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Sammanfattning 
Bakgrund: Hot och våld kan yttra sig både verbalt och fysiskt samt leda till fysiska och/eller 

psykiska skador på individen. Olika typer av hot och våld kan vara sexuella trakasserier eller 

andra sätt att hota en person på. Sjuksköterskan har ett stort ansvar gällande omvårdnaden, 

detta i kombination med dålig struktur och underbemanning på akutmottagningar kan sätta 

sjuksköterskan i en utsatt position.  

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av hot 

och våld inom somatisk akutsjukvård.  

Metod: En deskriptiv litteraturstudie gjordes med 12 vetenskapliga artiklar, vilka söktes fram 

i databasen Medline via sökmotorn PubMed.  

Huvudresultat: Resultatet visade att hot och våld var vanligt förekommande. Sjuksköterskor 

hade erfarenheter av att bli utsatt för både verbalt och fysiskt hot och våld. Resultatet visade 

även att anhöriga oftast var förövaren i dessa situationer och att triagearbetet kunde vara en 

bidragande faktor. Utsatthet för hot och våld kunde ge en känsla av rädsla och ångest, inte 

bara på arbetet utan även i privatlivet. Relevanta åtgärder skulle kunna vara att höja närvaron 

av säkerhetspersonal, installera överfallslarm och ha ett bra teamarbete.  

Slutsats: Litteraturstudien visade på att det fanns erfarenheter av verbalt samt fysiskt hot och 

våld. Studien visade att detta känslomässigt påverkar den utsatta individen. De åtgärder som 

många tyckte behövdes var att öka tillgången till säkerhetspersonal samt att bära 

överfallslarm. Den här studien kan öka medvetenheten på området, vilket i sin tur kan leda till 

förbättrade arbetsrutiner för att öka tryggheten för sjuksköterskor inom akutsjukvård. Med 

trygga sjuksköterskor kan det bidra till en bättre omvårdnad av patienterna. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Akutsjukvård, arbetsplats-våld, hot och våld, sjuksköterskors erfarenheter, 

sjuksköterskor. 



 

 

 

Abstract 
Background: Violence could be both verbal and physical and can lead to physical and 

psychological damages for the victim. Different types of violence can be sexual harassment 

other ways to threat a person. The nurse has a big responsibility regarding the care of patients. 

Together with a bad structure and lack of personnel in the emergency care, could it put nurses 

in an exposed situation. 

Aim: The aim of this study is to describe nurses’ experiences of threat and violence in the 

somatic emergency care. 

Method: A descriptive literature review was conducted with 12 scientific articles that was 

found by using the database Medline via the search engine PubMed. 

Findings:  This study found that threats and violence are an existing problem. The findings 

showed that nurses had experience of both verbal and physical threats and violence.  

The results also showed that relatives were usually the perpetrator and triage could escalate a 

situation. Exposure of threats and violence could give an emotional impact, both at work and 

in private life. Relevant actions could be to increase the presence of security personnel and 

assault alerts as well as to have good teamwork. 

Conclusion: The literature review found that nurses have experiences of verbal and physical 

threats and violence, this left an emotional impact on the exposed individual. The 

measurements nurses’ see as the most important in order to reduce the threats are to raise the 

presence of security personnel and to wear assault alerts. 

This study increases the awareness of threats and violence within emergency care. Increased 

awareness can lead to improved working conditions and procedures which increases the 

safety of the nurses. Nurses who are secure at the workplace will give better care to the 

patience in emergency care. 
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1.Introduktion 
 

1.1 Definition av hot och våld  
Jensen (2018) menar att hot och våld kan definieras på flera olika sätt beroende på situation. 

WHO beskriver hot och våld som något som kan upplevas olika beroende på individen. Hot 

och våld definierar WHO som fysiskt våld eller hot mot sig själv, andra personer eller en 

grupp som leder till fysisk eller psykisk skada (World Health Organization 2002). Våld på 

arbetsplatser har flera olika definitioner menar också Taylor och Rew (2009). I deras 

litteraturstudie fann man att våld kan variera i innebörd och bland annat kan det vålla 

psykiskt, fysiskt och socialt obehag. Jensen (2018) skriver också att hot och våld kan 

uttryckas verbalt eller fysiskt och kan leda till negativa konsekvenser hos en annan människa. 

En situation som upplevs lindrig av personer utifrån kan ändå ge konsekvenser för den utsatta. 

 

1.2 Akutsjukvård 
I föreliggande litteraturstudie definieras akutsjukvård som akutmottagningar och 

ambulanssjukvård som behandlar somatiska sjukliga tillstånd. 

Med somatisk akutsjukvård avses kroppsliga och fysiska tillstånd som behandlas inom 

akutsjukvård (Ekman 2014). 

1.2.1 Akutmottagning 

En akutmottagning är öppen dygnet runt och man tar emot akut sjuka patienter. Det finns 

ingen tidsbokning eller speciellt kösystem utan man blir bedömd utifrån sitt hälsotillstånd 

(akademiska.se 2019). 

Akutmottagningar kan ofta beskrivas som överbelastade och dåligt organiserade. Detta beror 

dels på att det är en tydlig underbemanning. Underbemanning kan leda till en stressad 

arbetsplats som kan skapa konflikter i relationen mellan oroliga patienter, anhöriga och 

sjuksköterskan som arbetar. Det krävs en bra organisering och ledarskap över de olika 

arbetsgrupperna för att arbetet på en akutmottagning ska fungera men som tyvärr ibland är 

bristande. Jobbet på en akutmottagning kan vara tufft och svårt, man har ett stort ansvar för 

svårt sjuka samtidigt som man måste tolerera stressfyllda situationer (Lancman, Mângia & 

Muramoto 2013). Trycket kan bli hårt på personalen på en akutmottagning på grund av 

överbelastning. Detta kan leda till situationer som kan vara obehagliga för sjuksköterskor vid 

ett möte med en patient som är upprörd och stressad (Albashtawy & Aljezawi 2016).  
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Den dåliga strukturen på en akutmottagning kan vara en riskfaktor mot omvårdnaden av 

patienten och därmed kan sjuksköterskans ansvarsområden bli drabbade. Dålig struktur på 

arbetsplatsen kan leda till att personalen slutar att jobba som ett lag och istället arbetar mer 

individuellt i sin arbetsgrupp (Lancman, Mângia & Muramoto 2013). 

 

Gängvåldet har ökat bland annat i Sverige med tillhörande skottlossningar mellan olika gäng. 

Det har skett en ökning från 28 % 2016 till 35 % 2017 där våld med skjutvapen används 

(BRÅ 2018). Vården av kriminella blir vanligare inom ambulans- och sjukhusvården. Detta 

beror på att samhället i stort speglas i sjukvården (Jensen 2018).  

1.2.2 Definition av ambulanssjukvård 

Ambulanssjukvård innebär att sjukvård genomförs i anslutning till en ambulans av 

sjukvårdspersonal. En ambulans är ett transportmedel där man kan transportera sjuka och 

bedriva ambulanssjukvård. Ambulanssjukvård kan även benämnas prehospital akutsjukvård 

vilket menas med att man vidtar medicinska åtgärder utanför ett sjukhus (Socialstyrelsen 

2009). 

