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Sammanfattning 

Bakgrund: Hot och våld inom vården är ett växande problem över hela världen. 

Sjuksköterskor på just akutmottagningar är en stor riskgrupp och riskerar att utsättas för 

både verbalt hot och fysiskt våld.   

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av hot och 

våld på akutmottagningar, samt beskriva de inkluderade artiklarnas undersökningsgrupp.  

Metod: Studien var en beskrivande litteraturstudie baserad på 14 stycken vetenskapliga 

artiklar med kvantitativ och kvalitativ ansats. Databassökningar genomfördes i Medline 

via sökmotorn PubMed.   

Huvudresultat: Resultatet visade frekventa upplevelser av hot och våld vilket gav 

upphov till många destruktiva känslor hos sjuksköterskor, som till exempel rädsla, oro, 

maktlöshet och frustration. Detta medförde psykisk påfrestning och påverkade 

sjuksköterskors omvårdnadsarbete på akutmottagningar negativt. Miljön på 

akutmottagningar spelade en central roll, som till exempel långa väntetider, vilket ofta 

gav upphov till hotfulla händelser. Vidare visade resultatet att anmälningar av 

våldshändelser till sjukhusledningen var bristfällig på grund av till exempel att 

sjuksköterskor var oroliga att inte bli tagna på allvar. Samtliga studier redovisade antal 

deltagare och geografisk utbredning. Majoriteten redovisade ålder och kön, där 

övervägande var kvinnor.     

 Slutsats: Genom beskrivningar av upplevelser från sjuksköterskor arbetandes på 

akutmottagningar belyses att hot och våld är ett stort problem som behöver åtgärdas. 

Sjukhusledningen är en betydande faktor och har ett ansvar att förbättra arbetsmiljön vad 

gäller till exempel väntetider, samt ge personalen utbildning och stöd. Genom adekvat 

utbildning och kunskap i hur hot och våld ska hanteras kan sjuksköterskan i sin profession 

förbättra omvårdnadsarbetet och öka vårdkvalitén.   

 

 

Nyckelord: Akutmottagning, sjuksköterska, upplevelser, våld   

 

  



 

 

Abstract 

Background: Threats and violence in healthcare is a growing problem worldwide. 

Nurses at especially emergency departments is a major risk group and vulnerable to verbal 

threats and physical violence. 

Aim: The aim of this study was to describe nurses' perception of threats and violence in 

emergency departments, and describe the articles included study group.  

Method: The study was a descriptive literature review based on 14 scientific articles with 

quantitative and qualitative approach. Database searches were conducted in MEDLINE 

via PubMed search engine. 

Main Results: The results showed frequent experiences of threat and violence, which 

made many nurses feel destructive emotions, such as fear, anxiety, powerlessness and 

frustration. This caused psychological distress and affected nurses work of nursing in the 

emergency department negatively. The environment of the emergency department played 

a central role, for example long waiting hours, which often resulted in threatening events. 

Furthermore, the results showed that the reporting of violent incidents to the hospital 

management was flawed because of, for example, that nurses were concerned not to be 

taken seriously. All studies reported the number of participants and geographical area. 

The majority reported age and gender, where the majority were women.  

Conclusions: The descriptions of the experiences of nurses working at emergency 

departments, highlighted that threats and violence is a major problem that needs to be 

addressed. The hospital management is a significant factor and have a responsibility to 

improve the working environment in areas such as waiting hours, as well as providing 

staff training and support. Through proper education and knowledge of how threats and 

violence should be handled, can nurses in their profession improve nursing and increase 

the quality of care. 
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1.  Introduktion 

 

Varje år, världen över, förlorar 1,6 miljoner människor sina liv på grund av våld (1). Hot och 

våld existerar i hela världen och inga länder eller samhällen är förskonade från det (1). Våld 

och hot förekommer i hemmen, på gatorna, i skolor och på arbetsplatsen (1) och en yrkesgrupp 

som ofta drabbas av hot och våld just på sin arbetsplats är anställda inom vården (2). Av de som 

är anställda inom vården är sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar en av de största 

riskgrupperna för våld och hot (3). Detta beror bland annat på att arbetsmiljön på 

akutmottagningar är både högljudd och ofta överfull med patienter som får vänta länge på vård 

(4).  

 

1.1 Hot och våld  

1.1.1 Begreppen hot och våld 

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar hot och våld som en avsiktlig handling av fysiskt 

våld i form av hot eller handling mot en annan människa, grupp, samhälle eller mot sig själv 

(1). Med hot avses till exempel verbala ord och trakasserier och med våld avses fysiska övergrep 

som till exempel sparkar, slag och knuffar (5). WHO:s definition av vad våld och hot innebär 

är både bred och omfattande (1). Det beror på att skilda normer, olikartad lagstiftning och 

kulturella variationer mellan länder gör det svårt att skapa en tydlig internationell definition (1).  

1.1.2 Hot och våld mot vårdpersonal 

Vårdpersonal över hela världen löper stor risk att drabbas av hot och våld på arbetsplatsen (6). 

Enlig en rapport från arbetsmiljöverket har en stor andel av svensk vårdpersonal någon gång 

blivit utsatta (7). Det är också från anställda inom vård och omsorg som de flesta anmälningarna 

om hot eller våld på arbetet kommer (8). Någon gång under sitt verksamma yrkesliv finns risken 

att bli utsatt för arbetsrelaterat våld och verbalt hot (6). Däremot är mörkertalet stort angående 

händelser med hot och våld i arbetslivet och syns därför heller inte i den allmänna statistiken 

(8). Kvinnor drabbas generellt oftare av hot och våld på arbetsplatsen och den grupp som 

drabbas mest frekvent är sjuksköterskor (7). I studien av Chen et al. (9) framkommer det att 

cirka 49% av sjuksköterskor (n=791) på akutmottagningar i Taiwan har drabbats av verbalt hot, 

samt att cirka 30% har utsatts för både verbalt hot och fysiskt våld. Det har blivit en 
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normalisering av arbetsplatsrelaterat våld på akutmottagningar, eftersom det är så vanligt 

förekommande (3,10).     

 

1.2 Sjuksköterskans roll 

Inom hälso- och sjukvården går kunskapsutvecklingen snabbt framåt (11). Detta ställer höga 

krav på sjuksköterskans kompetens att bedriva omvårdnad med hög kvalitet, samtidigt som de 

bland annat ska utföra förbättringsarbeten och utvärdera riktlinjer (11). Enligt International 

Counsil of Nurses (ICN) (12) är det fyra områden som är grundläggande för sjuksköterskan, 

dessa är: att främja hälsa, att återställa hälsa, att förebygga sjukdom och att lindra lidande (12). 

Sjuksköterskans arbetsuppgifter är mycket skiftande, eftersom arbetet sker inom många olika 

verksamhetsområden (12). Oavsett inom vilket område sjuksköterskan arbetar, ska det alltid 

bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, samt alltid präglas av ett etiskt förhållningssätt 

(12). Det etiska förhållningssättet ska utgå från en humanistisk människosyn där patientens 

integritet, omsorg och autonomi ska respekteras (12). Det är viktigt att sjuksköterskan har 

förmågan att på ett empatiskt och lyhört sätt, kommunicera med bland annat patienter och 

närstående, eftersom det är sjuksköterskan som för patientens och anhörigas talan genom att 

lyssna på deras behov och önskemål (12,13).  God kommunikation i form av information om 

till exempel väntetider, kan förebygga hot och våld mot sjuksköterskor (13). På 

akutmottagningen har sjuksköterskan huvudansvaret för patienten vid omvårdnad och därför är 

positionen mer utsatt (14). Traumasjuksköterskor på intensivvårdsavdelningar arbetar nära sina 

patienter och de upplevde en rädsla, oro, stress och en osäkerhet när de utsattes för hot och våld 

(15).  Det kan vara svårt att upprätta trygga och förtroendeingivande möten med patienter och 

anhöriga, då tiden är begränsad (16) och miljön stressad (17). När hot och våld inträffat sökte 

sjuksköterskor support från sjukhusledningen och chefer (4,18). Även stödet från kollegor hade 

stor betydelse för att hantera det som inträffat (19). För att få en tryggare och säkrare arbetsplats 

för akutsjuksköterskor fanns ett behov av utbildning och kunskap rörande hur hot och våld 

skulle hanteras (4,18,20).   

 

1.3 Akutmottagning  

Sjukhusens akutmottagningar är en stor och central del av vården (21). På akutmottagningen 

jobbar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare i form av vårdteam (22). Flödet 

på akutmottagningar av patienter är högt (23) och dit kommer människor med varierande 

problematik som till exempel akuta medicinska tillstånd, drogmissbruk och mental ohälsa (14). 

Efter ankomst till akutmottagningen bedöms patientens tillstånd genom så kallad triage, där den 
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med störst vårdbehov ska gå först (13,24). I studien av Göransson et al. (13) framkommer det 

att 76 % av patienterna (n=146) på akutmottagningen hade önskemål om att bli bättre 

informerade angående triageringen. Bristfällig information om vad triage innebär, har visats ge 

upphov till ängslan, irritation och aggressivitet hos patienter och anhöriga (13).  

 

På akutmottagningar är miljön, med till exempel långa väntetider och att många människor 

befinner sig på en begränsad yta, en bidragande orsak till stress hos både patienter och anhöriga 

(14,25,26). Studier visar att sådan stress kan ge upphov till fysiskt och psykiskt våld mot 

sjuksköterskor (14,25,26). Enligt Gates et al. (27) beskriver sjuksköterskor att förmågan att 

utföra arbetet på ett adekvat sätt, minskade efter att ha blivit utsatta för våldsamma händelser. 

