda till att sjuksköterskan kan få svårighet att organisera arbetet, lätt 

glömmer detaljer samt generellt presterar sämre (Rodrigues & Ferreira, 2011). Olika typer 

av stressorer, det vill säga faktorer som framkallar stress, kan framkalla våld hos patienter. 

Aggression föregås alltid av frustration som människan kan ha svårt att hantera. Under 

påverkan av berusande substanser ökar risken för att patienten inte ska kunna hantera sin 

frustration och reagerar med aggressivitet som utlopp. Alkohol- och drogpåverkan har en 

bevisad negativ effekt på människans möjlighet att bemästra sin frustration. Även patienter 

som i sitt habitualtillstånd inte uppvisar våldsamma tendenser kan under påverkan av 

sjukdom och stress förlora sin självkontroll och kommunicera sina känslor med våld. Det 

finns flera olika faktorer som kan öka frustrationen även hos närstående på en 

akutmottagning. Långa väntetider kan ofta vara ett problem, många vårdas samtidigt och 

tillströmningen av patienter är ojämn (Luck et al., 2009). Pich et al. (2010) påpekar att 

vården utgår från behovsbasering och inte visar hänsyn till hur länge patienten befunnit sig 

på akutmottagningen vilket kan medföra att väntetiderna ibland blir långa. Att vänta länge 

på vård kan av många patienter upplevas stressande. Frustration över långa väntetider är en 

av de vanligaste orsakerna till att patienter samt närstående blir frustrerade och våldsamma. 

Stressorer som exempelvis en hektisk miljö, oro eller smärta kan sjuksköterskan genom 

omvårdnadsåtgärder förebygga. Det är av största vikt att hälso- och sjukvårdspersonal lär 

sig känna igen tecken på aggression hos patienter och närstående (Powley, 2013). Det finns 

omvårdnadsåtgärder som kan vara effektiva i en situation som uppfattas våldsam. Genom 

att erbjuda avskildhet och lugn kan patienten få en möjlighet till att hantera sin frustration. 

Genom att erbjuda patienten dryck eller någonting ätbart kan väntan innan patienten får 

vård bli lättare att hantera, vilket kan vara är en orsak till aggression. Det är viktigt att föra 

en lugn och saklig dialog med patienten och försöka ta reda på uppkomsten till 

aggressionen. Aggressiva utbrott kan ofta avvärjas genom att hjälpa patienten att lösa det 

problem som är uppkomsten till aggressiva känslor och reaktioner. Problematiken kring 

våld mot sjuksköterskor är komplext vilket kräver att lösningen på problemet angrips med 
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en rad olika åtgärder. Det är nödvändigt att arbeta med problemet på olika nivåer, både 

preventivt och för att minimera de skador som uppstår (Luck et al., 2007).  

 

Att studera och uppmärksamma våldet gentemot sjuksköterskor medför att effektivare 

preventionsmetoder kan utvecklas och därmed kan en större förståelse bli möjlig. Att vara 

utbildad och förberedd i att hantera hotfulla samt våldsamma situationer kan vara till nytta 

för sjuksköterskan att kunna hantera sina egna känslor. Den kunskap personalen besitter 

om utsättandet av våld och hanteringen av våld, desto mer kommer de vara förberedda 

inför nästa händelse. Kurser och utbildningar i våldsprevention bör hållas för all hälso- och 

sjukvårdspersonal. Ett problem att utreda omfattningen av våld som sjuksköterskor utsätts 

för är att få fall dokumenteras och anmäls. Många sjuksköterskor väljer att inte anmäla på 

grund av att våldet inom sjukvården normaliseras (Powley, 2013).  

 

Det är viktigt att all hälso- och sjukvårdspersonal utbildas för att ge möjlighet till förståelse 

för dem egna reaktionerna samt hur dessa kan vändas till att bli en positiv kraft. Genom 

utbildning kan sjuksköterskan förändra sitt beteendemönster. Bristande kontroll under en 

hotfull situation kan hälso- och sjukvårdpersonalen känna sig sårbar och hjälplös. Att ha en 

ökad förståelse varför konflikter uppkommer samt förstå dess dynamik är gynnsamt för 

hälso- och sjukvårdpersonalen i hanteringen av dessa situationer. Konflikter förekommer i 

vardagslivet och på arbetsplatser. Att kunna identifiera konflikten i ett tidigt skede kan 

hämma en hotfull situation. För att klara av detta krävs utbildad personal. Om inte 

resurserna räcker till på grund av personalbrist eller långa väntetider kan konflikter uppstå 

(Larsson & Lindgren, 2012).  

