
  

 
 

 

 

 

Hayat Merzuk Adem och Salem Kebrab Kidane 

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, Institutionen för vårdvetenskap 

Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, VKGT13, 2018 

Nivå: Grundnivå  

Handledare: Susanne Amsberg 

Examinator: Ingrid Hellström 

 

 

 

 

 

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT HA BLIVIT  

UTSATT FÖR HOT OCH VÅLD INOM AKUTSJUKVÅRD  

EN LITTERATURÖVERSIKT 

 

 

NURSES´ EXPERIENCE OF BEING EXPOSED TO THREATS AND 

VIOLENCE IN EMERGENCY CARE 

A LITERATURE REVIEW 

 

 



 
 

 
 

 

Sammanfattning 

Bakgrund: Hot och våld inom vården är ett växande problem både globalt och i Sverige. 

Dessa händelser inträffar särskilt inom akutsjukvården. Sjuksköterskor är en 

av de yrkesgrupper som mest löper risk att utsättas för hot och våld på grund 

av deras närhet till patienter och närstående. Inom akutsjukvården finns olika 

riskfaktorer som kan bidra till hot och våld. Konsekvenserna leder till ökade 

sjukskrivningar och försämrat välbefinnande samt ökat antal uppsägningar. 

Det kan påverka verksamhetens kostnader och därmed ökade kostnader för 

samhället. 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att ha blivit utsatt för 

hot och våld inom akutsjukvård från patienter och närstående. 

Metod: Litteraturöversikten baserades på sammanställning och tolkning av tio 

vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och mixad metod där två databaser 

genomsöktes. Artiklarnas analys gjordes enligt Friberg. 

Resultat: Litteraturöversiktens resultat sammanställdes i sex centrala teman: Hot och 

vålds psykiska inverkan, Hot och vålds fysiska inverkan, Hot och vålds 

sociala inverkan, Hot och vålds inverkan på yrkesutövning, Normalisering av 

hot och våld och sjuksköterskans upplevelser av brist på stöd. 

Diskussion: Resultatdiskussionen tar upp hot och vålds negativa konsekvenser såsom 

psykiska, fysiska och sociala välbefinnande samt förmågan att ge god vård. 

Sjuksköterskor upplevde att hot och våld var en del av arbetet trots dess 

negativa inverkan. Det fanns en avsaknad för stöd från verksamhet och 

ledning vilket resulterade i att hot och våld normaliserades. Utgångspunkt tas 

framförallt i Joyce Travelbee omvårdnadsteori med fokus på 

mellanmänskliga relationer. 

Nyckelord: Akutsjukvården, Hot, Sjuksköterska, Upplevelse, Våld 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

Background: Threats and violence in health care is a growing problem both globally and 

in Sweden. These accidents occur especially in emergency care. Nurses are 

one of the professional groups most at risk of being subjected to threats and 

violence because of their proximity to patients and families. In emergency 

care there are various risk factors that may contribute to threats and 

violence. The consequences lead to increased sick leave and poorer welfare, 

but also increased number of layoffs. It can affect business costs and 

increase costs for society. 

Aim: The aim was to describe nurses’ experiences of having been subjected to 

threats and violence in emergency care of patients and families. 

Method: The literature review was based on the compilation and interpretation of the 

ten scientific articles with both qualitative and mixed method was searched 

in two databases. Articles analysis was done according to Friberg. 

Results: The literature review results were compiled in six central theme; Threats 

and violent mental influence, threats and violent physical influence, threats 

and violent social influence, threats and violent impact on the profession, 

Normalization of threats and violence and the nurse's perceptions of lack of 

support.   

Discussion: The result discussion addresses how threats and violence’s negative 

consequences such as mental, physical and social well-being and the ablity 

to provide good care. Nurses experienced threats and violence as a part of 

their job, despite the negative impact. They found no support from the 

company or the management, which resulted in that threats and violence 

became normalized. Starting points are taken primarily in Joyce Travelbee´s 

nursing theory with a focus on the concepts of interpersonal relationships. 