Hot och våld påverkar arbetsmiljön negativt, vilket i förlängningen kan leda till att 

sjuksköterskor byter arbetsplats (15) eller blir sjukskrivna (28). Detta medför en ekonomisk 

förlust för den drabbade (28).   

 

1.4 Lagstiftning 

I Sverige finns arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) vars ändamål, bland annat, är att förebygga 

olycksfall och ohälsa i arbetet, samt sträva efter en god arbetsmiljö (29). I 

arbetsmiljöförordningen (AMF 1977:1160) och arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1993:2) 

om hot och våld på arbetsplatser (2) förtydligas hur arbetsmiljölagens ändamål ska genomföras. 

En grundsats i dessa bestämmelser är att arbetsgivaren har huvudansvaret att förebygga ohälsa 

på grund av hot och våld, som till exempel genom rätt utformning av arbetsmiljön (2). Av 

bestämmelserna framgår också att arbetstagaren snabbt ska få stöd och hjälp vid utsatthet för 

hot och våld, för att lindra och förebygga psykisk eller fysisk skada (2). För att kunna utföra 

arbetet med tillfredsställande trygghet och säkerhet ska också tillräcklig information och 

utbildning för arbetstagaren finnas (2).  

 

1.5 Teoretisk referensram   

Imogene King levde mellan år 1923–2007 och var från Iowa, USA (30). Hon var sjuksköterska 

med en doktorsexamen i pedagogik och jobbade som professor rörande problem med pedagogik 

inom omvårdnad (30). Kings omvårdnadsteori ”Theory of goal attainment” lyfter bland annat 

två av omvårdnadens bärande begrepp, det vill säga människa och miljö (30). Människor är 

unika och står i omvårdnadens fokus, där varje individ upplever verkligheten och den 

omgivande miljön på olika sätt och reagerar samt handlar därefter (30). Detta kan vara en 

förklaring till olika typer av beteenden (30). Teorin grundar sig på tre delar; det personliga 
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systemet, det interpersonliga systemet och det sociala systemet (30). I det personliga systemet 

är den enskilde sjuksköterskan i fokus och tolkar information, samt reflekterar kring sig själv 

och omvärlden, utifrån ett individuellt perspektiv genom erfarenheter och upplevelser (30). Det 

interpersonella systemet bygger på ett samarbete mellan till exempel sjuksköterska och patient, 

där det är viktigt att sjuksköterskan har kunskapen om kommunikation, interaktion, olika roller 

samt stressens inverkan på människor (30). Att främja, bevara eller återställa hälsan hos den 

sjuke är målen för omvårdnaden, vilka sjuksköterska och patient ska besluta om tillsammans 

(30). Dock kan faktorer som bland annat stress, tid och utrymme påverka huruvida dessa mål 

uppfylls eller inte (30). Det sociala systemet består av olika grupper av samverkande system, 

som till exempel hälso-och sjukvården där auktoritet, beslutsfattande, status, makt och 

organisation är det som styr för att bland annat nå olika mål (30).  

  

1.6 Problemformulering  

På akutmottagningen kommer sjuksköterskan i kontakt med många olika människor i behov av 

omvårdnad och hjälp. Det har visat sig vara ett flertal faktorer som ger upphov till hot och våld 

på akutmottagningen, som till exempel långa väntetider, bristfällig information och små 

utrymmen. Eftersom sjuksköterskan har en nära interaktion med patient och anhörig, finns en 

risk att sjuksköterskan utsätts för hot och våld under omvårdnadsarbetet. Det finns ett flertal 

studier med inriktning på miljöns betydelse för uppkomsten av hot och våld på 

akutmottagningar men få studier om sjuksköterskans egna upplevelser av hot och våld och vilka 

personliga konsekvenser det medför för den utsatta sjuksköterskan. Det finns ett behov av att 

förändra det kliniska arbetssättet för att förebygga och förhindra att sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal utsätts för hot och våld. En viktig del av det arbetet är att veta hur sjuksköterskorna 

själva upplever våldsamma och hotfulla händelser på sina arbeten. Det är dessutom viktigt att 

sjuksköterskor anmäler dessa händelser och på så sätt blir det synligt i statistiken. Detta kan i 

sin tur leda till att arbetsgivaren i större utsträckning inför olika åtgärder och utbildningar för 

att göra arbetsplatsen säkrare och tryggare. I förlängningen gynnar detta både sjuksköterska, 

patient och anhörig. Som sjuksköterska är det därför betydelsefullt att ha insikt i problematiken 

som följer av hot och våld, för att på bästa sätt kunna bidra till förbättringar i det kliniska arbetet 

på akutmottagningen. 
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1.7 Syfte och frågeställningar 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av hot och våld på 

akutmottagningar, samt beskriva de inkluderade artiklarnas undersökningsgrupp. 

 

1. Hur upplever sjuksköterskor hot och våld på akutmottagningar?  

2. Vilken är undersökningsgruppen i de inkluderade artiklarna? 

 

2. Metod  

 

2.1 Design 

Litteraturstudien har en beskrivande design, vilket innebär att skapa en övergripande bild över 

den forskning som finns inom vårdområdet (31).  

  

2.2 Sökstrategi  

Sökningarna genomfördes i databasen Medline som är den primära databasen för Nationel 

Library of Medicine och innehåller omvårdnadsforskning (32). Via Medline har sökmotorn 

PubMed använts, vilket är den största sökmotorn som kan användas för att få tillgång till samt 

underlätta begränsningar av artiklar (32). För att specificera sökningen och få fram relevanta 

ord användes Medline´s thesaurus i form av Medical Subject Headings (MeSH) via PubMed 

(31,32). Sökorden som använts i PubMed är Violence, Nurses, Perception, Aggression och 

Emergency service hospital (se Tabell 1). Fritextsökning genomfördes med orden Emergency, 

Nurses och Violence, för att få en bredare träffbild (se Tabell 1) (32). Fritextsökning på ordet 

Threat gjordes inte, då författarna bedömde att MeSH- termen Violence täckte in ordet Threat. 

Trunkering på ordet Nurses* användes för att bredda sökningen ytterligare (32). Även 

boolenska sökoperatören AND användes i samtliga artiklar för att avgränsa sökningar (31,32).  

Databassökningarna begränsades genom att väsentliga artiklar skulle vara fritt tillgängliga via 

biblioteket vid Gävle högskola. Sökningarna begränsades också med 14 år (2003–2017) och 

engelska (se Tabell 1). Anledning till att författarna valt 14 år beror på att tillgången till fler 

kvalitativa artiklar ökade på grund av sökningar över 10 år. Vid beskrivning av mänskliga 

upplevelser används med fördel artiklar med kvalitativ ansats (31).  

  

 



 

6 

Tabell 1. Sökstrategi 

 

 

Databas 

 

Begränsningar 

(limits) 

Sökdatum 

 

Söktermer 

 

Antal 

träffar 

 

Lästa 

abstrakt 

 

Möjliga 

artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

 

Medline via 

PubMed 

 

14år, English 

2017-01-24 

 

 

Emergency (Fritext) 

Violence (Fritext) 

AND AND Nurses* 

(Fritext) 

 

 

338 

 

 

29 

 

 

12 

 

Medline via 

PubMed 

 

14år, English 

2017-01-24 

 

 

Emergency service, 

Hospital [MeSH] 

AND Aggression 

[MeSH] 

 

 

84 

 

 

18 

 

 

2 

 

Medline  

via PubMed 

 

14år, English 

2017-01-24 

 

 

Emergency service, 

Hospital [MeSH] 

AND Violence 

[MeSH] AND 

Perception [MeSH] 

 

 

29 

 

 

3 

 

 

0 

  Totalt: 451 50 14 

*=Trunkering  

 

2.3 Urvalskriterier  

Inklusionskriterier för studien var att artiklarna skulle vara empiriska studier, svara på studiens 

syfte, inkludera sjuksköterskor på akutmottagningar samt innehålla Introduktion, Metod, 

Resultat och Diskussion (IMRaD). Genom att följa IMRaD-strukturen kan vetenskapliga 

artiklar identifieras (31). Alla artiklar med IMRaD ska även inneha ett abstrakt i början samt en 

referenslista i slutet (31).  Artiklar som exkluderats berörde våld i nära relationer, stöd till 

personal och prevention vid hot och våld. Anledningen till att ovanstående artiklar exkluderades 

var svårigheten att urskilja sjuksköterskans upplevelser av hot och våld, då fokus i artiklarna 

låg på andra faktorer.  För att rama in vad som ska ingå och uteslutas i studier används 

inklusions- och exklusionskriterier (31). 
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2.4 Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar 

I det första urvalet blev det totala utfallet av sökningen 451 träffar. Samtliga artiklars titlar 

granskades, varpå 401 artiklar valdes bort på grund av att de inte var relevanta för studiens 

syfte, inte mötte inklusionskriterierna, samt var dubbletter. Dubbletter som exkluderades var 

fem till antalet. Därefter granskades återstående 50 artiklars abstrakt, varpå ytterligare 36 

sållades bort; nio svarade inte på studiens syfte, 15 med innehållet våld i nära relationer, fem 

stöd till personal och sju prevention vid hot och våld. Kvarstående potentiella artiklar till studien 

var 14 till antalet som utgör studiens resultat. Urvalsprocessen genomförde författarna 

tillsammans och flödesschemat redovisas i Figur 1. 