 

Metoddiskussion  

Metoden som valdes var en litteraturstudie då författarnas syfte var att ta del av tidigare 

forskning och lägga fokus på ett brett perspektiv. Studien omfattade ett brett perspektiv 

vilket medförde att en intervjustudie inte var aktuell. Studiens syfte utformades på ett 

tydligt sätt för att underlätta dataanalys. Genom tydliga inklusions- och exklusionskriterier 

har studien god giltighet. Författarna har gjort en tydlig matris och visat tydligt via en 

databassökningstabell vilket gör studien möjlig att upprepa. Detta ger arbetet god 

tillförlitlighet.  

 

Litteraturstudie  

Enligt Källström (2012) möjliggör en litteraturstudie att större grupper av individer kan 

inkluderas och ett bredare perspektiv på studien kan utformas. Nackdelen med denna typ 

av studie är att individperspektivet kan riskerar att förbises. Vidare menar Källström 

(2012) att en annan aspekt av negativa konsekvenser är att författarna kan ha egna 

värderingar kring arbetet och endast använder fakta som gynnar arbetet på ett sätt som 

vilseleder resultatet, att relevant information utesluts. Det kräver en stor etisk medvetenhet 

att bearbeta informationen på ett sådant sätt att det inte förekommer processen. Studiens 

författare har i sin medvetenhet av problemet kring egna värderingar försökt att i yttersta 

mån vara objektiva i sin analysprocess.  

 

Databassökningen  

Databassökningen utfördes genom att båda författarna sökte igenom databaserna PubMed 

och Cinahl som användes i studien. Författarna till denna studie valde att använda sig av 

två olika databaser för att öka trovärdigheten i arbetet samt antalet artiklar. Att både 
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författarna sökte igenom databaserna var för sig var ett medvetet val för att minska risken 

att värdefull information skulle förbises. Databassökningarna sammanställdes i en tabell 

där författarna prövade att genomföra varandras sökningar för att kontrollera att 

sökningarna var korrekta och gick att upprepa. Alla de artiklar som valdes ut granskades 

först av båda författarna var för sig och sedan analyserades dessa gemensamt. Författarna 

fann en styrka i att först analysera artiklar ur de enskilda perspektiven och sedan arbeta 

gemensamt. Genom denna arbetsmetod kunde nytta dras både av sina egna sätt att 

analysera och fördelen med att göra en gemensam analys. Artiklarna granskades genom ett 

bedömningsunderlag utformat av Willman et al. (2011) för att säkerställa en god kvalitet 

av analysen. Författarna analyserade artiklarnas huvudfynd och jämförde dessa med 

varandra för att kunna dra generella slutsatser, vilket även kan bidra till en minskad risk för 

slumpmässiga fel. Databassökningen medförde ett stort antal träffar på artiklar i fulltext, 

1366 stycken. I enlighet med Rosén (2012) granskades alla artiklar först grovt efter rubrik 

för att leta efter relevans för studien. Sedan gjordes ett mer specificerad urval av artiklarna 

genom att läsa 90 abstrakt och utifrån dessa smalnades artikelsökning av och endast 37 

artiklar lästes i fulltext. Det stora antal artiklar som författarna granskade medförde 

möjlighet för att selektera de artiklar som inte uppfyllde studiens inklusionskriterier och 

gjorde att specificerade sökningar möjligt. Den korta tidsfristen har inneburit en begräsning 

i studien. Ett urval av relevanta källor har inkluderats i studien.  