  

Det finns föreskrifter om ambulanssjukvård, bland annat står det där hur en ambulans ska vara 

märkt och att vårdutrymmet i en ambulans ska vara planerat. Utrymmet ska vara format på ett 

sätt så att man kan ge god och säker vård. Enligt föreskrifterna ska det finnas en plan som 

varje landsting ansvarar själva för att den uppfylls och görs. Det som ska ingå i denna plan är 

följande: fastställda mål och vilka dessa är, resurser för ambulanssjukvården och organisering 

samt hur den ska gå till (Socialstyrelsen 2009). 

 

När larm går ut till en ambulans från larmcentralen får larmen olika prioriteringsgrad, prio 1 - 

prio 3. Prio 1 innebär akuta livshotande symtom, prio 2 innebär akuta men inte livshotande 

symtom och prio 3 innebär uppdrag med vårdbehov men där rimlig väntetid inte bedöms 

påverka tillståndet hos patienten (Socialstyrelsen 2009).  

 

1.3 Sjuksköterskans roll och ansvar inom somatisk akutsjukvård  
Sjuksköterskor har som ansvar att sköta viss administrering, sköta omvårdnaden samt att leda 

undersköterskorna i deras arbete. Sjuksköterskorna har huvudansvaret för omvårdnaden av 

patienten och även att bemöta anhöriga. Under ett pass som sjuksköterska på en 

akutmottagning så måste de dels göra sina uppgifter samt att de får en press från flera 

yrkesgrupper att vara tillhands när det behövs. Det kan komma nya uppgifter när som helst 
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och detta gör att man som sjuksköterska måste kunna hantera stress och kunna prioritera 

patienter utifrån vad de har för skada och symtom. Som sjuksköterska måste man kunna se ett 

bredare perspektiv på situationen för att hantera de negativa konsekvenser som kan 

uppkomma vid arbete inom akutsjukvård. Patienten är ofta okänd för sjuksköterskan inom 

akutsjukvården vilket gör att hon inte lika lätt kan se tecken på att en hotfull situation är på 

väg att uppstå (Lancman, Mângia, & Muramoto 2013). 

 

Våld emot sjuksköterskor inom akutsjukvård är ett faktum som finns över hela världen visar 

tidigare forskning (Albashtawy & Aljezawi 2016). Sjuksköterskor är den yrkesgrupp som 

upplever mest hot och våld inom akutsjukvården. Sjuksköterskor är en utsatt grupp som 

därför kan uppleva mer oro att gå till arbetet än andra yrkesgrupper (Partridge & Affleck 

2017). Arbetet inom akutsjukvård kan ofta innebära farliga och våldsamma situationer men 

sjuksköterskor måste ändå ge en så god vård som möjligt till dessa patienter med ett 

övervägande av deras egen och patientens säkerhet (van der Zwan, Davies, Andrews och 

Brooks 2011). Lancman, Mângia och Muramoto (2013) skriver även att rädslan av att ställas 

inför en obehaglig situation kan vara en faktor till bristande omvårdnad av patienten. 

 

1.4 Riskfaktorer för hot och våld 
Morken, Alskar och Johansen (2016) tar upp i sin studie att vårdpersonalens egna bemötande 

kan vara en bidragande faktor till hot och våld. Aggressiva situationer har uppstått när 

vårdpersonal enbart har rört patienten. Till exempel kan en läkare eller sjuksköterska sett på 

avstånd att en patient är ångestfylld eller orolig och har sedan gått fram och lagt en arm kring 

patienten och talat lugnt. Vid ett tillfälle enligt den här studien hade då en patient tryck upp 

sjuksköterskan mot väggen. Studien tar upp att så lite som en välmenande klapp kan trigga 

igång ett gammalt minne hos patienten. De tar vidare upp problemet med att man lär ut att 

man ska visa att man ser och hör patienten bland annat genom kroppskontakt. 

 

I samma studie av Morken, Alsaker och Johansen (2016) tar man även upp att olika åsikter 

kan vara en bidragande faktor till en hotfull situation. Sjuksköterskor och läkare ser inte 

patientens symtom som någon som behöver omedelbar vård medan patient eller anhörig 

tycker det. Vårdpersonal kanske istället hänvisar till primärvård.  

      

När man jobbar inom akutsjukvård så arbetar man ofta med triage vilket innebär att man 

prioriterar patienter utifrån deras tillstånd. Man tar den patienten med mest behov av vård 
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först och den med minst sist. Detta kan medföra en stressad och irriterande situation från 

patienterna, vilket skulle kunna leda till konsekvenser som upplevs obehagliga av 

sjuksköterskan (Pich, Kable & Hazelton 2017). 

 

En studie av Egerton- Warburton et al. (2016) visar på att alkoholpåverkan kan göra att en 

situation eskalerar. I en annan litteraturstudie av Taylor och Rew (2009) tar de upp att studier 

som de inkluderat tar upp att bidragande faktorer till hot och våld är intoxikationer, psykisk 

sjukdom eller narkotikamissbruk. Hotfulla situationer kan även uppstå vid ofrivilliga 

undersökningar till exempel om polisen tar in en patient för att ta intoxikationsprover eller för 

en psykiatrisk utvärdering (Morken, Alsaker & Johansen 2016). 

 

1.5 Teoretisk referensram  
Joyce Travelbees Human-to-human omvårdnadsteori bygger på mänskliga relationer. Hon 

menade att man ska visa sympati och empati till varandra för att fullända en relation. 

Omvårdnaden bygger på mänskliga relationer (Pokorny 2018). Sjuksköterskan och patienten 

måste båda se varandra som individer för att skapa en så kallad mellanmänsklig relation och 

genom den visade sympatin och empatin kan man dela med sig av sin börda för att känna 

lättnad i de mest svåra tiderna (Staskova & Tothova 2015). Teorin grundar sig i existentialism 

som menar att man är själv ansvarig för de val och konflikter som uppstår (Current nursing 

2012).  

  

Joyce Travelbees omvårdnadsteori valdes i denna studie då den poängterar vikten i att 

sjuksköterskan och patienten ser varandra som individer, att man inte ser varandra som 

sjuksköterska och den “hotfulla patienten” är en viktig del för att omvårdnaden ska bli så bra 

som möjligt. Teorin menar också att man själv är ansvarig för de konflikter som kan uppstå 

vilket kan vara värdefullt för en sjuksköterska att vara medveten om för att undvika en hotfull 

situation. 

 

1.6 Problemformulering 
Hot och våld är ett växande problem globalt och även i Sverige. Sjuksköterskan är utsatt 

speciellt inom akutsjukvården då man oftast är den första som möter den sjuka patienten och 

dess anhöriga. Det är ett stressfyllt arbete med ett högt tempo som lätt kan göra att 

missförstånd uppstår som i värsta fall kan leda till hot och våld. Detta kan medföra 

konsekvenser hos sjuksköterskan vilket kan bidra till att omvårdnaden av patienten blir 

drabbad.  I och med att hot och våld är ett växande problem bör det uppmärksammas mer för 
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att se dess konsekvenser och eventuella lösningar. Tidigare studier som finns kring området är 

oftast vinklade åt ett perspektiv till exempel mot hot och våld relaterat till alkohol eller 

narkotikamissbruk. Det finns även studier som belyser erfarenheter av hot och våld men inom 

området psykiatri. Genom en sammanställning av de erfarenheter som finns kring hot och 

våld inom somatisk akutsjukvård kan man få en struktur och se eventuella lösningar på 

problemet. Som nyutexaminerad sjuksköterska kan man få värdefull information för att lättare 

förberedda sig för sitt kommande yrke. 