 

 

Figur 1. Flödesschema på urvalsprocessen  

  

2.5 Dataanalys 

De kvarstående 14 artiklarna skrevs ut i pappersformat för att underlätta hanteringen. Artiklarna 

lästes av båda författarna på skilda håll ett flertal gånger för att få ett bra helhetsintryck, med 

fokus på att resultatet motsvarar studiens syfte. Genom att granska artiklarna på skilda håll ökar 

trovärdigheten och risken att påverka varandra minimeras (32). Författarna till föreliggande 

litteraturstudie har strukturerat upp artiklarna genom Tabell 2 (bilaga 1), där författare, årtal, 

titel, undersökningsgrupp, datasamlingsmetod och dataanalysmetod ingår. Tabell 3 (bilaga 2) 

strukturerades upp med författare, syfte och resultat. Tabeller ger en tydligare översikt av 

informationen och samordningen blir lättare (31).  

 

För att besvara första frågeställningen i syftet har författarna först separat läst, granskat och 

markerat innehållet i samtliga artiklars text, där utvalda färgmarkeringar representerade olika 

upplevelser. Färgmarkeringar kan användas som ett hjälpmedel för att finna och organisera 

olika teman i artiklarnas resultat (31). Innehållet diskuterades sedan tillsammans för att 

upptäcka likheter, skillnader och gemensamma upplevelser. Upplevelserna sammanställdes i 

Antal träffar: 

451

Bortfall efter 
titelgranskning: 

401

Antal kvar: 

50

Bortfall efter 
abstraktgranskning:

36

Antal kvar:

14
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Tabell 3 (bilaga 2), för att på ett tydligt sätt urskilja det tema och subteman som växte fram ur 

artiklarnas resultat. Det diskuterade innehållet redovisas som brödtext i resultatavsnittet. För att 

besvara syftets andra frågeställning har de inkluderade artiklarnas undersökningsgrupp 

granskats. Innehållet har lästs och sammanställts på varsitt håll. Författarna till litteraturstudien 

har även här använt sig av färgmarkeringar av den anledningen att markera och skilja på de 

inkluderade artiklarnas undersökningsgrupp, samt för att få en bättre överblick. Utfallet 

diskuterades och sammanställdes tillsammans i Tabell 2 när konsensus uppnåtts. De 

inkluderade artiklarnas undersökningsgrupp presenteras i studiens resultatdel och innehåller 

antal deltagare, ålder, kön och geografisk utbredning (se Tabell 2, bilaga 1).  

 

2.6 Forskningsetiskt övervägande  

Båda författarna ansvarar för att examensarbetet ska följa etiska regler i föreliggande 

litteraturstudie. Materialet som framkommit i artiklarna har granskats och författarna har 

försökt bortse från egna värderingar i syfte att tillgodose ett etiskt förhållningssätt i 

litteraturstudien (31). Författarna är medvetna om att missuppfattningar och misstolkningar kan 

förekomma när artiklar är skrivna på engelska och inte på författarnas modersmål svenska (31).  

Författarnas strävan var att vara objektiva i rapporteringen samt att ursprungskällan tydligt och 

korrekt skulle framgå (32). 

3. Resultat 

Studien omfattar 14 vetenskapliga artiklar varav tio är kvalitativa, två är kvantitativa samt två 

är mixad metod. Det sammanställda resultatet presenteras med två huvudrubriker och 

tillhörande underrubriker: (1) Känslor vid hot och våld med underrubrikerna Rädsla, 

Osäkerhet och sårbarhet, Maktlöshet och frustration och Övriga känslor och (2) Metodologisk 

aspekt med underrubriker Antal deltagare, Ålder, Kön och Geografisk utbredning. 

 

3.1 Känslor vid hot och våld 

3.1.1 Rädsla   

Rädsla var vanligt förekommande bland sjuksköterskor som blivit utsatta för hot och våld (33-

39). Sjuksköterskor utsattes dagligen för aggressiva, hotfulla och ibland våldsamma patienter 

(39,40) och anhöriga (38). Detta upplevdes som ett hinder vid utövandet av yrket och gav 

psykiska men (39).  Att känna sig rädd och orolig på arbetet, i sin arbetsmiljö, hade en stor och 

negativ effekt på sjuksköterskors mående (35,36,40,41). I studien av Tan et al. (42) och 
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Ramacciati et al. (43) framkommer det att sjuksköterskor som tidigare blivit hotade till livet, 

var rädda att hotet skulle återupprepas eller förverkligas. Även i studien av Pinar et al. (37) 

framkommer det att sjuksköterskor var rädda för att utsättas för en våldshandling igen. 

Sjuksköterskor upplevde att tidigare händelser som varit hotfulla eller våldsamma väckte 

jobbiga minnen (34,39) och känslor som utan anledning framträdde var skakningar, illamående 

och tröstlöshet (39). Vissa var rädda att gå till jobbet (39) och andra började låsa bildörren efter 

sig (35). Flera sjuksköterskor kände även rädsla och oro när de skulle ta sig till bilen på 

parkeringsplatsen efter arbetspassets slut (38). Rädslan för att bli utsatta för fysiskt våld av 

patienter och anhöriga på akutmottagningen, var större än rädslan för verbalt hot (37,44) och 

sjuksköterskor upplevde en oro över både sin egen- och kollegors säkerhet, flera gånger i 

månaden (38). Sjuksköterskor kände en stor oro inför framtiden på grund av ökat våld på 

akutmottagningen (37,44) och de var rädda att bli lämnade ensamma med hotfulla patienter, 

eftersom de inte ville riskera att bli fysiskt skadade (45). Sjuksköterskor jobbade ofta ensamma 

med till exempel triage i korridorer eller vid andra avskärmade utrymmen på akutmottagningen, 

där minimala flyktvägar fanns (33).  

 

Hot och våld ökade i och med överbeläggningar, eftersom trycket, intensiteten och oljudet steg 

bland patienterna, vilket gjorde att många sjuksköterskor kände sig obekväma och utsatta (33). 

De upplevde att patienterna inkräktade på deras privata sfär, speciellt då patienter blev 

högljudda och verbalt kränkande (33). Sjuksköterskor kände sig obehagliga till mods och rädda 

för sin egen säkerhet, när patienter skrek åt dom eller höjde rösten (33,44), därför minimerades 

kontakten med hotfulla patienter så mycket som möjligt, vilket kunde vara en medicinsk risk 

(41). Det fanns en ovilja att ta hand om hotfulla (42) och instabila patienter, eftersom dessa 

skapade oroskänslor hos sjuksköterskor (35). Dock kände de sig mindre hotade av personer 

som inte var medvetna om sina handlingar (33,43), som till exempel alkoholpåverkade (33), 

psykiskt ostabila personer eller aggressiva på grund av patologiska tillstånd (43). I studien av 

Hamdan et al. (41) upplevde sjuksköterskor i högre utsträckning arbetsrelaterad rädsla än annan 

vårdpersonal. Rädslan innefattade inte bara sjuksköterskans upplevelse kring sin egen säkerhet, 

utan också för de andra patienterna i väntrummet, kollegor, samt de barn som ofta är i den 

aggressive vuxnes sällskap på akutmottagningen (36,44). 
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3.1.2 Osäkerhet och sårbarhet  

I studien av Catlette (40) beskrev sjuksköterskor akutmottagningen som en plats där de mötte 

många olika personer, som till exempel mentalt sjuka, alkohol- och drogpåverkade, och även 

införsel av vapen var vanligt förekommande (38,40). Sjuksköterskor upplevde därmed en 

osäkerhet och sårbarhet (36-40,44,46) på arbetsplatsen och beskrev att de började titta sig en 

extra gång över axeln (35). Ibland fick säkerhetsvakter eskortera personalen till bilen efter 

arbetspassets slut (36). Utsattheten ledde till att sjuksköterskor upplevde nervositet (34,35) och 

ångest  (35,39,42). Enligt Kowalenko et al. (46) kände sig sjuksköterskor mer osäkra i sin 

arbetsmiljö än läkare, där känslan av att vara på sin vakt efter en händelse upplevdes som 

besvärande (34). Även i studien av Pinar et al. (37) kände 65% av sjuksköterskorna (n=255) en 

osäkerhet på arbetsplatsen. Närvaro av polis eller säkerhetspersonal ökade till viss grad känslan 

av trygghet, men förbättringar angående säkerheten ansågs ändå behövas för att minska 

utsattheten för hot och våld (40). I studien av Shaw (38) upplevde majoriteten av 

sjuksköterskorna att trygghet och säkerhet ökade genom närvaro av polis eller 

säkerhetspersonal. Trots detta kände de ändå en stor osäkerhet inför framtiden (44), med tanke 

på det hot och våld de kom i kontakt med på arbetsplatsen (44). I studien av Wolf et al. (39) 

uttryckte en sjuksköterska att ledningen verkade vara mer bekymrad över polisanmälan än det 

faktum att individen blivit utsatt för våld och hot. Sjuksköterskor upplevde en osäkerhet att 

rapportera våldsamma händelser till sjukhusledningen på grund av att eventuellt mista sina jobb 

(37).  

 

3.1.3 Maktlöshet och frustration  

Enligt Pich et al. (36) och Hislop et al. (45) upplevde sjuksköterskor att våldet ökade, vilket gav 

känslor som frustation, upprördhet och uppgivenhet över att vissa situationer var oundvikliga. 