Keywords: 
Emergency department, Experiences, Nurse, Threats, Violence 

 



 
 

 
 

 

   

Innehållsförteckning 

1 INLEDNING ...................................................................................................................................................................... 1 

2 BAKGRUND...................................................................................................................................................................... 1 

2.1 HOT OCH VÅLD ................................................................................................................1 

2.2 AKUTSJUKVÅRD ...............................................................................................................2 

2.3 PATIENTENS OCH NÄRSTÅENDES UPPLEV ELSE I MÖTET MED AKUTSJUKVÅRDEN ..........................2 

2.4 BEMÖTANDE OCH VÅRDRELATION .......................................................................................3 

2.5 RISKFAKTORER FÖR HOT OCH VÅLD.....................................................................................4 

2.6 SJUKSKÖTERSKANS ROLL INOM AKUTSJUKVÅRD ....................................................................5 

2.7 FÖRESKRIFTER OCH ARBETSGIVARENS ANSVAR ....................................................................6 

3 PROBLEMFORMULERING ............................................................................................................................................. 7 

4 SYFTE................................................................................................................................................................................. 7 

5 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER................................................................................................................................ 7 

6 METOD ............................................................................................................................................................................. 8 

6.1 DATAINSAMLING...............................................................................................................8 

6.2 URVAL ...........................................................................................................................9 

6.3 DATAANALYS................................................................................................................. 10 

7 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN  ................................................................................................................... 10 

8 RESULTAT....................................................................................................................................................................... 11 

8.1 HOT OCH VÅLDS PSYKISKA INV ERKAN ................................................................................ 11 

8.2 HOT OCH VÅLDS FYSISKA INVERKAN .................................................................................. 12 

8.3 HOT OCH VÅLDS SOCIALA INVERKAN .................................................................................. 13 

8.4 HOT OCH VÅLDS INVERKAN PÅ YRKESUTÖVNING .................................................................. 13 

8.5 NORMALISERING AV HOT OCH VÅLD ................................................................................... 13 

8.6 SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSE AV BRIST PÅ STÖD ............................................................ 14 

9 DISKUSSION ................................................................................................................................................................... 14 

9.1 METODDISKUSSION ........................................................................................................ 14 

9.2 RESULTATDISKUSSION .................................................................................................... 16 

9.3 KLINSKA IMPLIKATIONER .................................................................................................. 20 

9.4 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING ................................................................................ 21 

10 SLUTSATS ....................................................................................................................................................................... 21 

REFERENSFÖRTECKNING  ........................................................................................................................................... 23 



 
 

 
 

 

BILAGA 1. SÖKMATRIS  .................................................................................................................................................. 28 

BILAGA 2. MATRIS ÖVER URVAL AV ARTIKLAR TILL RESULTAT  .......................................................... 30 

 

 



 
 1 (35) 

 

 

1 Inledning 

Personal inom akutsjukvård kan råka ut för många riskfyllda situationer såsom hot och våld. 

Detta kan orsakas av patienter eller närstående som är relaterat till stress, orolighet, 

aggressivitet eller annan anledning. Hot och våld är ett snabbt växande och ett allvarligt 

arbetsmiljöproblem i vården. Till följd av hot och våld kan sjuksköterskor drabbas av 

långvariga psykiska och fysiska besvär samt ekonomisk förlust relaterat till sjukskrivning. 

Detta kan även bidra till oro hos anställda vårdpersonal. I denna studie kommer vi att 

undersöka hot och våld inom akutsjukvården från patienter och närstående. Båda författarna 

till denna litteraturöversikt har jobbat inom vården och har blivit utsatta för både verbala och 

fysiska skador relaterat till etnicitet och religion vilket har varit känslomässigt krävande. 

 

2 Bakgrund 

Enligt WHO (2018) är det globalt sett mellan 8–38 procent av vårdpersonal som någon gång 

under sin karriär drabbas av fysiska skador orsakade av patienter eller närstående. Statistiska 

centralbyrån (2018) redovisar att 12 procent av personalen som arbetar inom vård samt 

omsorg drabbas av hot och våld. Dessa olyckor kan särskilt inträffa inom akutsjukvård. Det 

finns ett stort mörkertal gällande rapportering av fysiskt, psykiskt och verbalt hot och våld 

inom akutsjukvården (Arbetsmiljöverket, 2011).  