 

1.7 Syfte  
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld 

inom somatisk akutsjukvård.  

 

1.8 Frågeställning 

Vilka erfarenheter har sjuksköterskor av hot och våld inom den somatiska akutsjukvården? 

 

2.Metod 
2.1 Design 
Denna studie är en deskriptiv litteraturstudie (Polit & Beck 2017). 

 

2.2 Sökstrategi 
Databasen Medline via sökmotorn Pubmed användes för att söka relevanta artiklar. De 

begränsningar som användes var tidsbegränsning 10 år, “humans” och att artiklarna skulle 

vara publicerade på engelska. Sökningen genomfördes främst med Medical subject headings 

(MeSH). MeSH är ett kontrollerat ordförråd för att få fram artiklar inom samma kategori. 

Man kan alltså få fram artiklar som använder olika typer av termer men har samma 

utgångspunkt (Polit & beck 2017). Sökorden var workplace violence, emergency medical 

services samt nurses och experience i fritext. De sattes ihop i olika kombinationer med hjälp 

av den booleska söktermen AND. Booleska termer används för att vidga eller begränsa sin 

sökning. Används till exempel booleska termen AND så söks endast artiklar som har båda 

sökorden. Man kan även använda OR och NOT för att söka bredare eller utesluta artiklar som 

handlar om något specifikt (Polit & beck 2017).  

 

 

 



 

6 

 

Tabell 1: Sökstrategi 

Databas Begränsningar, 

sökdatum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

inkluderade 

artiklar  

Medline 

via 

pubmed 

  

 2019-01-22, 10 

år, “humans”, 

engelska. 

Workplace 

violence [Mesh] 

AND Emergency 

medical services 

[Mesh] 

84  3 

Medline 

via 

pubmed 

  2019-01-22, 10 

år, ”humans”, 

engelska. 

Workplace 

violence [Mesh] 

AND Emergency 

medical services 

[Mesh] AND 

experiences 

(fritext) 

  14  1 

Medline 

via 

pubmed 

 2019-01-22. 10 

år, ”humans”, 

engelska. 

Workplace violence 

[Mesh] AND 

nurses (fritext) 

 204  8 

 

Antal:      302    12 

 

    

2.3 Urvalskriterier 
Inklusionskriterierna för valda artiklar i resultatet var att de skulle svara på syfte och 

frågeställning. Artiklarna skulle belysa hot och våld inom somatisk akutsjukvård. Både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar som svarade på syftet valdes ut. Artiklar som handlade om 

psykiatrisk akutsjukvård exkluderades, likaså litteraturstudier. Artiklar där det inte gick att 

uppfatta i resultatet vilken fokusgrupp som sagt vad exkluderades, det vill säga där författarna 

inte kunde urskilja vad just sjuksköterskor hade för erfarenheter. 

Vi definierar begreppet akutsjukvård som akutmottagningar och ambulanssjukvård som 

tidigare nämnts. 
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2.4 Urvalsprocess 

Urvalsprocessen började med en bred sökning som sedan resulterade i 302 artiklar som 

granskades på abstract och titelnivå. 290 artiklar exkluderades enligt orsakerna: dubbletter, 

litteraturstudier, mötte ej inklutionskriterier eller följde ej IMRAD (Introduktion, Metod, 

Resultat och Diskussion) (figur 1). 12 artiklar var relevanta för studiens syfte samt 

frågeställning och inkluderades därmed i resultatet. Artiklarna granskades med hjälp av en 

relevans- och kvalitésmall. Mallen användes för att först se om artiklarna var relevanta för vår 

studies syfte. Efter detta gjordes en kritisk granskning av artiklarnas syfte, metod, resultat och 

diskussion för att bedöma kvaliteten.  

 

 

 

Figur 1: Flödesschema som visar urvalsprocessen. 

 

Artiklar 
identifierade genom 

databassökning

(n=302)

Artiklar granskade 
på titel och abstrakt 

nivå

(n=302)

Exkluderade artiklar på grund 
av:

Dubbletter

Litteraturstudier

Mötte ej inklutionskriterier

Följde ej IMRAD

(n=290)

Antal artiklar 
inkluderade i resultat

(n=12)

Kvantitativa artiklar

(n=6)

Kvalitativa artiklar

(n=4)

Mixad metod

(n=2)
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2.5 Dataanalys 
De valda artiklarnas resultatdel har analyseras noggrant av båda författarna för att säkerställa 

att de besvarar arbetets syfte och frågeställning. Artiklarnas resultatdel lästes på egenhand av 

båda författarna för att sedan läsas tillsammans. En diskussion om hur man uppfattat 

artiklarna skedde sedan. Gemensamma teman i de olika artiklarna har noterats och även de 

eventuella olikheterna. För att se gemensamma nämnare använde sig författarna av 

färgkodning. Färgkodning är enligt Polit och Beck (2017) ett verktyg man kan använda sig av 

för att få en struktur av innehållet. Gul färgkodning användes för att se erfarenheter om hot 

och våld och blå för att se erfarenheter om tänkbara åtgärder. De olika teman sammanställdes 

i underrubriker i resultatdelen av båda författarna. Polit och Beck (2017) beskriver att data ska 

analyseras flera gånger för att forskaren ska få en förståelse och bli insatt i ämnet och 

säkerställa dess riktighet.  

 

Artiklarna strukturerades upp av författarna med hjälp av tabellen i bilaga 1. Artiklarna 

strukturerades även upp med författare, syfte och resultat i tabellen som visas i bilaga 2, 

tabellerna gör att det blir en tydligare översikt av artiklarna och man får en snabb överblick av 

vad artiklarna handlar om. 

 

2.6 Etiska överväganden 
Författarna för denna studie ansvarar för att de etiska regler som finns vid en litteraturstudie 

följs. För att säkerställa att arbetet håller en god kvalité är etiska överväganden mycket 

viktiga, detta för att forskningen ska kunna användas i verkligheten. Integritet är en viktig del 

för att skydda forskningsdeltagarna (Vetenskapsrådet 2017). 

 

Artiklarna som är publicerade i en vetenskaplig tidskrift bör vara etiskt granskade. Artiklarna 

ska vara objektiva och spegla alla aspekter inom området. Författarna ska vara objektiva och 

ej medvetet plagiera eller fabricera fakta samt tydligt referera till den använda litteraturen. 

 

Båda författarna är medvetna om den språkproblematik som kan uppstå då valda artiklar är 

skrivna på engelska och författarna har svenska som modersmål, vilket kan innebära 

misstolkningar vid översättning (Polit & Beck 2017). 
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3. Resultat 
Litteraturstudien omfattar totalt 12 vetenskapliga artiklar; 4 kvalitativa artiklar, 6 kvantitativa 

artiklar och 2 med mixad metod. Resultatet presenteras i rubriker beroende på tema och 

innehåll. Huvudrubriken är ”Erfarenheter av hot och våld” med underrubrikerna: 

”Erfarenheter av förekomst”, ”Verbalt hot och våld”, ”Fysiskt hot och våld”, ”Erfarenheter 

om förövarna och arbetsrelaterade orsaker”, ”Känslomässig påverkan” samt ”Åtgärder mot 

hot och våld”.  