Sjuksköterskor var frustrerade över att hela tiden agera, upprätthålla ett professionellt intryck 

(42), hjälpa patienter och stötta anhöriga på bästa sätt, men trots detta bli utsatta för våld och 

hot i sitt arbete (43,45). Att hela tiden känna sig som ett offer för hotfulla händelser gav en 

känsla av irritation och vanmakt (39) Genom bristfälligt stöd från sjukhusledningen, 

förändringar i säkerheten eller i verksamheten, skapades känslor som frustration, ångest (39) 

och en maktlöshet hos sjuksköterskorna på arbetsplatsen (37,43). En känsla av ensamhet och 

att vara helt utelämnad i arbetssituationen förekom (33,43). Hela 36% av de sjuksköterskor 

(n=255) som rapporterade verbalt våld respektive 42% som rapporterade fysiskt våld, fick 

aldrig någon respons tillbaka från sjukhusledningen (37). Endast 3% av alla rapporterade 



 

11 

händelser med fysiskt våld mot personalen ledde till anmälningar (37).  Vid en händelse då en 

sjuksköterska anmält en patient för våld och hot under vistelse på akutmottagningen, ifrågasatte 

domaren i domstolen sjuksköterskans anmälan (39). Domarens inställning var att 

sjuksköterskor får acceptera hot och våld på akutmottagningar, vilket lämnade sjuksköterskan 

med en känsla av maktlöshet och att ha blivit behandlad som ett våldtäktsoffer (39). 

 

3.1.4 Övriga känslor  

Hot och våld på akutmottagningen upplevdes vara en del av jobbet (36,42) och sjuksköterskorna 

var medvetna om både psykologiska och fysiska risker (42). Att frekvent möta hot och våld 

från patienter påverkade sjuksköterskors arbete (34,39) och emotionella tillstånd negativt 

(36,42,43). De kände sig förolämpade (33), värdelösa, nedstämda och tappade tron på sig själva 

(36). Detta resulterade i att empatin för de patienter som använde sig av verbala hot, eller som 

inte uppskattade sjuksköterskans arbete, minskade (36). I studien av Angland et al. (33) beskrev 

en sjuksköterska detta som "själsdödande". Händelser där fysiskt våld förekommit gav djupa 

sår i själen, vilka tog lång tid att läka (43). Sjuksköterskor kände att de borde kunnat handskats 

med och tolererat, hotfulla och våldsamma situationer (36) och de kände skuld vid de tillfällen 

de misslyckats med detta (41,43). De klandrade och ifrågasatte sig själva och sitt arbete (33) 

vilket medförde att de inte kände sig uppskattade (42).  

 

Sjuksköterskors tankar kretsade kring hur de hade kunnat förhindrat eller förbättrat situationen 

(42) och de kände ilska över att situationen på akutmottagningen var som den var och att det 

påverkade deras arbete negativt (42,45). Sjuksköterskor beskrev att de också kände ilska över 

att bli bemötta med hot och våld på arbetsplatsen och att de bara ville skrika "hur vågar du" till 

berörd patient (45). Påfrestande situationer med aggressiva personer ledde ofta till missnöje och 

en bitterhet för att ha inlett en samverkan med personen (42). Efter en våldshändelse ökade 

stressen hos sjuksköterskorna (35,46) och genom att fortsätta utföra arbetsuppgifter resulterade 

det ibland i trötthet och utbrändhet (42). Vidare kände sjuksköterskorna att de hade ett stort stöd 

och uppskattning från sina kollegor då händelser av våld och hot uppstått (45) 
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3.2 Metodologisk aspekt 

3.2.1 Antal deltagare  

Det sammanlagda deltagarantalet för alla inkluderade studier var 1443 (33-46). I de kvalitativa 

studierna var lägsta antalet deltagare 5 (45) och det högsta antalet deltagare var 46 (39). I de 

kvantitativa studierna var lägst antal deltagare 178 (34) och det högsta antalet deltagare var 444 

(41). I 11 av de inkluderade artiklarna var det endast sjuksköterskor i undersökningsgruppen 

(33-37,39,40,42,44,45). I tre av artiklarna fanns det övrig vårdpersonal med (38,41,46).   

3.2.2 Kön 

I en av de inkluderade artiklarna var deltagarna endast kvinnor (37), medan 11 artiklar berörde 

både män och kvinnor (33-36,39-44,46). I två antal artiklar redogjordes inte för deltagarnas kön 

(38,45). En sammanställning av de övriga 12 inkluderade artiklarna berörande kön, visade att 

754 var kvinnor och 449 var män (33-46).  

3.2.3 Ålder 

Sju artiklar redogjorde för deltagarnas ålder (33,36,37,40-42,46). I fyra antal artiklar framkom 

inte deltagarnas ålder (34,38,39,45) och i tre antal beskrevs endast en genomsnittlig ålder på 

deltagarna (35,43,44).   

De inkluderade artiklarnas yngsta deltagare var 20 år (37,40,46) och de äldsta deltagarna var 

65 år (46).  Lägsta genomsnittlig ålder var 37 år (35) och högsta genomsnittlig ålder var 44 år 

(43) i de inkluderande artiklarna.  

Redovisning av deltagarnas ålder presenterades i tabellform i tre antal artiklar (37,41,43). 

Resterande 11 antal artiklar redovisade deltagarnas ålder i löpande text (33-36,38-40,42,44-46).     

3.2.4 Geografisk utbredning 

Tre antal artiklar hade genomförts i USA (39,40,46), två i Australien (36,44), en i Irland (33), 

en i Iran (34), en i Palestina (41), en i England (45), en i Canada (35), en i Turkiet (37), en i 

Italien (43) och en i Singapore (38).     
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4. Diskussion 

Diskussionen presenteras med tre huvudrubriker och eventuellt tillhörande underrubriker: (1) 

Huvudresultat, (2) Resultatdiskussion med underrubrikerna Känslor vid hot och våld och 

Metodologisk diskussion, (3) Metoddiskussion, (4) Kliniska implikationer, (5) Förslag till 

fortsatt forskning och (6) Slutsats.  

 

4.1 Huvudresultat 

Denna litteraturstudie visade att hot och våld mot vårdpersonal var frekvent förekommande och 

blir allt vanligare. Det visade sig att sjuksköterskor på akutmottagningar var den grupp som 

löpte störst risk att drabbas och liknande upplevelser beträffande hot och våld fanns över hela 

världen. Detta framkallade känslor som till exempel rädsla, oro, maktlöshet och frustration på 

arbetsplatsen, vilket påverkade sjuksköterskors välbefinnande. Miljön på akutmottagningar 

spelade en central roll med bland annat långa väntetider, ensamarbete och överbeläggningar av 

patienter, vilket ofta gav upphov till hotfulla händelser. Vidare visade resultatet att anmälningar 

av våldshändelser till sjukhusledningen var bristfällig på grund av till exempel att 

sjuksköterskor var oroliga att inte bli tagna på allvar.   

De inkluderade artiklarna i föreliggande litteraturstudie beskrev även undersökningsgrupp. 

Deltagarantalet redovisades i samtliga inkluderade artiklar där majoriteten var kvinnor, vilket 

visar på en sned könsfördelning. I tio artiklar framgick deltagarnas ålder och i fyra framgick 

det inte. Samtliga studier genomfördes utanför Norden.     

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Känslor vid hot och våld  

Resultatet i föreliggande litteraturstudie tyder på att hot och våld har blivit allt mer vanligt 

förekommande på akutmottagningar runt om i världen och tidigare studier visar även på en 

normalisering av detta (3,10). En av de mest utsatta grupperna är sjuksköterskor (14). En 

förklaring till detta kan vara att sjuksköterskor har huvudansvaret för patienten vid omvårdnad 

vilket gör att positionen blir mer utsatt (14). Enligt Imogene King står människan i 

omvårdnadens centrum (30). I det interpersonella systemet ska patienten vara med i beslut som 

rör omvårdnadens mål och ge sin syn på det omvårdnadsarbete sjuksköterskan utför, vilket 

ställer krav på att kommunikationen mellan sjuksköterska och patient är komplikationsfri (30). 

När patient eller anhörig uppvisar ett hotfullt beteende som framkallar negativa känslor hos 
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sjuksköterskor, menar författarna till föreliggande litteraturstudie att dessa två faktorer 

undermineras, vilket gör att patienten kan gå miste om viktig information. Detta kan påverka 

patientens omvårdnadsmål negativt (30).   

 

Rädsla var en gemensam upplevd känsla i föreliggande litteraturstudie (33-39). I Wolf et al. 

(39) beskrevs rädsla för att gå till sitt arbete, på grund av att den egna säkerheten eventuellt 

kunde komma att äventyras (38). Rädsla kunde också komma av att händelser av hot och våld 

skulle förverkligas eller återupprepas (42,43), samt att tidigare hotfulla och våldsamma 

händelser väckte jobbiga minnen (34,39). Detta hade en stor negativ effekt på sjuksköterskors 

mående (35,36,40,41) och resulterade i att sjuksköterskor av rädsla ibland undvek aggressiva 

patienter, för att ha så lite patientnära kontakt som möjligt (41). Att sjuksköterskor undviker 

vissa patienter anser författarna till föreliggande litteraturstudie är ett problem och strider mot 

hälso-och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) (24), som föreskriver att alla har rätt till en god vård 

på lika villkor. Å andra sidan har alla som arbetar, enligt arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160), 

rätt att vistas i en trygg och säker arbetsmiljö (29), vilket gör att dessa två motpoler skapar en 

konfliktsituation. Rädslan leder till att sjuksköterskor hindras i sitt utövande av omvårdnad och 

i förlängningen påverkar det både vårdkvalitén och vård på lika villkor. Sjuksköterskor var även 

rädda att jobba ensamma i denna krävande miljö på grund av hot och våld (33), vilket författarna 

till föreliggande litteraturstudie anser skulle kunna förhindras i större utsträckning om 

sjuksköterskor alltid arbetade minst två tillsammans. Enligt studien av Morken et al. (47) 

beskriver deltagarna att kollegorna ofta var utom synhåll när en hotfull situation uppstod, men 

att det i undantagsfall kunde hända att en kollega bara dök upp och avstyrde situationen, vilket 

också talar för att ett arbetssätt där sjuksköterskan utför arbete två och två inverkar hämmande 

på hot och våld. Detta är såklart en resursfråga där intressekonflikten mellan ekonomi och 

sjuksköterskans säkerhet blir mycket tydlig.    