 

Etisk kommitté  

I enlighet med Forsberg och Wengström (2013) har alla artiklar som inkluderats i studien 

granskats av en etisk kommitté. Att avgränsa sökningen till endast granskade artiklar 

minskades urvalet och mer specifika sökningar gjordes. Denna avgränsning medförde 

begräsningar i artikelsökningen, men för att öka studiens trovärdighet samt för att kunna 

garantera att ingen individ kommit till skada under studiens eller tidigare studiers 

forskningsprocesser, var denna avgränsning nödvändig. Alla artiklar som inkluderats i 

litteraturöversikten har även genomgått en peer reviewed granskning för att stärka studiens 

trovärdighet.  

 

Bortfall  

I enlighet med Forsberg och Wengström (2013) bör bortfallet hållas på en låg nivå för att 

resultatet ska kunna nyttjas till att dra allmänna slutsatser. Författarna strävade efter att 

finna artiklar med ett minimalt bortfall. I de studier där bortfallet var stort gjorde 

författarna en bedömning av studiens omfattning. I Shields och Wilkins (2009) studie 

fanns ett bortfall av 263, vilket kan räknas som ett stort bortfall. Författarna bedömde ändå 

studien som tillförlitlig då deltagandet i studien var 21307. I relation till det stora 

delägandet bedömdes bortfallet av författarna vara relativt litet. Studiens stora deltagande 

gav hög tillförlitlighet i resultatet. Ett annat exempel där författarna gjort en liknande 

bedömning är Rodrigues et al. (2013) där deltagandet är 319 och bortfallet 84. I de studier 

där deltagandet var lägre som exempelvis Powley (2013) studie var deltagandet endast 26 

men studien saknade bortfall, vilket gjorde tillförlitligheten av studien hög. En studie med 

få deltagande blir ej trovärdig med bortfall. Trots det låga deltagande bedömde författarna 

studien till att vara trovärdig i sitt resultat då bortfall saknades. En annan studie med stort 

deltagande och utan bortfall som författarna bedömt ha stort tillförlitlighet är Blando et al. 

(2013) studie med deltagande 457 och 0 bortfall. 

 

Reliabilitet 

Reliabilitet innebär i vilken utsträckning resultatet av studien kan bli den samma vid 

upprepade mätningar. Reliabilitet går att mätas i reproducerbarhet, tillförlitlighet och 
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precision. Reproducerbarhet innebär att samma resultat uppvisas vid två mättillfällen. 

Tillförlitlighet definieras som avsaknad av slumpmässiga fel. Precision innebär duglighet 

att mäta gradskillnader i en variabel. Låg reliabilitet innebär att mätningen är mottaglig för 

påverkan av slumpmässiga fel, medan en hög reliabilitet har stor tillförlitlighet (Forsberg 

och Wengström, 2013). Variationerna i studierna som författarna granskat kan påverkas av 

vilka deltagare som studerats. Dock har författarna valt att avgränsa frågeställningen till 

sjuksköterskor på en akutmottagning vilket smalnar av urvalsgruppen och därmed höjer 

reliabiliteten. Majoriteten av studierna utfördes på flera olika akutvårdsavdelningar vilket 

ökar möjligheten till att generalisera resultaten. De flesta vetenskapliga artiklarna som 

inkluderades i studien bedöms av författarna ha en hög kvalité. Kontrollsökningar 

genomfördes av alla artiklar för att verifiera reproducerbarheten i studien, samtliga 

sökningar gick att återupprepa.  

 

Syfte och frågeställningar  

Arbetets syfte och frågeställningar bedömer författarna blivit besvarade genom att studera 

de artiklar som ingår i studien. Detta tillägg gjordes för att författarna upplevt relevans 

inom området. Totalt innehåller litteraturöversikten tre frågeställningar. Flertalet 

frågeställningar medför en risk i att studien blir för bred och det verkliga syftet inte lyfts 

fram tydligt. Ett lågt antal frågeställningar kan medföra att litteraturöversikten går miste 

om viktiga aspekter. Författarna har gjort en bedömning att dessa tre frågeställningar ger 

studien tillräcklig bredd.   

 

Slutsats  

Resultaten tyder på att för att kunna bekämpa utsattheten för våld hos sjuksköterskor krävs 

utbildning samt att våldet belyses och klassificeras som det övergrepp som våldet innebär. 