 

3.1 Erfarenheter av hot och våld 

3.1.1 Erfarenheter om förekomst av hot och våld 

I en studie av Hamdan och Hamra (2015) svarade 76,1 % av deltagarna att dem inom de 

senaste 12 månaderna hade upplevt arbetsrelaterat våld. I Renker, Scribner och Huffs (2015) 

studie svarade nästan 70 % av deltagarna att de hade erfarenheter av fysiskt våld den senaste 

månaden. I samma studie menade deltagare att våldet hade ökat det senaste året. Darawad, Al-

Hussami, Saleh, Mustafa och Odeh (2015) och Albashtawy (2013) skriver att den största 

risken att utsättas för våld är under kvälls- och nattskiften enligt sjuksköterskorna i studien. I 

Hamdan och Hamras (2015) studie upplevde sjuksköterskor att det var vanligare med hot och 

våld på eftermiddags-pass. I studien av Abou-ElWafa, El-Gilany, Abd-El-Raouf, Abd-

Elmouty och El-Sayed (2015) visar de tydligt att förekomsten av hot och våld är betydligt 

vanligare på en akutmottagning, då det rapporteras oftare från sjuksköterskor som arbetar på 

en akutmottagning kontra de som inte gör det. 

 

På grund av den höga förekomsten av framförallt verbala hot så beskriver sjuksköterskor i 

studien att det är en del av arbetet att jobba på en akutmottagning. Sjuksköterskorna var 

medvetna om att de när som helst kunde utsättas för hot och våld. Sjuksköterskor kunde 

känna att de nästan inte hade någon förmåga att förhindra en sådan situation (Han, Lin, 

Barnard, Goopy & Chen 2017).  

 

3.1.2 Verbalt hot och våld 

Sjuksköterskor i flera studier upplevde verbala hot och verbala sexuella trakasserier (Hamdan 

& Hamra 2015; Angland, Dowling & Casey 2013; Renker, Scribner & Huff 2015; Avander, 

Heikki, Bjerså & Engström 2016). Angland, Dowling och Casey (2013) skriver även att 

kroppsspråket används vid verbala hot. Att bli skriken på, bli kallad olämpliga saker eller få 
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verbala hot om fysiskt våld var också erfarenheter många hade (Renker, Scribner & Huff 

2015). I en av studierna var indirekta verbala hot vanligt att få uppleva. Till exempel kunde 

patienter prata med anhöriga och betona att det hamnar på sjuksköterskans ansvar om allt inte 

blir bra, att konsekvenserna får sjuksköterskan ta personligen. Mer direkta hot kunde vara att 

folk skriker ”vi ses utanför” eller ”om du tittar på mig igen så dödar jag dig” (Avander, 

Heikki, Bjerså & Engström 2016).  

3.1.3 Fysiskt hot och våld 

Fysiskt våld kunde vara om en patient eller anhörig kom för nära sjuksköterskan och hennes 

personliga sfär fysiskt. Det fysiska våld som förekommit var t.ex. när anhöriga som hade 

blivit ombedda att lämna akutmottagningen med våld dragit upp dörrar och tagit sig in 

tillbaka på mottagningen eller att en person hade sparkat sönder en glasdörr (Avander et al. 

2016). Maguires (2018) artikel om förekomsten av våld mot ambulanspersonal visar på att 

skador efter fysiskt våld så som muskel- och ligamentskador, sår och frakturer har 

förekommit. Han skriver även att de övre extremiteterna är mest utsatta för våld. Renker, 

Scribner och Huff (2015) skriver att bli spottad och sparkad på, klämd, och riven var vanliga 

handlingar vid fysiskt våld. Angland, Dowling och Casey (2013) tar upp att få slag och 

föremål kastade mot sig är vanliga typer av fysiskt våld som också kan förekomma. 

I Wong, Combellick, Wispelwey, Squires och Gangs (2016) studie såg de att hot och våld 

kunde vara allt från trakasserier till svåra fysiska skador. En sjuksköterska hade också ärr från 

när hon blivit biten. En annan sjuksköterska berättade i samma studie om en situation där hon 

gjort allt hon skulle men blev ändå spottad på direkt i ögonen av en Hepatit C smittad patient.  

  

3.1.4 Erfarenheter om förövarna och arbetsrelaterade orsaker 

Hotfulla situationer som uppstår begicks i störst utsträckning av anhöriga till patienten och 

inte av patienten själv (Hamdan & Hamra 2015; Angland, Dowling & Casey 2013; 

Albashtawy 2013; Darawad et al 2015; Abou- Elwafa et al. 2015). Flera sjuksköterskor som 

var med i en svensk studie beskriver också deras erfarenheter om att anhöriga är mer hotfulla 

och våldsamma än patienterna själva. De beskriver att detta kan bero på att patienten ofta är 

försvagad av sin sjukdom och inte de anhöriga. I samma studie beskrev flera sjuksköterskor 

att de kunde förstå att man kunde bli chockad och därmed agera aggressivt men de beskrev 

vidare att det ändå måste finnas en respekt för sjuksköterskor och deras arbetsuppgifter. De 

menar att det har skett en förändring i dagens samhälle som gör att folk vågar bete sig illa i en 

sjukhusmiljö (Avander et al. 2016).  
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Triagearbetet på en akutmottagning skapar irritation hos patienter som blir bortprioriterade. 

Ofta är det stressfullt att hinna med alla på en akutmottagning och patienter och deras 

anhöriga kan bli irriterade av att inte få uppmärksamhet direkt. Problemet med att det är ont 

om plats, mycket folk i rörelse och en allmänt stressfull atmosfär menar sjuksköterskor är en 

anledning till att patienter och anhöriga bygger upp en aggression, oftast redan innan mötet 

med sjuksköterskan. En del av den aggressiviteten som sjuksköterskor möter av patienter eller 

dess anhöriga kan ha uppkommit från feltolkad information som de har fått från läkaren. 

Dålig kommunikation mellan sjuksköterskorna kan också förekomma vilket gör att viktig 

information kan falla bort som patienten skulle tagit del av och som då den nuvarande 

behandlande sjuksköterskan behöver stå till svars för istället (Angland, Dowling & Casey 

2013). 

 

Sjuksköterskor menar att deras attityd ibland kan vara sämre när det är ett högt arbetstryck då 

man då också oftast är stressad. Detta kan ge en irritation hos patienter vilket kan leda till en 

situation som kan ge hotfulla och våldsamma konsekvenser (Angland, Dowling & Casey 

2013). 