 

Andra upplevda känslor som framkom i föreliggande litteraturstudie var osäkerhet och 

sårbarhet (36-40,44,46). På grund av det ökade våldet på akutmottagningarna (44) kände 

sjuksköterskor en osäkerhet inför framtiden (44) och många uttryckte en önskan om att förbättra 

säkerheten på sin arbetsplats (40). Det ska finnas ordentliga säkerhetsrutiner på arbetsplatsen 

att följa om en hotfull situation skulle uppstå (2). Att känna sig trygg och säker i sin arbetsmiljö 

är en naturlig förutsättning för att kunna utföra sitt jobb på bästa sätt och i studien av Shaw (38) 

framkommer det att känslan av trygghet och säkerhet ökade med polis eller säkerhetspersonal 

på arbetsplatsen. Författarna till föreliggande litteraturstudie menar att även information och 
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utbildning till sjuksköterskor är en förutsättning för att skapa trygghet, vilket också studien av 

Morken et al. (47) styrker. Utbildning och träning i hur hotfulla situationer kan avvärjas, samt 

träning i att avläsa kroppsspråk hos patienter, gjorde att sjuksköterskor i större utsträckning 

kunde förebygga eskalering av hot och våld (17,19,47). Detta resulterade i att känslan av 

osäkerhet minskade (47).  

 

Många sjuksköterskor upplevde känslor som maktlöshet, frustration och ångest över att inte bli 

lyssnad på av sjukhusledningen (39). Detta gav en känsla av att vara helt utelämnad i sin 

arbetssituation (33,43). Sjuksköterskor anmälde inte våldsamma händelser i tillräcklig 

utsträckning på grund av oro för beskyllning från sjukhusledningen att vara upphov till den 

våldsamma situation som uppstått (37). Detta framkommer också i studien av Senuzun et al. 

och Gates et al. (19,48). Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att sjuksköterskor 

som inte blir lyssnad på tappar sin auktoritet, vilket påverkar både rollen som sjuksköterska 

men även kvalitén på omvårdnaden som ska ges. Bristande rapportering kan leda till negativa 

konsekvenser och en social acceptans av våld och hot på arbetsplatsen. Enligt Imogene King 

har det sociala systemet makten över bland annat organisationen och beslutsfattandet, vilket 

också innebär ett ansvar gentemot arbetstagarna (30). Sjukhusledningen har enligt 

arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) (29) ett ansvar gentemot sina anställda att förebygga 

uppkomsten till hot och våld, samt se till att arbetsplatsen är säker att jobba i. En bristande 

rapportering angående våldshändelser, underminerar sjukhusledningen att ta ansvar för 

problemet samt sätta in rätt resurser och åtgärder.  

 

En sjuksköterska arbetandes på akutmottagningen beskriver arbetet som "själsdödande" på 

grund av utsattheten för hot och våld på arbetet (33), medan andra uttryckte känslor som 

nedstämdhet, känsla av att vara värdelös och att tappa all tro på sig själv (36). Detta framgår 

även av ny forskning av Wong et al. (49) där sjuksköterskor beskriver en upplevelse av, att 

oavsett hur adekvat de än utför sitt arbete möts de ändå av hot eller våld, vilket påverkade 

självkänslan negativt. Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att det är viktigt att få 

känna sig betydelsefull och uppskattad för det arbete man gör, speciellt när det gäller arbeten 

med människor som kräver mycket engagemang och energi. Upplevelsen av övervägande 

negativa känslor i arbetsmiljön, kan leda till att sjuksköterskor byter arbetsplats (15,50) eller 

blir sjukskrivna (28), vilket leder till förluster för både arbetstagaren och arbetsgivaren (17,51). 

Genom att fånga upp sjuksköterskorna när en våldshändelse skett kan skadorna för både 
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arbetstagare och arbetsgivare minimeras.  Det kan vara i form av bearbetning tillsammans med 

kollegor eller psykologer (2).    

 

Situationer som var påfrestande för sjuksköterskorna ledde ibland till känslor som ilska, 

missnöje (42,45) och ökad stress (35,46). Detta kan i sin tur leda till trötthet och utbrändhet 

(42) vilket författarna till föreliggande litteraturstudie också anser kan minska sjuksköterskans 

produktivitet och därmed öka vårdlidandet för patienten. I studierna av Magnavita et al. (50) 

och Gates et al. (27) framkommer det att stress, ilska och missnöje påverkar sjuksköterskans 

professionella arbetssätt negativt. Imogene King tar också i sin omvårdnadsteori upp, att yttre 

faktorer som till exempel stress kan påverka omvårdnadsmålen och göra det svårare för 

patienten att uppnå dessa (30). 

 

I föreliggande litteraturstudies resultat framgår det att hot och våld på akutmottagningen 

framkallar många olika negativa känslor och upplevelser hos sjuksköterskor. Det uppstår en 

motsättning mellan patientens känslor och förväntningar, samt de rutiner som finns kring 

vården på akutmottagningen. Miljöfaktorer som långa väntetider eller överbeläggningar (33) 

har visat sig öka risken för negativa känslor hos patienter och anhöriga, vilket kan vara en 

bidragande orsak till fysiskt och psykiskt våld mot sjuksköterskor (14,25,26). I studien av 

Morken et al. (47) belyses problemet med att vissa individer som inkom till akutmottagningen 

med halsont eller hosta, inte förstod varför väntetiden var så lång och därför blev irriterade. 

Genom att informera patienter och anhöriga samt ge dom en förståelse för hur 

akutmottagningen är uppbyggd, skulle eventuella hot och våldssituationer kunna förebyggas 

(13,47). Enligt Imogene King är varje individ unik (30). Individen upplever och reagerar på den 

omgivande miljön (30), vilket kan vara en förklaring till de olika typer av beteenden individer 

uppvisar på akutmottagningar. I det personliga systemet kan sjuksköterskan genom till exempel 

erfarenhet, reflektera över varför individer reagerar på olika sätt och därmed få en bättre 

förståelse för patienten (30). Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att detta också 

ger en positiv effekt på omvårdnaden, då sjuksköterskan på ett bättre sätt kan tillmötesgå 

patientens behov.  

 

4.2.2 Metodologisk diskussion  

Samtliga inkluderade artiklar redovisade deltagarantalet (33-46). Lägst antal deltagare i en 

kvalitativ studie var fem (45) och högst antal deltagare i en av de kvantitativa studierna var 444 
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(41). Enligt Polit et al. (31) bör deltagarantalet i kvalitativa studier vara ungefär tio när 

upplevelser ska beskrivas. Deltagarantalet varierade kraftigt mellan de kvalitativa och 

kvantitativa studierna, dock beskriver Polit et al. (31) att om liknande resultat framkommer i 

alla studier styrker detta trovärdigheten. I 11 av de inkluderade artiklarna är 

undersökningsgruppen sjuksköterskor på akutmottagningar (33-37,39,40,42,44,45). Övrig 

vårdpersonal fanns med i tre av artiklarna (38,41,46). Samtliga deltagare i de inkluderade 

artiklarna har erfarenhet baserad på föreliggande studies syfte, vilket är ett grundkriterie vid 

beskrivning av upplevelser och erfarenheter enligt Polit et al. (31). 

I samtliga inkluderade artiklar var  449 av deltagarna män och 754 var kvinnor (33-46). 

Snedfördelningen mellan könen kan bero på att de flesta yrkesverksamma sjuksköterskor är 

kvinnor, vilket kan göra att överförbarheten begränsas (31). I 11 artiklar redovisades kön (34-

37,39-44,46), medan kön inte framkom i två av artiklarna (38,45). Det vore en önskan att 

samtliga artiklar redovisat kön, då det kanske hade lett till ett större antal manliga deltagare och 

därmed ökat överförbarheten.    

 

I tio artiklar fanns deltagarnas ålder beskrivna (33,36,37,40-42,46), medan de i fyra antal 

artiklar inte framkom (34,38,39,45), vilket gör det svårare att generalisera (31). De inkluderade 

artiklarnas yngsta deltagare var 20 år (37,40,46) och de äldsta deltagarna var 65 år (46).  

Variationerna på deltagarnas ålder hade ett brett spann, vilket stärkte överförbarheten eftersom 

samtliga deltagare hade liknande upplevelser av hot och våld oavsett ålder. Detta anser 

författarna till föreliggande litteraturstudie var en styrka.   

 

Land presenterades i samtliga inkluderade artiklar (33-46) och därför har geografisk utbredning 

redovisats. De inkluderade artiklarna har en stor spridning världen över och detta ökar 

överförbarheten och trovärdigheten, vilket författarna anser vara en styrka. Dock är det synd att 

inga studier representerar Norden. Detta kan i sin tur vara en svaghet och försvåra 

överförbarheten eftersom kulturer, normer och samhällsstrukturer mellan länderna kan se 

annorlunda ut angående hot och våld på akutmottagningar än i till exempel Sverige. 