För att kunna behålla högutbildad och kompentent personal inom sjukvården krävs ett 

säkert arbetsklimat. Sjukvårdspersonal ska inte behöva känna rädsla för sin arbetssituation. 

Till följd av rädslan relaterat till arbetsplatsen kan sjuksköterskan utveckla posttraumatiskt 

stressyndrom. Den fysiska och psykiska miljön på akutmottagningen har inverkan på både 

patienter och hälso- och sjukvårdspersonal i form av tidsbrist, stressiga situationer och den 

fysiska miljöns utformning. För att förebygga att våldsamma situationer uppstår bör 

sjuksköterskan vara medveten om sitt sätt att kommunicera, både och verbalt och icke 

verbalt.  

 

Förslag till vidare forskning 

Ett område som författarna föreslår för vidare forskning är hur skillnaden för utsatthet av 

våld skiljer sig mellan manliga och kvinnliga sjuksköterskor. Ett ytterligare förslag på 

vidare forskning är hur patienternas socioekonomiska status påverkar och/eller kopplas till 

deras våldsbenägenhet.  
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BILAGA A 

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 

väl genomförd 

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 väl 

genomförd 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. 



 

 II 

Icke- kontrollerad studie (P) 
är prospektiv men utan relevant 

och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad 

frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagare 

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 väl 

genomförd 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. 

Avsikten 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. 

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

 

Författare 

År 

Land 
År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Blando, J., 

O’Hagan, 

E.,  

Casteel, C., 

Nocera, M-

A., & 

Peek-Asa, 

C.  

2013 

USA  

Impact of hospital 

security programmes 

and workplace 

aggression on nurse 

perceptions of safety. 

Syftet med studien var 

att utvärdera hur 

sjuksköterskor upplever 

hur deras säkerhet och 

risk för våld har 

påverkats av sin 

arbetsmiljö och om 

denna uppfattning är 

korrelerad med deras 

faktiska risk. 

En tvärsnittsstudie från 

akutmottagningar och 

psykiatriska avdelningar 

med ett totalt 

upptagningsområde på 

250000 patienter. 

Sjukhusen grupperades 

in i kategorier efter 

typen av trauma och var 

slumpmässigt utvalda. 

n=457 

(0) 

314 sjuksköterskor från  

akutmottagningen och 143 från arbetar  

på psykiatrisk avdelning blev intervjuade. 

Sjuksköterskorna på en  

akutmottagning upplevde i större  

utsträckning otrygghet på arbetsplatsen. 

14 procent fler sköterskor på  

akutmottagningen upplevde otrygghet än  

de som arbetar inom psykiatrin. Trots  

detta utsätts 27 procent fler  

sjuksköterskor inom psykiatrin för våld. 

Sköterskorna på akutmottagningen  

påvisade en markant mer negativ 

inställning till säkerheten i deras  

arbetsmiljö jämfört med psykiatrin. 

K  

I 
 

 

Farell, G. 

A., 

Bobrowski, 

C., & 

Bobrowski,

.P 

2006 

Scoping workplace 

aggression in nursing: 

findings from an 

Australian study. 

Syftet var att redovisa 

en studie gällande 

aggression på en 

arbetsplats bland 

sjuksköterskor. 

En enkät skickades till 

alla registrerade 

sjuksköterskor i 

Tasmanien i med 2407 

användbara enkäter 

tillbaka. 

Svarsfrekvensen var 38 

n= 6326 

(3919) 

En majoritet av sjuksköterskorna hade 

upplevt någon form av aggression 
(verbala och fysiska kränkningar) de 

fyra arbetsveckor omedelbart före 
undersökning. Patienter samt deras 

anhöriga identifierades som de främsta 

utövarna av våldet, följt av 

P 

I 

 



 

 IV 

Australien 

 

 

 

 

procent. sjuksköterskekollegor. Förutom att 

rapportera höga nivåer av verbala och 

fysiska övergrepp, sjuksköterskor var 

bekymrade eftersom de inte kunde ge 
lämplig vård för att möta patienternas 

behov. Få arbetsmiljöer var fria från 
aggression. 

Farell, G., 

& Shafiei, 

T.  