 

2.1 Hot och våld 

Hot och våld är allvarliga problem på arbetsplatser där människor står i beroendeförhållande 

till varandra. Våld beskrivs som ett allmänt begrepp för olika incidenter som kan uppstå i en 

fysisk våldsam handling såsom slag och sparkar och kan även sträcka sig från verbala 

trakasserier till mord (Arbetsmiljöverket, 2017; Lee-Gillespie, 2008). Hot innebär icke fysiskt 

våld och kan uppstå på olika sätt, genom brev det vill säga skriftligt hot, via telefon eller vid 

mötet med individer (Arbetsmiljöverket, 2017; Wei, Chiou, Chien & Huang, 2016). Alla 

former av hot och våld är oacceptabelt på alla ställen, inom sjukvården och andra 

verksamheter som även kan anmälas som brott (Socialstyrelsen, 2016a). Forskning visar att 

förmåga att ge en god och säker vård av personal inom akutsjukvård kan påverkas av hot och 

våld på arbetsplatsen (Pourshaikhian, Abolghasem Gorji, Aryankhesal, Khorasani-Zavareh & 

Barati, 2016). Hot och våld på arbetsplatsen kan också leda till ökade sjukskrivningar, 

försämrat välbefinnande eller ökat antal uppsägningar, vilket i sin tur påverkar verksamhetens 

ekonomi och därmed ökade kostnader för samhället. Dessutom kan detta skapa konflikter för 
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vårdpersonalen i sin vårdande roll. Detta medför etiska utmaningar i den vardagliga 

yrkesrollen som vårdare, det vill säga att personalens vilja att skydda patienten som har 

självskadebeteende samt rädsla av att bli utsatta orsakar ambivalens i akutsjukvården (Wong, 

Combellick, Wispelwey, Squires & Gang, 2017). 

 

2.2 Akutsjukvård  

Akutsjukvård är en viktig del av sjukvården då den samverkar med andra vårdavdelningar på 

sjukhuset och andra sjukhus inom landet (Wikström, 2018). Akutsjukvården omfattar 

noggranna undersökningar av sjukdomsbild och behandling som berör alla åldersgrupper. För 

tolkning av den akuta sjukdomsbilden krävs förmågan att arbeta effektivt trots begränsad 

information om patientens anamnes (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017c). Akutsjukvården 

är oftast indelad i tre olika avdelningar: medicinsk, ortopedisk och kirurgisk avdelning. Syftet 

med uppdelningen inom akutsjukvården är att patienterna ska få bra akutsjukvård. Inom 

akutsjukvården kan arbetsbelastningen variera och skifta från en mindre allvarligt skadade 

patienter till att få in ett flertal traumapatienter inom kort tid (Widgren, 2012). Vid stressande 

situationer kan arbetet vara psykiskt påfrestande (Morgan & Wood, 2013). De patienter som 

kommer in till akutsjukvården blir prioriterade beroende på hur akuta sjukdomarna eller 

skadorna är (Wikström, 2018). Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) föreskriver 

att den med mest vårdbehov ska ges företräde, och prioriteringar ska grundas på en etisk 

princip. Vården ska ges med respekt och på lika värde för individens värdighet. Det är även 

viktigt att fullfölja patientens vårdbehov och samhällets förväntningar, genom att ge en säker, 

tillgänglig och god vård (Socialstyrelsen, 2016b). För att akutsjukvården ska fungera och vara 

tillgänglig för patienterna dygnet runt, så är personalen en central del. Personal som arbetar 

inom akutsjukvården är administrativ personal såsom undersköterskor, sjuksköterskor och 

läkare (Wikström, 2018). Det finns inte tidsbegränsningar eller organisatorisk tillhörighet 

inom akutsjukvården. Akutsjukvården bedriver verksamhet dygnet runt och oberoende av 

plats (Svensk sjuksköterskeförening, 2017c).  

 

2.3 Patientens och närståendes upplevelse i mötet med akutsjukvården  

Till akutsjukmottagningen inkommer patienter med olika sjukdomstillstånd och skador för att 

få hjälp från vårdpersonalen för medicinsk bedömning. När bedömningen är slutförd hänvisas 

patienten vid behov till en vårdavdelning (Göransson & Jansson, 2008; Wikström, 2018). 