 

4.3 Metoddiskussion  

En litteraturstudie med deskriptiv design valdes för att svara på syftet och frågeställning. Detta 

är en styrka och används med fördel då genomförd forskning ska sammanställas och presenteras 

(31).  Sökningar genomfördes i databasen Medline via sökmotorn PubMed, vilket kan vara en 

styrka, eftersom PubMed är den största sökmotorn vid omvårdnadsforskning (32). Anledningen 



 

18 

till att författarna endast sökte artiklar i PubMed beror på att antalet källor var tillräckligt många 

att grunda kommande studie på. Dock kan det finns en svaghet i att bara använda en databas, 

eftersom sökningarna kan bli begränsade (31). 

 

Utifrån studiens syfte valdes sökord, vilket anses vara en styrka (31). Författarna använde 

Medline´s thesaurus i form av MeSH-termer för att specificera sökningen (31,32) och 

fritextsökning genomfördes för att få en bredare träffbild (32), vilket är ytterligare styrkor. 

Booleanska sökoperatorn AND användes för att avgränsa sökningarna (31), detta anses också 

vara en fördel.   

 

När en litteraturstudie ska genomföras ingår det att besluta om vilken tidsram studierna ska 

hålla sig inom (31). Inför föreliggande studie valde författarna artiklar äldre än 10 år eftersom 

tillgången till fler kvalitativa artiklar ökade, vilket är en styrka. När upplevelser ska beskrivas 

används med fördel kvalitativa artiklar (31). De sökta artiklarna är skrivna på engelska, vilket 

enligt Polit et al. (31) kan vara en svaghet, då litteraturstudiers artiklar bör vara skrivna på det 

egna modersmålet  (31).  För att säkerställa risken för missuppfattningar och feltolkningar har 

författarna diskuterat innehållet i samtliga artiklar.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier har använts för att rama in föreliggande litteraturstudie, 

vilket är en styrka enligt Polit et al. (31). Artiklar som inte svarade på studiens syfte, handlade 

om våld i nära relationer, stöd till personal och prevention vid hot och våld exkluderades. Ett 

inklusionskriterie var att artiklarna skulle innehålla sjuksköterskor som arbetar på 

akutmottagningar, samt att resultatet byggdes upp på både kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Detta anser författarna till föreliggande litteraturstudie ökar trovärdigheten och är en styrka, då 

de båda ansatserna kompletterar varandra på ett bra sätt (31). Kvalitativa studier består av ett 

litet urval och beskriver verklighetsuppfattningar ur deltagarnas perspektiv medan kvantitativa 

ger en mätbar verklighet och ett större urval deltagare (31). Detta gör att överförbarheten blir 

större och det blir ett mer omfångsrikt resultat. Samtliga artiklar följde IMRaD vilket är en 

styrka då detta visar att de är vetenskapligt granskade (31). 

. 

I urvalsprocessen valdes 338 artiklar bort efter titelgranskning, vilket kan ses som en svaghet 

eftersom lämpliga artiklar för föreliggande studies syfte kan ha gått förlorade då det inte 

granskades ingående. De artiklar resultatdelen grundas på lästes av författarna på skilda håll ett 

flertal gånger under processens gång för att inte påverka varandras tolkningar, vilket anses vara 
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en stryka enligt Polit et al. (31). För att lättare urskilja sjuksköterskans upplevelser av hot och 

våld samt dela in dessa i tema och subteman, användes färgmarkeringar, vilket rekommenderas 

enligt Polit et al. (31). En del upplevelser var dock svårplacerade, på grund av att det inte fanns 

några likheter eller gemensamma delar, vilket medförde att de hamnade under subtema; Övriga 

upplevelser. Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att det är en styrka att många 

olika känslor lyfts i samtliga inkluderade artiklar. Resultattabeller är analysprocessens 

nyckelfunktion (31) och därför har författarnas strävan varit att göra tabellerna så tydliga som 

möjligt. Detta gör att samordningen blir lättare och ger en tydligare översikt av informationen 

(31), vilket är en styrka.  

 

För att författarna skulle få möjligheten att titta på föreliggande studie ur flera infallsvinklar, 

lästes materialet av en tredje part. När någon tittar på materialet med objektiva ögon ges 

författarna fördelen att upptäcka oklarheter som därmed kan åtgärdas, vilket är en styrka (31). 

Under processens gång har författarna även haft tillgång till studentgrupp, där handledare och 

ytterligare två studiekamrater ingått för att diskutera föreliggande studie. Detta anser författarna 

också vara en styrka eftersom trovärdigheten och kvalitén ökar.  

 

4.4 Kliniska implikationer 

Sjuksköterskor har en stor och betydelsefull roll inom hälso- och sjukvården, vilket bland annat 

innebär daglig nära kontakt med patienter och anhöriga. Våld och hot påverkar sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete negativt och leder till sämre kvalité i utövandet av professionen. Det är 

därför viktigt att belysa upplevelser av hot och våld mot sjuksköterskor främst inom 

akutmottagningar för att identifiera risker och förebygga dessa. Att belysa att hot och våld är 

ett stort problem kan leda till bättre arbetsmiljöinsatser och rutiner för en tryggare arbetsplats i 

framtiden. Detta skulle inte bara gynna sjuksköterskor utan även andra personalgrupper samt 

patienter och anhöriga som befinner sig på akutmottagningen.    

 

4.5 Förslag på fortsatt forskning 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) (24) har alla människor rätt till vård på lika 

villkor. Den genomförda studien har visat att det kan vara svårt i vissa situationer där 

sjuksköterskor utsätts för hot och våld. Det finns inte tillräcklig forskning där sjuksköterskans 

upplevelse av hot och våld på akutmottagningar belyses vilket behövs för att förändra de 

faktorer som inte går att påverka på individnivå. Förändringsarbetet måste börja med 

sjukhusledningen, där dom tar ansvar för de problem som gör att hot och våld eskalerar på 
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akutmottagningar. Ett av dessa problem är arbetsmiljön, som till exempel långa väntetider 

vilket gör att frustration och irritation stiger hos väntande patienter och anhöriga. 

Sjukhusledningen har här ett ansvar att se över hela vårdkedjan för att ge sjuksköterskor verktyg 

i form av stöd och utbildning för att motverka att hot och våld uppstår. Fler studier efterlyses 

rörande sjuksköterskans upplevelse av hot och våld på akutmottagningar i Norden för att se hur 

situationen ser ut och vad som behöver åtgärdas på organisationsnivå. Det skulle också vara av 

intresse att genomföra studier angående samhällets attityder gentemot akutmottagningar, om 

det finns någon skillnad mellan storstad och landsbygd, samt vad som påverkar dessa attityder. 

På så sätt skulle en tydlig överblick av problemet göra att konkreta åtgärder sätts in för 

respektive problemområde.  

 

4.6 Slutsats  

Genom beskrivningar från sjuksköterskor arbetandes på akutmottagningar har det visat sig att 

hot och våld ger upphov till många olika känsloupplevelser. Upplevelserna ledde ofta till ett 

sämre bemötande och omvårdnad av hotfulla patienter, vilket påverkar vårdkvalitén negativt. 

Hot och våld på akutmottagningar är både ett arbetsmiljö- och hälsoproblem, då det påverkar 

dels alla på arbetsplatsen, men också den enskilda sjuksköterskan. Rapporteringen av hotfulla 

händelser har vidare visat sig vara bristfällig, vilket gör att sjukhusledningen inte kan sätta in 

rätt åtgärder som till exempel utbildning för att förebygga att hot och våld inträffar. För att få 

en tryggare och säkrare arbetsplats krävs ett stort förändringsarbete, vilket i förlängningen 

istället kan leda till positiva upplevelser hos sjuksköterskor arbetandes på akutmottagningar. 
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Bilaga 1 

Tabell 2. Presenterar inkluderade artiklars författare, år, land, titel, ansats, och design, undersökningsgrupp, datasamlings- och analysmetod.  

 

 

Författare, 

år, land 

 

Titel 

 

Ansats och 

design 

 

Undersökningsgrupp 

 

Datasamlingsmetod 

 

Dataanalysmetod  

Angland S, 

Dowling M, 

Casey D. 

  

2014 

 

Irland 

Nurses´perception of 

the factors wich 

cause violence and 

aggression in the 

emergency 

department- A 

qualitative study 

Kvalitativ ansats 

med beskrivande 

design 

Antal:12 

Kön: Män (n=3), kvinnor (n=9) 

Ålder: 36–40 år 

 

Sjuksköterskorna i studien 

rekryterades från en akutmottagning 

belägen i en irländsk förort. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer. Samtliga 

intervjuer spelades in 

och transkriberades.  

Tematisk analys 

beskriven av 

Burnard (1991). 

Catlette M. A  

 

2005 

 

USA 

A descriptive study 

of the perceptions of 

workplace violence 

and safety strategies 

of nurses working in 

level 1 trauma 

centers 

Kvalitativ ansats 

med beskrivande 

design 

Antal: 8  

Kön: Män (n=2), kvinnor (n=6) 

Ålder: 20–49 år 

 

Deltagarna rekryterades från två 

olika level 1 traumacentrum i USA.  

Samtliga jobbade heltid och var 

högutbildade. En deltagare var en 

specialist, två var 

sjuksköterskechefer, en var 

avdelningssjuksköterska, och 4 var 

sjuksköterskor. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer. Samtliga 

intervjuer spelades in 

och transkriberades.  

Intervjuerna 

genomfördes efter 

skiftbyte och utanför 

akutsjukvårdsmiljön.  

  

Cross-case 

comparison 

(jämförelseanalys), 

genom 4 steg.   



 

 

 

Esmaeilpour 

M, Salsali M, 

Ahmadi F. 