2012 

Australien  

 

Workplace aggression, 

including bullying in 

nursing and 

midwifery: A 

descriptive survey 

(The SWAB study). 

Syftet med studien var 

att jämföra 

sjuksköterskors 

erfarenhet av 

arbetsrelaterad mobbing 

och arbetsplats relaterat 

våld. 

En deskriptiv 

studiedesign valdes till 

studien. Halva gruppen 

av sjuksköterskorna som 

bjöds in till studien 

valdes ut genom en 

randomiserad selektion 

och den andra halvan 

var sjuksköterskor som 

själva valt att delta i 

studien.  

n= 5000 

 (3505) 

52 procent av sjuksköterskorna utsattes  

för någon typ av arbetsrelaterat våld. 36  

procent blev utsatta för våld av patienter 

och deras närstående. 32% upplevde  

mobbning från kollegor.  

Sjuksköterskorna kände större rädsla för 

att drabbas av mobbing från kollegor än  

att utsättas för våld av patienter och deras 

närstående. 

RCT 

II 

Gerdtz, 

M.F,. 

Daniel, C., 

Dearie, V., 

Prematung

a, R., 

Bamert, 

M., & 

Duxbury J. 

2013 

Australien  

The outcome of a 

rapid training program 

on nurses´attitudes 

regarding the 

prevention of 

aggression in 

emergency 

department: A multi-

site evaluation. 

Att utvärdera effekterna 

av en arbetsmodell 

utifrån personalens 

attityder till 

förebyggande och tidig 

hantering av patientens 

aggression. 

En mixad metod 

användes för att 

utvärdera resultatet av 

programmet på 

personalens attityder om 

tidig identifiering och 

hantering av klinisk 

aggression. Detta 

inkluderade ett förtest 

av deltagare i 

utbildningen och 

enskilda intervjuer med 

viktiga aktörer. 

n=1394 

(923) 

Resultat påvisar behov av att  

utveckla instrument som mäter  

effekterna av utbildningsåtgärder som  

syftar till att förebygga och hantera  

patienternas aggression. Ytterligare  

arbete krävs dock för att fastställa  

kvalitet, effekten och hållbarheten i  

programmen.  

 

CCT 

I 



 

 V 

Healy, S., 

& Tyrell, 

M. 

2011 

Irland  

Stress in emergency 

departments: 

experiences of nurses 

and doctors. 

En studie gällande 

sjuksköterskornas och 

läkarnas attityder och 

erfarenheter av stress på 

arbetsplatsen samt 

belyser några förslag på 

hur stress bland 

akutmottagningens 

personal kan minska.  

Enkäter skickades till 

akutsjuksköterskor och 

läkare, tre 

akutmottagningar på 

Irland deltog. Etiskt 

godkännande erhölls 

från den lokala kliniska 

forskningsetiska 

kommittén. 

n=150 

(47) 

Resultatet tyder på att de flesta 

deltagarna ofta upplever stress på 

arbetsplatsen. De främst stressande 

händelserna är relaterade till 

arbetsmiljö, aggression, våld, död, 

återupplivning av ett barn eller en ung 

person, och ta hand om svårt sjuka 

patienter. Yngre anställda och personal 

med mindre erfarenhet säger att vård av 

svårt sjuka patienter är särskilt 

stressande, personal som besitter mer 

erfarenhet beskriver att dödsfall eller 

återupplivning av ett barn eller ung 

person är oftast stressande.  

K 

II 

Hills, D. 

2008  

Australien  

 

Relationships between 

aggression 

managament training, 

perceived selfefficacy 

and rural general 

hospital nurses 

experiences of patient 

aggression. 

Syftet var att belysa 

omfattningen av 

aggressivitet från 

patienter gentemot 

hälso- och 

sjukvårdspersonal.  

Datainsamlingen 

gjordes i form av 

enkäter gällande 

arbetsområde, kategori, 

kompetens, kön, ålder 

och antal år inom yrket.  

n=650 

(350) 

Resultaten påvisar att sjuksköterskor 

som arbetar inom slutenvården upplever 

utagerande patienter i samma 

omfattning som sjuksköterskor gör på 

en akutmottagning och psykiatrisk 

avdelning.  