3.1.5 Känslomässig påverkan 

Den höga arbetsbelastningen på en akutmottagning gör så att det inte finns tid till att 

återhämta sig från de situationer som uppstår direkt och på ett hälsosamt sätt (Han, Lin, 

Barnard, Goopy & Chen 2017). Sjuksköterskor som hade upplevt fysiskt våld (till exempel 

när en patient eller anhörig med våld tagit sig in på akutmottagningen) kände sig en långtid 

efter händelsen rädda, osäkra och man visste inte hur man som sjuksköterska skulle hantera en 

sådan situation om det hände igen (Avander et al. 2016). Personal i en annan studie kunde 

också känna en osäkerhet i att hantera svåra och komplicerade situationer. Känslor som att 

man inte vara kapabel att ta rätt beslut kunde uppstå, det skapade rädsla att man kunde 

förvärra en redan svår situation (Mikkola, Huhtala & Paavilainen 2016). När en hotfull 

situation uppstått blev en reaktion ofta att man inte alls svarade eller att man gjorde som den 

hotfulle sa på grund av rädsla. En sjuksköterska skildrade att man kände sig förolämpad och 

kränkt efter en sådan händelse (Avander et al. 2016). Hamdan och Hamra (2015) skriver att 

effekterna av en hotfull situation också kan leda till skuld och en känsla av att hämnas. De 

skriver också att ångest och att känna hopplöshet förekom hos sjuksköterskor efter att ha 
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blivit utsatt för hot och våld. I Darawad et. als (2015) studie så kom de fram till att de flesta 

sjuksköterskor känner en ångest att gå till arbetet på en akutmottagning. 

 

Känslor som rädsla och ångest upplevdes inte bara på arbetet utan kunde även upplevas i 

privatlivet efter en svår händelse. Till exempel kunde sjuksköterskor vara rädda att man skulle 

stöta på patienten ute på stan. Ett annat exempel där man kände stor oro efter att blivit utsatt 

var om man var tvungen att polisanmäla, speciellt om patienten det rör sig om är medlem i 

kriminella gäng. En sjuksköterska berättade i studien ”Låt säga att du får den här personen 

bakom galler… fortfarande kommer det vara en armé som väntar på en…” (Avander et al. 

2016). Mikkola, Huhtala och Paavilainen (2016) tar även de upp att nästan all personal på en 

akutmottagning i deras studie någon gång hade upplevt rädsla på arbetet. Trots rädsla och att 

man reagerar på vissa typer av patienter så strävade personalen i en annan studie alltid efter 

att ge en så professionell vård som möjligt (Avander et al. 2016). Wong et al. (2016) skriver 

också i sin studie att vårdpersonalen ändå vill behandla och försvara en sårbar patient. 

Hamdan och Hamra (2015) skriver däremot att en del sjuksköterskor i sin studie valde att ha 

ett annat avstånd mot patienter samt undvika att ta beslut som kan leda till att de utsätts för en 

riskfull situation igen. Sjuksköterskor i en annan studie beskriver att ett möte med våldsamma 

patienter gör att de begränsar sitt arbete och omvårdnad av dessa patienter för att slippa 

utsättas för det obehagliga som kan uppstå. Patienters beteende har en stor inverkan på hur 

engagerad sjuksköterskan är i omvårdnaden av dessa personer (Han et al. 2017).  

 

Har man blivit utsatt för ett fysiskt angrepp så kan det ge fysiska, professionella och 

emotionella konsekvenser. Det kan även påverka den drabbades sociala liv utanför arbetet 

Man kanske till exempel inte vågar gå ut om man har fått ett hot från någon patient eller 

anhörig (Han et al. 2017). En australiensisk studie gjord på Ambulanspersonal med data 

samlad under 13 år var mediantiden 8,6 veckor av sjukskrivning efter att ha blivit utsatt för 

hot och våld i arbetet (Maguire 2018). 

Wright-Brown, Sekula, Gillespe och Zoucha (2016) tar även upp bristen på rättssystemet, att 

om en person utför en våldsam handling på en akutmottagning leder det oftast inte till några 

konsekvenser för förövaren. Detta gör att sjuksköterskorna kan känna skuld, att det är deras 

egna fel att de råkar illa ut. 
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Ärr på kroppar efter en skada från en patient är alltid där och påminner en om vad som kan 

hända och har hänt. Deltagarna beskriver hur en sådan situation ofta spelas upp igen i deras 

minnen och att de alltid känner sig oroliga för sin och andras säkerhet (Han et al. 2017).  

En sjuksköterska menade på att de är när det påverkar ens privatliv som de hotfulla 

situationerna blir frustrerande (Wong, Combellick, Wispelwey, Squires och Gangs 2016). I en 

annan studie berättade sjuksköterskor att efter att man blivit utsatt för hot och våld var man 

mer alert, reagerade på rörelser, hur folk pratade samt att man var mer reserverad mot vissa 

patienter på akutmottagningen (Avander et al. 2016).  

 

Avander et als. (2016) studie visade på att långtidskonsekvenser på att arbeta i en så utsatt 

miljö som en akutmottagning är ledde till en önskan att arbeta på en lugnare avdelning med en 

annan patientgrupp t.ex. onkologi. Hamdan och Hamra (2015) gjorde en analys i sin studie 

som visade på att de som blivit utsatta för arbetsrelaterat våld var 3.5 gånger mer troliga att 

sluta sitt jobb än de som inte upplevt det. 

3.1.6 Åtgärder mot hot och våld 

Många sjuksköterskor menar att de hotfulla och våldsamma situationerna skulle förbättras 

genom att man utvecklar en bra säkerhet med väktare som rör sig i lokalerna. De menar att 

om personalen skulle ha bättre tillgång till säkerhetspersonal skulle det reducera en hel del av 

de våldsamma situationerna. Överfallslarm är något som många sjuksköterskor tar upp som en 

bra del i att komma ur våldsamma och hotfulla situationer snabbt dessutom som en trygghet 

för sig själva (Angland, Dowling & Casey 2013; Abou- Elwafa et al. 2015).  

Studier visar på att kommunikationen är en viktig del för att förhindra att våldsamma 

situationer uppstår (Angland, Dowling & Casey 2013; Avander et al. 2016). Man ska vara 

ärlig och rak i sin kommunikation med patienten och dess anhöriga så inga missförstånd 

uppstår (Angland, Dowling & Casey 2013). Att prata lugnt med patienten i första mötet 

hjälpte för att skapa en relation där man litade på varandra (Avander et al. 2016). 

 

Wright-Brown et al. (2016) tar upp i sin studie att en av de olika metoderna för att klara av 

arbetet på akutmottagningen är att man har en nära relation till sina arbetskamrater och att 

man hjälper varandra. Vidare skriver de att medarbetare känner ansvar och vill skydda sina 

kollegor vilket gör att man stannar kvar i den våldsamma situationen för att andra inte ska bli 

drabbade. 
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Sjuksköterskor i en studie hade fått utbildning kring hotfulla situationer och hur man skulle 

bete sig, trots detta kunde många vara osäkra på hur man skulle agera i en hotfull situation 

(Avander et al. 2016).  

 

4.Diskussion 
 

4.1 Huvudresultat 
Syftet med den här litteraturstudien var att se erfarenheter om hot och våld ur en 

sjuksköterskas perspektiv. Resultatet av den här litteraturstudien visade att det är en stor risk 

att möta hot och våld inom akutsjukvård, något som både kan uttrycka sig verbalt eller fysiskt.  

Hotfulla reaktioner mot sjuksköterskan kunde vara allt från verbala trakasserier till slag och 

sparkar. Resultatet visade även på att det oftast var anhöriga till patienterna som uttryckte hot 

och våld i störst utsträckning. Det framkom även att triagearbete kunde skapa en irritation på 

grund av de prioriteringar som görs utifrån sjukdomstillstånd. Hot och våld kunde ge en 

känslomässig påverkan i form av att känna rädsla, ångest, skuld och även påverka det sociala 

livet utanför arbetet. Sjuksköterskor ansåg att en förbättrad säkerhet skulle vara en nödvändig 

åtgärd för att lösa hot och våld på arbetsplatsen. Till exempel överfallslarm och lättare tillgång 

till säkerhetspersonal. Övriga åtgärder för hot och våld kunde vara utbildning och ett bra 

teamarbete. 