 

2010 

 

Iran 

Workplace violence 

against Iranien 

nurses working in 

emergency 

departments 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie  

Antal: 178 

Kön: Män och kvinnor (89,1% 

kvinnor) 

Ålder: Framkom inte 

 

Alla arbetade heltid.  

Sjuksköterskor från 11 olika 

akutmottagningar i Tehran deltog.  

  

Frågeformulär med 

öppna och slutna 

frågor. 5-poängs 

likert-skala och Chi-

square test.  

Statistisk analys – 

beskrivande 

trendanalys, med 

hjälp av SPSS 

version 16 

Hamdan M, 

Hamra AA. 

 

2015 

 

Palestina 

 

 

 

Workplace violence 

towards workers in 

the emergency 

department of 

Palestinian 

hospitals: a cross 

sectional study 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

med beskrivande 

statistik 

Antal: 444  

Kön: Män (n=341), kvinnor (n=103)  

Ålder: 211 <30år, 233st >30år 

 

14 av de största akutmottagningarna 

i Palestina deltog. 444 deltagare, 

varav 161 sjuksköterskor, 142 

läkare och 141 administrativ 

personal. 300 av 444 har hög 

utbildningsnivå.     

 

Enkätundersökning 

med flervalsfrågor. 

Chi-square test. Data 

samlades in mellan 

juli - september 

2013. Beskrivande 

statistik 

Statistisk analys 

genom SPSS 

version 19 

Hislop E, 

Melby V. 

 

2003 

 

UK (England) 

The lived experience 

of violence in 

accident and 

emergency 

Kvalitativ ansats 

med djupgående 

analys som 

design 

Antal: 5   

Kön: Framkom inte 

Ålder: Framkom inte  

 

Sjuksköterskor från ett av Nord 

Irlands störta sjukhus. 

 

Intervjuer. Samtliga 

intervjuer spelades in 

och transkriberades 

Intervjuerna 

analyserades vid ett 

flertal tillfällen. 

4-stegs metoden 

av Giorgi (1985). 



 

 

 

Kowalenko T, 

Gates D, 

Gillespie GL, 

Succop P, 

Mentzel TK. 

 

2013 

 

USA 

Prospective study of 

violence against ED 

workers  

Kvantitativ ansats 

med longitudinell 

design   

Antal: 213 

Kön: 71% kvinnor 

Ålder: 20–65 år   

  

I studien är 117 sjuksköterskor, 39 

läkare och 22 undersköterskor från 

6 akutmottagningar från två 

delstater.  

  

Enkätundersökningar 

online med en likert-

skala på 10-poäng.  

Statistisk analys 

genom SAS v 9,2  

Lavoie S, 

Talbot LR, 

Mathieu L. 

 

2011 

 

Canada 

Post-traumatic stress 

disorder symptoms 

among emergency 

nurses: their 

perspective and a 

"tailor-made" 

solution 

Kvalitativ ansats 

med beskrivande 

design 

Antal:12 

Kön: Män (n=2), kvinnor (n=10) 

Ålder: Genomsnittlig ålder 37 år 

 

Studien genomfördes på två 

akutmottagningar i Quebec, Canada. 

8 av 12 hade högre utbildningsnivå.     

  

Semistrukturerade 

interjuver med 

fokusgrupp. 

Intervjuerna 

genomfördes från 

januari – maj 2007, 

en mot en intervju på 

en medellängd av 40 

minuter i ett privat 

intervjurum.  

Samtliga intervjuer 

spelades in och 

transkriberades.  

          

Innehållsanalys.  

Miles och 

Hubermans 

dataanalys ram 

med innehållande 

4 faser. 

  

Pich J, 

Hazelton M, 

Sundin D, 

Kable A. 

  

2011 

 

Patient-related 

violence at triage: A 

qualitative 

descriptive study 

Kvalitativ ansats 

med beskrivande 

design 

Antal: 6  

Kön: Män (n=2), kvinnor (n=4) 

Ålder: 29–53 år 

 

Studien ägde rum på en 

akutmottagning i New South Wales, 

Australien. 

Semistrukturerade 

intervjuer. Data 

samlades in mellan 

augusti – september 

2008.  

Innehållsanalys 

med re-

presentation av 

data enligt 

Sandelowski 

(2000). 



 

 

 

Australien  Fem sjuksköterskor jobbar heltid 

och en jobbar deltid.  

 

Samtliga intervjuer 

spelades in och 

transkriberades.  

 

Pich J, 

Hazelton M, 

Kable A.   

 

2013 

 

Australien 

Violent behaviour 

from young adults 

and the parents of 

paediatric patients in 

the emergency 

department 

Kvalitativ ansats 

med beskrivande 

design 

Antal: 11  

Kön: Män (n=4), kvinnor (n=7) 

Ålder: Genomsnittlig ålder 44 år 

 

Sjuksköterskorna i studien 

rekryterades från akutmottagningar i 

New South Wales, Queensland och 

Victoria, Australien.   

 

Semistrukturerade 

intervjuer som ägde 

rum 2010. 

Intervjuerna gjordes 

både genom 

personliga möten och 

genom telefonsamtal. 

Samtliga intervjuer 

spelades in och 

transkriberades. De 

transkriberade 

intervjuerna sändes 

till respektive 

deltagare för att 

verifiera innehållet. 

 

Innehållsanalys 

enligt Sandelowski 

(2000). 

Författarnas mål 

var att så långt 

som möjligt 

undvika att 

påverka resultatet 

med egna åsikter.  

 

Pinar R, 

Ucmak F. 

 

 

2011 

 

 

Turkiet 

 

 

Verbal and physical 

violence in 

emergency 

departments: a 

survey of nurses in 

Istanbul, Turkey 

Kvantitativ ansats 

med beskrivande 

tvärsnittsstudie  

Antal: 255 

Kön: Kvinnor (n=255) 

Ålder: 20–46 år (genomsnittlig ålder 

28,2 år) 

 

Studien genomfördes på 11 

akutmottagningar i Istanbul, 

Turkiet. 121st har en 

högskoleutbildning för 

sjuksköterskor, 85st har 

Frågeformulär i två 

delar. Första delen 

handlade om 

demografiska data 

och andra delen om 

upplevelsen och 

frekvensen av våld. 

Beskrivande statistik.  

Genomfördes mellan 

juli-december 2007.  

Statistisk analys 

genom SPSS10,0. 

Framkommer 

inget mer.  



 

 

 

yrkesutbildning och 49st 

eftergymnasialutbildning.  

Ramacciati N, 

Ceccagnoli A, 

Addey B. 

 

2015 

 

Italien 

Violence against 

nurses in the triage 

area: An Italian 

qualitative study 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

ansats med 

beskrivande 

design  

Antal: 9  

Kön: Män (n=3), kvinnor (n=6) 

Ålder: Genomsnittlig ålder 44 år 

 

Sjuksköterskor från 7 olika 

akutmottagningar i Toscana, Italien. 

Majoriteten har en högre 

utbildningsnivå.  

 

Fokusgruppsintervju. 

Författarna träffade 

fokusgruppen under 

100 minuter, vid ett 

och samma tillfälle. 

En av författarna tog 

fältanteckningar. 

Under mötet fick alla 

deltagare ett formulär 

med tre frågor som 

de svarade på. 

Allting som sades 

under intervjun 

spelades in, samt 

transkriberades. 

 

Colaizzi-metoden 

beskriven i två 

steg. 

Shaw J.  

 

2015 

 

USA 

Staff perceptions of 

workplace violence 

in a pediatric 

emergency 

department 

Kvalitativ och 

kvantitativ ansats 

med en 

beskrivande icke-

experimentell 

design   

 

 

Antal: 234 

Kön: Framkom inte 

Ålder: Framkom inte 

 

Studien ägde rum på två 

akutmottagningar i mellersta USA. 

Majoriteten (88st) var 

sjuksköterskor.  

  

Frågeformulär 

online. Slutna och 

öppna flervalsfrågor. 

Likert-skala.  

Studien genomfördes 

december 2010.  

Kvalitativa data 

analyserades med 

innehållsanalys. 

Kvantitativa data 

analyserades med 

beskrivande 

statistik.  



 

 

 

 Tan MF, 

Lopez V, 

Cleary M. 

 

2015 

 

Singapore  

Nursing 

management of 

aggression in a 

Singapore 

emergency 

department: A 

qualitative study  

Kvalitativ ansats 

med beskrivande 

design  

Antal: 10 

Kön: Män (n=2), kvinnor (n=8) 

Ålder: 22–30 år 

 

Ett stort allmänsjukhus i Singapore. 

Sjuksköterskorna i studien har hög 

utbildningsgrad och har jobbat 

större delen av sin karriär på en 

akutmottagning.  

  

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Intervjuerna 

genomfördes på 

engelska och varade 

mellan 30–60 

minuter. Samtliga 

intervjuer spelades in 

och transkriberades.   

 

Tematisk analys, 

beskriven i 4 steg.  

Wolf LA, 

Delao AM, 

Perhats C. 

 

2014 

 

USA 

Nothing Changes, 

Nobody cares: 

Understanding the 

experience of 

Emergency Nurses 

Physically or 

Verbally Assaulted 

While providing 

Care 

Kvalitativ ansats 

med beskrivande 

och utforskande 

design 

Antal: 46  

Kön: Män (n=8), kvinnor (n=37), 

okänt kön (n=1) 

Ålder: Framkom inte 

 

Sjuksköterskor arbetande på 

akutmottagningar i Des Plaines, 

USA. Alla är medlemmar i 

Emergency Nurses Association.  

 

Narrativa berättelser, 

som utgick från en 

öppen fråga ställd av 

författarna, rörande 

händelser av hot och 

våld på arbetsplatsen 

Deltagarnas svar 

analyserades och 

jämfördes med 

varandra för att finna 

gemensamma teman. 