 

P 

II 

Houghton, 

N., & 

Hughes, N. 

2013 

England 

Tackling incidents of 

violence, aggression 

and antisocial 

behaviour. 

Syftet med artikel är att 

diskutera olika aspekter 

av strategier och etik för 

att inte behandla en 

våldsam patient.  

Dubbelblind granskning 

och har kontrollerats 

med hjälp av program 

mot plagiering.   

 

 Efter införandet av en samordnande 

sjuksköterska har det påvisats att 

akutmottagningen blivit säkrare och 

lugnare för både patienter och personal.  

En ökning av rapportering från 

personalen av våldsamma incidenter har 

skett i förhållande till tidigare. 

K 

II 

Luck, L., 

Jackson, 

D., & 

Usher, K. 

STAMP: components 

of observable 

behaviour that indicate 

potential for patient 

Undersökning av 

beteende hos patienter 

och närstående som kan 

indikera för ett våldsamt 

En mixad metod. Data 

samlades in av 290 

timmars observation. 16 

semistrukturerade 

n=20 

(0) 

Fem klara beteenden observerades som 

indikerar potentiellt våld hos patienter 

och anhöriga, Stirrig blick, tonlägen, 

ångest, mummel och kroppslig oro. Att 

K 

I 



 

 VI 

2007 

Australien  

 

violence in emergency 

departments. 

utlopp.  intervjuer och 13 

informella fältintervjuer 

utfördes under en period 

på 5 månader. 

identifiera dessa beteenden i ett tidigt 

skede kan hälso- och vårdpersonal vidta 

åtgärder.   

 

Luck, L., 

Jackson, 

D., & 

Usher, K. 

2009 

Australien  

 

Conveying caring: 

Nurse attributes to 

avert violence in the 

ED. 

Syftet med denna studie 

var att identifiera de 

strategier för 

akutsjuksköterskor att 

använda för att avvärja, 

minska och förebygga 

våld. Särskilda mål var 

att: 

 

Följa rutiner och 

strategier som 

akutsjuksköterskor 

använder i mötet och 

patientinteraktioner att 

avvärja, minska eller 

förhindra våld. 

 

Få insikter om strategier 

för förebyggandet av 

våld och reduceringar 

som används 

rutinmässigt av 

akutsjuksköterskor. 

En mixad metod. Data 

samlades in av 290 

timmars observation. 16 

semistrukturerade 

intervjuer och 13 

informella fältintervjuer 

utfördes under en period 

på 5 månader. 

n=20 

(0) 

Det finns strategier som en sjuksköterska  

kan använda sig av i mötet med  

patienten och dennes anhöriga:  

 

Att vara trygg 

Att vara tillgänglig 

Att vara respektfull 

Att vara stödjande 

Att vara mottaglig. 

 

Även om dessa tillvägagångssätten inte 

kan avvärja våldet till 100 procent är  

det bevisat att det är framgångsrik 

metod för att minimera våldsepisoderna. 

Inom de 290 timmarna som 

observationen framkom 16 fall av våld.  

 

K 

II 

Magnavita, 

N., & 

Heponiemi

, T.  

2012 

Italien  

Violence towards 

health care workers in 

a Public Health Care 

Facility in Italy: a 

repeated cross-

sectional study. 

Att identifiera 

prevalensen av fysiskt 

och psykiskt våld. Även 

undersöka kopplingen 

mellan våld och 

psykosociala faktorer.  

Metoden som användes 

vid studien var en 

tvärsnittsstudie 

utformad genom ett 

frågeformulär i tre delar. 

Studien pågick i tre 

n=1455 

(289) 

1/10 sjuksköterskor arbetandes på en 

akutmottagning rapporterade att de blivit utsatta 

för fysiskt våld, 1/3 uppgav att de blivit  

utsatta för psykiskt våld, på arbetsplatsen under 

senaste året. De sjuksköterskor som var  

mest utsatta för våld var de individer  

P 

I 
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 omgångar, år 2005, 

2007 och 2009. Sedan 

jämfördes data från de 

olika åren. 

med hög arbetsbelastning, lite stöd samt 

hög psykisk stress.   