 

4.2 Resultatdiskussion 
Resultatet visade på att hot och våld var vanligt förekommande. I en studie av Renker, 

Scribner och Huff (2015) hade nästan 70% haft erfarenheter om våld bara den senaste 

månaden. Flera studier visade att det var vanligare att upplevt verbala former av hot och våld 

än fysiskt hot och våld (Hamdan & Hamra 2015; Angland, Dowling & Casey 2013; Renker, 

Scribner & Huff 2015; Avander, Heikki, Bjerså & Engström 2016; Angland, Dowling & 

Casey 2013). Resultatet visade även på att det under kvälls-och nattskiften var vanligast att 

det förekommit hot och våld (Darawad et al.2015; Albashtawy 2013). Det framkom även att 

sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning löper större risk att utsättas för hot och våld 

jämfört med de som inte gör det (Abou-ElWafa et al. 2015). Lancman, Mângia och Muramoto 

(2013) beskrev att akutmottagningar kan ses som överbelastade med en dålig organisation. 

Överbelastningen kan därför ha att göra med att sjuksköterskor på akutmottagningar blir mer 

utsatta för hot och våld än de som arbetar på andra avdelningar. I och med det stora trycket på 

akutsjukvården med ett stressfyllt arbete så skapas det irritation bland patienter och vårdare. 
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Detta kan i sin tur leda till att omvårdnaden blir drabbad. Föreliggande studies resultat visar 

också på att en hög arbetsbelastning på akutmottagningar gör att man har svårt att återhämta 

sig från hot och våld. Lancman, Mângia och Muramoto (2013) skriver även att man måste 

klara ett stressfyllt arbete samtidigt som man ska lära sig allt vad som ingår på en 

akutmottagning. På grund av den höga belastningen och underbemanningen som är ett faktum 

på en akutmottagning menar författarna att det kan vara svårt för en ny sjuksköterska att 

komma in och trivas i arbetet.  

 

Involverade studier i litteraturstudien visar på att man hade fler erfarenheter av verbala hot 

och sexuella trakasserier än fysiskt våld. Sjuksköterskor kunde få hot om fysiskt våld eller bli 

kallad olämpiga saker, oftast med en högljudd ton på rösten. Sjuksköterskor kunde få höra 

indirekta verbala hot till exempel om en patient pratade med en anhörig att om allt inte blir 

bra är det sjuksköterskans fel (Hamdan & Hamra 2015; Angland, Dowling & Casey 2013; 

Renker, Scribner & Huff 2015; Avander, Heikki, Bjerså & Engström 2016). 

 

De erfarenheter som visades i litteraturstudien om fysiskt våld var att anhöriga inte accepterat 

att de blev avvisade från akutmottagningen och istället med våld tog sig tillbaka t.ex. genom 

att dra upp dörrar eller sparka sönder glasdörrar (Avander et al. 2016). I litteraturstudien 

framkom det även att slag och att få föremål på sig förekom (Angland, Dowling & Casey 

2013).  Joyce Travelbees teori bygger på att man ska skapa en kontakt med patienten och att 

man ser varandra som individer med olika behov. Man ska visa empati och sympati för 

varandra (Pokorny 2018).  Detta kan vara en svår uppgift när man möter en patient som hotar 

och trakasserar. Hur ska man kunna bygga en mänsklig relation till en person som är ett hot 

mot sig själv som sjuksköterska men samtidigt ge den omvårdnad som patienten har rätt till? 

Författarna tror att i ett sådant fall måste sjuksköterskan kunna sätta gränser och visa att man 

är där för patientens skull och att man gör sitt bästa. Teorin menar även att man själv är 

ansvarig över de situationer som uppstår (Current Nursing 2012).   

 

Enligt BRÅ (2018) så ökar gängvåldet i Sverige där skottlossningar är involverade. Detta våld 

ser författarna som en del i akutsjukvården som inte går att undvika. Ambulanspersonalen 

måste hämta upp den skadade personen och sjuksköterskan på akutmottagningen måste vårda. 

Bråk och oroligheter följer därmed kanske med dessa patienter in på akutmottagningen på 

grund av de medföljande anhöriga. Jensen (2018) hävdar att sjukvården speglas av samhället. 

Den ökade gängkriminaliteten i samhället bidrar till en förändrad situation inom 
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akutsjukvården, det blir vanligare att behandla till exempel skottskadade. I litteraturstudien 

beskrivs det att hotfulla situationer främst begås av anhöriga och inte av patienten själv 

(Hamdan & Hamra 2015; Angland, Dowling & Casey 2013; Albashtawy 2013; Darawad et al 

2015; Abou- Elwafa et al. 2015).  Detta tros bero på att patienten ofta är svårt sjuk och inte 

har kraft till att agera. Författarna ser en eventuell lösning på problemet med att anhöriga är 

hotfulla. Åtgärden skulle kunna vara stramare besökstider i det akuta skedet för att undvika 

onödiga diskussioner med oroliga anhöriga. I en studie av Avander et al. (2016) beskriver 

sjuksköterskor även hur de hade erfarenheter i att det i dagens samhälle skett en förändring i 

attityden mot sjuksköterskor, folk vågar bete sig otrevligt i sjukhusmiljön då det har blivit mer 

socialt accepterat. Författarna tror att det har att göra med att titeln “Sjuksköterska” har 

förlorat en del av sin status, detta på grund av att det i samhället diskuteras om dåliga löner 

och arbetsvillkor.  

 

De sjuksköterskor som hade erfarenheter av hot och våld kände en osäkerhet och rädsla efter 

händelsen (Avander et al. 2016). Resultatet i litteraturstudien visar även på att många 

sjuksköterskor inte vet hur de ska hantera en hotfull situation om det uppstår igen. Känslor 

som kränkning, förolämpning och skuldkänslor var också erfarenheter sjuksköterskor kände 

(Avander et al. 2016). Det framkom även i Darawads et als. (2015) artikel att sjuksköterskor 

som arbetar på en akutmottagning känner en ångest för att gå till jobbet. Tidigare forskning 

har visat på att sjuksköterskor är den mest utsatta yrkesgruppen för hot och våld. Trots detta 

behöver sjuksköterskor ge en så god vård som möjligt vilket även står i ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor. ICN tar upp fyra grundläggande ansvarsområden en sjuksköterska har vilket 

bland annat är att främja och återställa hälsa. Detta ska göras respektfullt och utan egna 

värderingar (Svensk sjuksköterskeförening 2012). Författarna vill återigen belysa vikten i att 

lösa det växande problemet hot och våld inom akutsjukvården. Problemet bör lösas för att 

akutsjukvården ska kunna fortsätta bedrivas säkert både för patienten och sjuksköterskan. Den 

bristande strukturen är ett av de problem som måste ses över för att det ska bli en bättre 

arbetsmiljö och större säkerhet för de som arbetar. 