Utfördes 2012. 

 

Narrativ analys 

enligt Creswell 

(2007).  

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 

 

Tabell 3. Presenterar inkluderade artiklars författare, syfte och resultat.  

 

Författare Syfte Resultat 

Angland S, Dowling M, Casey 

D. 

Att undersöka sjuksköterskors upplevelse av 

faktorer som bidrar till våld och hot på en 

irländsk akutmottagning. 

 De kände sig rädda, förolämpade, hotad och upplevde 

många gånger arbetet som "själsdödande". De beskrev 

faktorer som bland annat miljö, väntetider och 

kommunikation som tre stora anledningar varför hot och 

våld förekommer på akutmottagningarna. De tog även 

upp åtgärder som överfallslarm, väktare med mera.  

 

Catlette M. A  Beskriva fenomenet arbetsplatsvåld, som 

upplevs av sjuksköterskor på akutmottagningar.  

Sjuksköterskor upplevde en sårbarhet, ångest och oro 

över vilka personer som kommer in på 

akutmottagningarna ex mentalsjuka, alkohol- och/eller 

drogpåverkade personer. Vapen förekom ofta på 

akutmottagningen. Upplevelser som stress och att inte 

känna sig trygga i sin arbetsmiljö var vanligt 

förekommande. Närvaro av polis och säkerhetspersonal 

gav en viss känsla av trygghet. 

 

Esmaeilpour M, Salsali M, 

Ahmadi F. 

Identifiera förekomsten och karaktär av 

arbetsrelaterat våld, både psykiskt och fysiskt 

hos iranska sjuksköterskor på 

akutmottagningar.  

Sjuksköterskorna har blivit utsatta både för fysiskt och 

verbalt våld. Verbalt våld förekommer mest frekvent, 

bland annat i väntrum och behandlingsrum. och 40% av 

deltagarna som utsatts för fysiskt våld och 25,8% som 

råkat ut för verbala hot, upplevde jobbiga minnen och 



 

 

 

tankar. Även upplevelser som att alltid vara på "alerten" 

var besvärande och rädsla förekom också.              

Hamdan M, Hamra AA.  

 

 

 

Undersöka förekomsten av olika sorters våld 

mot vårdpersonal arbetande på 

akutmottagningar. 

Deltagarna i studien beskriver att de utsatts för både 

fysiskt och verbalt våld, där verbalt våld är mest 

förekommande mot sjuksköterskor. Sjuksköterskorna 

beskriver vidare att konsekvenserna av detta blir att de 

helst undviker kontakt med våldsamma patienter, vilket 

kan vara en medicinsk risk. De uttrycker känslor som 

hopplöshet, besvikelse och rädsla. Olika miljöfaktorer 

som påverkar uppkomsten av hot och våld är bland annat 

långa väntetider, brist på mediciner och personalens 

attityder.  

 

Hislop E, Melby V. 

 

Att undersöka sjuksköterskors upplevelse av 

våld på en akutmottagning. 

Samtliga sjuksköterskor i studien upplevde väntrummet 

som en avgörande faktor till verbalt hot, vilket ledde till 

känslor som frustration och maktlöshet. Flera uttryckte en 

uppgivenhet över att bli utsatta för hot och våld, då deras 

jobb är att hjälpa människor. Alla deltagare upplevde sig 

vara arga över situationen och att det påverkar deras 

arbete negativt. Vidare beskrev sjuksköterskorna att de 

upplevde ett stort stöd och uppskattning från sina kollegor 

då händelser av våld och hot uppstått. 

 

Kowalenko T, Gates D, 

Gillespie GL, Succop P, Mentzel 

TK. 

Beskriva fysiska våldsincidenter bland 

vårdpersonal på flera akutmottagningar under 

en nio månaders period.  

Den mest utsatta gruppen på akutmottagningar var 

sjuksköterskor. När de blev utsatta för fysiskt våld 

upplevde dom en osäkerhet på arbetsplatsen. Efter en 

våldshändelse kände många sjuksköterskor en ökad 

stress.  

 



 

 

 

Lavoie S, Talbot LR, Mathieu L. Identifiera olika aktivitetsstöd för 

akutsjuksköterskor som har blivit utsatta för 

traumatiska händelser, för att förhindra post-

traumatiskt stressyndrom.  

Hot och våld förekom mest i väntrummet på grund av 

långa väntetider. Detta skapade stress hos patienter och 

anhöriga, vilket gav upphov till negativt beteende. 

Händelser både innan och efter med instabila patienter 

skapade en känsla av stress, oro, ångest och rädsla hos 

sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna blev mer på sin vakt 

och undvek obehagliga situationer.  

 

Pich J, Hazelton M, Sundin D, 

Kable A. 

(2011) 

Beskriva upplevelser av en grupp triage 

sjuksköterskor medpatientrelaterat våld på 

arbetsplatsen under föregående månad. 

Sjuksköterskorna upplevde både fysiskt och verbalt våld i 

sin arbetsmiljö, vilket gav en negativ effekt. Utsattheten 

medförde att sjuksköterskorna kände sig frustrerade, 

maktlösa, nervösa och oroliga. Även upplevelser som 

upprördhet, nedstämda, nedgraderade (slutat tro på sig 

själv), rädsla och en känsla av "vi och dom" förekom 

bland sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna upplevde 

svårigheter i att visa empati till patienter som var 

otacksamma och missbrukade F-ordet.    

                       

Pich J, Hazelton M, Kable A.  

(2013) 

Att beskriva australienska akutsjuksköterskors 

upplevelse av patientrelaterat våld hos unga 

vuxna (16–25 år) och hos föräldrar till barn, på 

akutmottagningen. 

Sjuksköterskorna upplevde en känsla av otrygghet på sin 

arbetsplats på grund av att de var utsatta för både psykiskt 

och fysiskt våld av de båda patientgrupperna som studien 

utgått ifrån. De aktuella patientgrupperna upplevdes som 

högljudda, skrämmande och krävande. Detta beteende 

inträffade ofta i väntrummet och medförde att 

sjuksköterskorna behandlade patienterna fortare än andra, 

för att bli av med "orosmomentet". Sjuksköterskorna 

kände stor osäkerhet inför framtiden. 

 



 

 

 

Pinar R, Ucmak F. Bestämma sjuksköterskors upplevelser av 

verbalt- och fysiskt våld och relaterade faktorer 

på akutmottagningar.  

Mest förekommande var verbalt hot (91,4%) och fysiskt 

våld (74,9%) mot sjuksköterskorna. Vilket medförde att 

sjuksköterskorna upplevde rädsla, oro och en osäkerhet. 

65 % av sjuksköterskorna kände sig inte säkra på sin 

arbetsplats och 69,4% vad rädda att utsättas för nya 

våldsamma händelser igen.  

 

Ramacciati N, Ceccagnoli A, 

Addey B. 

Att undersöka erfarna sjuksköterskors känslor 

efter händelser av arbetsrelaterat våld. 

Nästan alla sjuksköterskorna i studien beskrev en känsla 

av att känna sig sårbar och att det inte finns någon som 

kan försvara dig om det skulle behövas. De beskriver att 

våldet de utsätts för på sin arbetsplats får en djup, negativ 

emotionell påverkan som tar lång tid att komma över. 

Vidare beskriver sjuksköterskorna rädsla, otrygghet och 

att inte bli lyssnad på av sjukhusledningen. 

 

Shaw J.  Beskriva vårdpersonal upplevelse av 

arbetsrelaterat våld på akutmottagning, samt se 

förbättringar.  

Studien framhäver att vårdpersonal som drabbas av hot 

och våld på arbetsplatsen kände en oro och rädsla. Oro 

och rädsla uppkom till exempel när personalen skulle ta 

sig till parkeringsplatsen efter jobbet och att vapen skulle 

komma in på akutmottagningen. 71% av deltagarna i 

studien upplevde en säkerhet och bekvämlighet i att polis 

eller säkerhetspersonal fanns på plats.   

 



 

 

 

 Tan MF, Lopez V, Cleary M. Undersöka sjuksköterskors förmåga att hantera 

aggressiva patienter som besöker 

akutmottagningar. 

Sjuksköterskorna upplevde dagligen verbalt och fysiskt 

våld, vilket påverkade dom både psykiskt och fysiskt 

negativt. Detta ledde till en ovilja att ta hand om 

personerna som kom in på akutmottagningen. 

Upplevelser som upprördhet, ilska, missnöje, bitterhet, 

utbrändhet och trötthet var vanligt förekommande. Även 

känslan av att inte vara uppskattad förekom. 

Sjuksköterskor upplevde, trots allt negativt, en utmaning i 

att bry sig om aggressiva personer.  

 

Wolf LA, Delao AM, Perhats C. Att få en bättre förståelse för 

akutsjuksköterskors upplevelse av fysisk och 

verbalt våld, när de bedrivit omvårdnad av 

patienter på akutmottagningar. 

 

Sjuksköterskorna i studien beskriver sin arbetsplats som 

otrygg, att ingen kommer förändras och att ingen bryr sig. 

De upplevde att sjukhusledningen inte vidtog åtgärder i 

de fall en patient eller anhörig varit våldsamma eller 

hotfulla. Stora brister i sjukhusledningen. Vidare 

beskriver sjuksköterskorna i studien känslor av ångest, 

oro och tröstlöshet, vilket förstärktes ytterligare av det 

bristande stödet och förståelsen hos sjukhusledningen. 

Hot och våld förekom oftast i eller utanför 

behandlingsrummen.  

 

 

 

 