Pich, J., 

Hazelton, 

M., 

Sundin, D., 

& Kable, 

A. 

2010 

Australien 

Patient-related 

violence against 

emergancy department 

nurses. 

Syftet med 

litteraturstudien var att 

undersöka begreppet 

patientrelaterat våld mot 

sjuksköterskor, med 

fokus på 

akutmottagning.  

En sökning i 

databaserna CINAHL, 

Medline och tidskrifter 

och Journals@Ovid. 

Referenser ingick om de 

publicerades i engelska 

under perioden till 2008 

från 1998. 

Akutsjuksköterskor stod 

i fokus för denna studie 

som rapporterar om 

andra områden av 

omvårdnad vägas om de 

gav relevant information 

om patientrelaterat våld 

i omvårdnad. 

n=156 

(115) 

Fysisk skada 

De typer av fysiska skador som 

sjuksköterskor kan drabbas av som en 

direkt följd av våldsamt beteende från 

patienter har rapporterats variera från 

mindre (skärsår och skrubbsår) till stora 

(frakturer och medvetslöshet). Sextionio 

mord i vården rapporterades i USA 

under perioden 1996-2000 och 

sjuksköterskor är de vanligaste målen 

för misshandel i vården. Australiska 

siffror för perioden 2000-2002 

rapporterades 3621 incidenter med 

patienter och fysiskt våld eller 

våldsamma verbala utbyte mot hälso- 

och sjukvårdspersonal; 5 procent av 

dessa incidenter, där anställda skadades.  

 

Psykologisk påverkan 

Även i avsaknad av fysisk skada har 

sjuksköterskor visat att uppleva måttlig 

till svår psykologiska reaktioner för 12 

månader efter en episod av 

patientrelaterat våld. Exponering för 

våld är kopplat till långsiktiga 

psykologiska effekter, bland annat 

posttraumatiskt stressyndrom och 

utbrändhet och har nämnts som en viktig 

faktor i sjuksköterskornas avsikt att 

K 

II 



 

 VIII 

lämna yrket.  

Powley, D. 

2013 

England 

Reducing violence and 

aggression in the 

emergency 

department. 

Akutmottagningens 

anställda, särskilt 

sjuksköterskestudenter 

och oerfarna 

sjuksköterskor, är i 

riskzonen för våld och 

aggressivitet från 

patienter. Genom att 

reflektera över 

våldsamma incidenter, 

kan sjuksköterskor få 

ny kunskap, förbättra 

sin praxis och förbereda 

sig för liknande 

händelser. 

Dubbelblind granskning 

och har kontrollerats 

med hjälp av program 

mot plagiering.   

 

n=26 

(0) 

Sjuksköterskor rapporterar inte 

våldsamma eller aggressiva incidenter 

på grund att av sjuksköterskorna tror att 

det är en del deras arbetet. Många 

sjuksköterskor upplever en konflikt som 

vårdgivare när de upplever en brist på 

agerande vid en våldsam situation. 

Våldsamma situationer är 

underrapporterade och omfattningen av 

problemet kan inte helt klarläggas. 

Oavsett om ingen fysisk skada skett är 

det viktigt att rapportera händelser för 

att utveckla strategier och minimera 

återfall av våldsamheten. 

Akutsjuksköterskor bör veta hur 

aggression ska hanteras och därför är det 

viktigt med utbildning för i största mån 

försöka garantera säkerheten.  

K 

II 

Rodrigues, 

V., & 

Ferreira, A. 

2011 

Portugal 

Stressors in nurses 

working in Intensive 

Care Units. 

Syftet med denna studie 

var att identifiera 

stressfaktorer för 

sjuksköterskor som 

arbetar på 

intensivvårdsavdelninga

r. 

Beskrivande 

tvärsnittsstudie. Urvalet 

bestod av 235 

sjuksköterskor från två 

intensivvårdsavdelninga

r i Porto, Portugal. 