 

Andra erfarenheter sjuksköterskor hade efter hot och våld var att man kunde ha fått ärr som 

gjorde en påmind om det som hänt och vad som kan hända igen. Litteraturstudien visade även 

på den sociala påverkan hot och våld ger, exempelvis rädsla att gå ut (Han et al. 2017). Att ha 

upplevt hot och våld kunde även leda till en önskan av att jobba på en lugnare avdelning 

(Avander et al. 2016). Tidigare forskning visar på att hot och våld kan upplevas olika från 
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person till person. Något som är lindrigt för en person kan upplevas väldigt jobbigt för en 

annan (Jensen 2018). Att hot och våld leder till en önskan att byta arbetsplats (Albashtawy & 

Aljezawi 2016) blir en stor konsekvens då akutmottagningar redan är underbemannade. Om 

fler inte vill arbeta på en akutmottagning skulle det ge en ännu större belastning på den 

kvarvarande personalen menar författarna. I denna litteraturstudie visade det på att man kunde 

känna rädsla, ångest, skuld och en osäkerhet efter att man blivit utsatt för hot och våld. 

Författarna ser det som oacceptabelt att behöva känna de känslorna på sin arbetsplats.  

 

Resultatet visade på att en viktig åtgärd för att förebygga hot och våld är att föra en bra 

kommunikation. Det är viktigt att vara ärlig och rak så att inga missförstånd uppstår mellan 

patient och sjuksköterskan (Angland, Dowling & Casey 2013; Avander et al. 2016). Det 

framkom även att säkerhetspersonal var en åtgärd som flera önskar bättre tillgång till och 

även överfallslarm för att snabbt kunna ta sig ur en hotfull situation (Angland, Dowling & 

Casey 2013; Abou- Elwafa et al. 2015). I en studie av Avander et al. (2016) hade 

sjuksköterskor erfarenhet om att en bra relation till sina arbetskamrater är en viktig del då man 

därmed känner ett ansvar över att skydda sina kollegor. Staskova & Tothova (2015) skriver 

om Joyce Travelbees omvårdnadsteori där grundbegreppet är att skapa en mellanmänsklig 

relation. Genom denna relation kan man få stöd i svåra situationer då man kan dela med sig av 

sina erfarenheter. Författarna tycker att arbetsrutiner borde utformas efter vad 

sjuksköterskorna har för erfarenheter och att man då kanske ska öka närvaron av 

säkerhetspersonal. Samtidigt som det känns surrealistiskt att det ska krävas säkerhetspersonal 

på en akutmottagning för att man som sjuksköterska ska känna sig trygg i sitt arbete med att 

vårda sjuka individer.  

 

4.3 Metoddiskussion 
Författarna valde att använda en deskriptiv design. Detta gjordes för att data från flera studier 

skulle samlas in och sammanställas i en litteraturstudie. Polit och Beck (2017) beskriver en 

litteraturstudie som en kritisk sammanfattning av forskning inom ett specifikt område. Syftet 

med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld vilket då en 

deskriptiv litteraturstudie är en passande metod för att se erfarenheter från flera perspektiv 

inom tidigare forskning. Studiens design ses därför som en styrka. 

 

Medline via sökmotorn Pubmed användes för att få fram litteratur till studien. Pubmed är en 

bred sökmotor för omvårdnadsvetenskap vilket är en styrka att den användes. Polit och Beck 
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(2017) menar att Medline är den främsta sökmotorn inom medicinsk vetenskap. Sökningarna 

på Pubmed gav tillräckligt med träffar för att kunna göra en studie. Används fler sökmotorer 

kan man få bredare träffar vilket kan ge resultatet en annan vinkling. MeSH och booleska 

termer användes för att få relevanta sökträffar inom det tänkta området. MeSH- termer gör det 

möjligt att få fram säkrare sökträffar på artiklar som har samma koncept men med andra 

termer (Polit och Beck 2017). Sökorden var relevanta för syftet vilket är en styrka, dock 

kunde sökningar med synonymer genomförts för att få en ännu större bredd på sökträffarna. 

 

Inklusions -och exklusionskriterier är viktigt för att specificera forskningsdeltagarna. 

Inklusionskriterier är de krav en deltagare behöver uppfylla för att delta i en studie. En 

forskare kan även välja exklusionskriterier, vilket är egenskaper en deltagare inte får ha (Polit 

och Beck 2017). Valda inklusions- och exklusionskriterier i den här studien är relevanta 

utifrån studiens syfte samt frågeställning. Att artiklar inom området psykiatri exkluderades 

var på grund av att författarna dels ville trycka på problemet hot och våld inom somatisk 

akutsjukvård och för att vi upplever det som ett redan uppmärksammat problem inom 

psykiatrin. 

 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar valdes ut. Detta såg författarna som en styrka för att 

få ett så brett perspektiv på området och inte missa värdefullfakta även fast kvalitativa artiklar 

passar bäst för att beskriva erfarenheter. De 290 artiklarna som exkluderades under 

urvalsprocessen kan ha svarat på syftet vilket hade upptäckts om de granskats mer än bara 

titel och abstrakt, detta kan ses som en svaghet. Artiklarna som slutligen valdes ut granskades 

med hjälp av en granskningsmall från Högskolan i Gävle. Det kan ses som både en styrka och 

svaghet. Som en styrka då författarna inte har någon tidigare erfarenhet av att granska artiklar 

på den här nivån, mallen kunde då ge ett bra stöd. Granskningen med mallen från Högskolan i 

Gävle kan också varit en svaghet då mallen för vår kännedom inte var validerad och därmed 

kunde missat viktiga delar i granskningsprocessen.  

 

Artiklarna granskades på varsitt håll för att båda skulle skapa sig en egen uppfattning om 

innehållet. Båda författarna markerade teman med hjälp av färgkodning i artiklarna som sedan 

diskuterades och sammanställdes i studiens resultat. Det här ses som en styrka då man inte 

påverkar varandra i granskningen och resultatet blir mer objektivt. Polit och Beck (2017) 

skildrar att data ska analyseras flertalet gånger då det leder till en större förståelse av ämnet 
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och man blir säkrare på dess riktighet. Färgkodning hjälper till att få en struktur i 

bearbetningen av litteraturen. 

 

Eftersom den föreliggande studien är en litteraturstudie var det viktigt att inkluderade artiklar 

hade ett etiskt förhållningssätt. Detta blir en styrka för studiens trovärdighet och etiska 

aspekter. Gällande språkproblematiken har relevanta åtgärder vidtagits som till exempel 

svensk-engelskt lexikon vid översättning. 

 

4.4 Kliniska Implikationer  
Hot och våld inom somatisk akutsjukvård är ett faktum. Resultatet visar på att det är en 

naturlig del av vardagen för en sjuksköterska inom akutsjukvård. Med hjälp av den här 

studiens resultat kan man belysa och väcka tankar om problemet hot och våld. Som 

nyutexaminerad sjuksköterska kan det vara bra att bli medveten om problemet och dess 

riskfaktorer så att man rapporterar om man blir utsatt. Att öka medvetenheten om hot och våld 

kan bidra till utveckling av nya arbetsrutiner som i sin tur kan leda till en bättre omvårdnad 

för patienterna.  

Författarna ville med den här studien väcka tankar om området och visa på att det är vanligare 

än man som sjuksköterska kan tro. 