Fokus låg på 

sjuksköterskor som 

arbetar på 

intensivvårdsavdelninga

r. Av 319 enkäter 

besvarades 235 vilket 

motsvarar ett urval av 

67.39 procent. 

n=319 

(84) 

I denna studie har högre stressnivåer 

observerats bland kvinnliga än bland 

manliga sjuksköterskor. Dessa 

skillnader är inte statistiskt signifikanta. 

Det observerades också att ålder inte 

påverkar stressnivån hos sjuksköterskor. 

Av 235 undersökta sjuksköterskor 

nämner 71 % att buller stör 

verksamheten och resulterar brist på 

koncentration (54 %), ökad irritabilitet 

(17 %), ökad stress och trötthet (15 %). 

Flertalet sjuksköterskorna (54 %) anger 

att den fysiska strukturen är otillräcklig. 

 

K 

I 
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Ryan, D., 

& Maguire, 

J. 2006 

Irland  

 

Aggression and 

violence- a problem in 

Irish Accident and 

Emergency 

departments 

Syftet med studien var 

att identifiera olika typer 

av våld och aggressivitet 

personalen på en 

akutmottagning utsattes 

för under en månads tid. 

En tvärsnittsstudie 

utfördes där 80 stycken 

sjuksköterskor 

arbetandes på två olika 

akutmottagningar 

inkluderades.  Ett 

frågeformulär 

samanställdes där 

deltagarna fick 

registrera sin utsatthet 

för aggressivt och 

våldsamt beteende.   

n=80 

(0) 

Sjuksköterskorna på en akutmottagning  

har en hög frekvens för att utsättas för  

psykiskt våld. 1/3 av sjuksköterskorna  

uppgav att de fått någon typ av  

utbildning i våldshantering. 

CCT 

II 

Shields, 

M., & 

Wilkins, K. 

2009 

Kanada 

Factors related to on-

the-job abuse of 

nurses by patients. 

Många studier tyder på 

att vårdgivare, särskilt 

sjuksköterskor, löper en 

stor risk att utsättas för 

övergrepp på sin 

arbetsplats från 

patienter. Denna artikel 

undersöker fysisk och 

psykisk misshandel från 

patienter mot 

sjuksköterskor som 

arbetar på sjukhus eller 

långtidsvården. 

Uppgifterna är hämtade 

från den nationella 

undersökningen 2005 

National Survey of the 

Work and Health of 

Nurses. Korstabeller 

användes för att 

undersöka våldsepisoder 

i förhållande till 

personliga egenskaper 

hos sjuksköterskan, 

jobbegenskaper och 

arbetsplatsklimatfaktore

r.  

n=21307 

(2631) 

År 2005 rapporterade 34 procent av 

kanadensiska sjuksköterskor att de 

utsatts för fysisk misshandel av en 

patient under föregående år; 47 % 

rapporterade psykisk misshandel. 

Misshandeln begicks av män, 

sjuksköterskorna som hade mindre 

erfarenhet, arbetade ofta kvällsskift, 

bemanningen och resurser uppgavs vara 

otillräckliga låg i riskzonen. Relationen 

mellan sjuksköterska och läkare var vag. 

Övergrepp på arbetsplatsen, otillräcklig 

bemanning och dåliga arbetsrelationer 

hade ett samband med våld.   

K 

I 

Zampieron, 

A., 

Galeazzo, 

M., Turra, 

S., & Buja, 

A.  

2009 

Perceived aggression 

towards nurses: Study 

in two Italian helth 

institutions. 

Att studera den ökade 

uppfattningen av 

förekomsten av våld 

mot sjuksköterskor på 

två akutmottagningar. 

Vidare ville forskarna 

kontrollera en hypotes 

700 sjuksköterskor från 

94 olika avdelningar 

valdes ut att delta i 

studien genom anonyma 

fleralternativs 

frågeformulär. 

n=700 

(105) 

49 procent av sjuksköterskorna uppgav 

att de utsatts för aggression det senaste 

året. Sjuksköterskorna på 

akutmottagningen var mest utsatta. 

Utsatthet för risken att drabbas av våld 

bland sjuksköterskorna koppas samman 

med trötthet, stress samt sjuksköterskans 

P 
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Italien  

 

kring karaktären kring 

våld och typ av våld. 

frustration. 

 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 
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