 

4.5 Förslag på fortsatt forskning  
Litteraturstudien visar på att hot och våld är ett växande problem. Många sjuksköterskor har 

erfarenheter om området. Det ger konsekvenser som påverkar individen negativt likaså 

sjukhusen. I och med det växande problemet i världen och inte minst Sverige så behövs fler 

studier inriktade på svensk sjukvård. Det behövs mer forskning på långtidskonsekvenser och 

åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för personal inom akutsjukvård. Främst kvalitativ 

forskning för att se hur erfarenheterna är nu. Forskning på djupare erfarenheter kan ligga till 

grund för studier om åtgärder mot hot och våld. Det finns inte mycket tidigare forskning om 

hot och våld inom akutsjukvård i Sverige men mycket tyder på att det är ett stort problem 

även här. Mer forskning på området kan även visa på konsekvenserna det ger på omvårdnaden 

av patienterna. 

 

4.6 Slutsats 
Litteraturstudien visar på att det finns erfarenheter om verbalt hot och våld samt fysiskt hot 

och våld. Oftast var det anhöriga som var den största förövaren. Det ger en känslomässig 

påverkan hos individen, till exempel kan det leda till psykiska och fysiska skador som rädsla, 
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ångest och ärrbildning. Akutsjukvården är ofta överbelastad och dåligt strukturerad. Detta kan 

bidra till en irriterad situation. De åtgärder som många tyckte behövdes var att öka tillgången 

till säkerhetspersonal samt att bära överfallslarm. I och med den här studien så kan en ökad 

medvetenhet göra att man kan ändra arbetsrutinerna för att öka tryggheten för sjuksköterskor 

inom akutsjukvård. Att bli hotad på sin arbetsplats är inte acceptabelt och något man inte ska 

behöva uppleva dessutom kan det ge en negativ påverkan för patienten 
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som arbetar på en akutmottagning upplevde 

flera olika typer av arbetsrelaterat våld. 

Albashtawy, M. Att utvärdera incidenter, karaktär och 

bidragande faktorer av arbetsrealterad våld 

mot sjuksköterskor på akutmottagningar i 

jordanien. 

Mer än tre fjärdedelar var utsatt för minst en 

typ av våld. Verbalt våld var femgånger 

vanligare än fysiskt våld. Bland förövarna av 

verbalt våld var patienterna den främsta 

förövaren.  

Angland, S., Dowling, M. & Casey, D. Syftet var att fastställa sjuksköterskors 

perspektiv av faktorerna som orsaker våld och 

aggressioner på akutmottagningen. 

Miljö och kommunikation var faktorer som 

bidrog till våld. Väntetider bidrog till våld 

och där man utför triage på akutmottagningen 

var vanligast att aggressioner uppstår.  

Avander, K., Heikki, A., Bjerså, K & Engström, 

My. 

Att studera sjuksköterskors erfarenheter av 

hot och våld och dess konsekvenser. 

Resultat visade på hotfulla situationer och 

konsekvenser vilka ledde till att man ändrade 

prioriteringar i omvårdnaden för att undvika 

hotfulla situationer. Konsekvenser av hot och 

våld kunde vara stress, vaksamhet och en 

ovilja att vara nära patienten, förändrad 

kommunikation vilket tillslut leder till 

försämrad kvalité av omvårdnaden. 

Darawad, M., Al- Hussami, M., Saleh, A.M., 

Mustafa, W.M. & Odeh, H. 

Syftet var att studera sjuksköterskors 

erfarenheter av våld på en akutmottagning i 

Jordanien och orsaker till våld från en 

sjuksköterskas perspektiv. 

Majoriteten av delatagarna rapporterade 

erfarenheter av våld (Verbalt 95,3% vs 

Fysiskt 23,3%). Deltagarna tyckte att 

överbeläggning och arbetsbelastning var de 



 

 

 

främsta orsakerna till våld och den minsta 

orsaken var demenssjukdom. 

Hamdan, M., & Hamra, A. A. Syftet med studien var att utvärdera 

karaktären, riskfaktorer, orsaker och 

konsekvenser av arbetsrelaterat våld på 

akutmottagningar i Palestina.  

Majoriteten av deltagarna upplevde en typ av 

våld det senaste året. Verbalt var vanligare. 

Förövarna var oftast patientens anhöriga. 

Väntetider, brist på förebyggande åtgärder 

och bemötta förväntningar från 

patienter/anhöriga är de största orsakerna till 

arbetsrelaterat våld. Våld har visat på att ge 

konsekvenser för arbetarnas välmående, 

omvårdnad och arbetslust. 

Han, C-Y., Lin, C-C., Barnard, A., Hsiao, Y-C., 

Goopy, S. & Chen, L-C. 

Syftet med studien var att förstå 

akutsjuksköterskors erfarenheter och 

perspektiv av arbetsrelaterat våld. 

Arbetsrelaterat våld var en pågående 

mardröm, en del av livet och ett pågående hot 

och det har en negativ inverkan på 

sjuksköterskors passion för akutsjukvård. 

Arbetsrelaterat våld gav fysiskt, psykisk, 

social, personlig och professionell påverkan. 

Maguire, J. B. Syftet med studien var att beskriva specifika 

risker för våld relaterade skador.  

Skador på ambulanspersonal i Australien 

mellan 2001 - 2014 ökade från 5 – 40 fall per 

år. Detta resulterar i förlorad arbetstid och 

kvinnor var mest utsatta. 

Mikkola, R., Huhtala, H. & Paavilainen, E Att beskriva rädsla, hoten som orsakar rädsla 

och förekomsten av rädsla bland 

sjuksköterskor och läkare på en 

akutmottagning.  

Nästan alla deltagare hade upplevt 

arbetsrelaterad rädsla, dock var den tillfällig. 

Rädsla var ofta orsakad av misstag med 

läkemedel, återupplivning av barn, 

katastrofolyckor, våldsamma situationer eller 

beväpnade patienter. Hot som skapade rädsla 

medgav också en känsla av osäkerhet och en 

fara i arbetsmiljön. 

Renker, P., Shellie, S.A. & Huff, P. Syftet med studien var att identifiera och 

beskriva personals erfarenheter, bekymmer 

och perspektiv relaterat till våld och 

Resultatet visade på bidragande faktorer, 

reaktioner och teman av hot och våld. 



 

 

 

övergrepp från patienter och anhöriga på en 

akutmottagning. 

Wong, A. H. W., Combellick, J., Wispelwey, B. 

A., Squires, A. & Gang, M. 

Syftet var att beskriva levda erfarenheter hos 

personal för att visa ett brett perspektiv av 

våld från patienter på en akutmottagning. 

Resultatet resulterade i tre stycken teman. 

Personal inom akutsjukvård ger högkvalitativ 

vård trots hot vilket kan skapa en omvårdnads 

paradox. Lagarbete är en viktig del och miljö 

och systemproblem, både i och utanför 

akutmottagningen orsakar hot mot säkerheten.  

Wright-Brown, S., Sekula, k., Gillespie, G. & 

Zoucha, R. 

Syftet är att beskriva erfarenheter från 

sjuksköterskor som har blivit skadade av våld 

under arbetet på en akutmottagning.  

Resultatet visade på att deltagarna hade 

upplevt våld och att man vill uppleva en 

annan typ av säkerhet för att känna sig trygg 

på arbetsplatsen.  



 

 

 

 