Patienten beskrivs som en individ som tar emot sjukvård eller är registrerad för att ta emot en 
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medicinsk eller annan typ av behandling från hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2014). 

Att komma till akutsjukvården som patient kan vara frustrerande och påfrestande beroende på 

olika faktorer. Alla patienter som kommer till en akutavdelning upplever någon form av 

ohälsa, obehagskänsla eller smärta och för de flesta patienter kan dessa symtom vara något 

som kan orsaka ogynnsamma känslor. Vissa patienter söker vård på grund av psykosociala 

problem som ger somatiska symtom vilket kan kopplas till ensamhet och dessa patienter är 

ofta personer som är äldre och bor ensamma (Wikström, 2018). Patienterna kan uppleva stress 

i akutsjukvården och särskilt på akutmottagningen på grund av vårdmiljön, det vill säga 

stressen hos personalen och det stora antalet patienter som befinner sig i väntrummet. När 

patienterna blir inlagda på en akutavdelning kan de träffa olika sjukvårdspersonal och det kan 

upplevas osäkert vem som är ansvarig och det kan vara besvärligt att behöva upprepa sin 

sjukdomsbild (Sheppard, Anaf & Gordon, 2010). 

Enligt Socialstyrelsens termbank beskrivs närstående som någon person som individen 

betraktar sig ha en nära relation till, det kan vara någon som tillhör familjen, övriga släktingar 

eller som inte har något blodsband (Socialstyrelsen, 2014). När närstående inser allvaret i en 

sjukdom kan de ta på sig ansvaret, men en del kan överlåta ansvaret till personalen på 

sjukhuset (Bremer, Dahlberg & Sandman, 2009). Närstående kan sakna medicinsk kunskap 

för att kunna hjälpa den sjuke men kan finnas där som stöd igenom vårdprocessen. 

Närstående beskriver frustration över att inte kunna stödja sina nära eller bistå med hjälp och 

inte ha kontroll på situationen. De kan även känna sig skyldiga på grund av den sjukdom eller 

skada som drabbade den sjuke och lidandet som orsakades (ibid.). 

 

2.4 Bemötande och vårdrelation 

Det viktigaste inom omhändertagandet är bemötandet som möjliggör en relation mellan 

patienten och vårdaren (Almerud, Österberg & Nordgren, 2012). Det är vid en betydande 

relation som ett hälsosamt vårdande kan utföras genom att patienten kan känna sig delaktig i 

sin egen vård. När patienten känner sig viktig och omhändertagen kan patienten känna av 

närhet, tillit, att bli sedd och få bekräftelse av sjuksköterskorna. En sjuksköterska ska kunna 

använda sin kompetens och erfarenhet för att få patienten att vara delaktig i sin vård samt ge 

ett gott bemötande som kan skapa förtroende mellan sjuksköterskan och patienten. Patienten 

upplever omhändertagandet väl, när undersökningen går lugnt med ett trevligt bemötande 

samtidigt som sjuksköterskan bemöter patientens önskemål vilket kan förbättra vårdrelationen 

(ibid.). 
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Vårdrelationer har många betydelser som är komplexa och kan vara fundamentala i 

vårdmötet mellan sjuksköterskan och patienten (Snellman, 2014). Det är ett grundläggande 

krav att sätta patienten i centrum i vårdmötet (Baggens & Sanden, 2014). Begreppet 

vårdrelation har en bred betydelse inom sjukvården och används för att beskriva relationen 

mellan patienten och vårdaren. En annan betydelse för begreppet vårdrelation är vårdande och 

icke vårdande, där patienten kan uppleva välbefinnande samt onödigt lidande (Snellman, 

2014). En god fungerande vårdrelation kan vara en trygghet både för patienten och för 

sjuksköterskan som ska vara verksam i vården. Detta är en förutsättning som har en ömsesidig 

verkan för att kunna ha förtroende för varandra och lösa utmaningar. 

 

2.5 Riskfaktorer för hot och våld  

En mängd olika faktorer kan bidra till våld och verbala hot inom akutsjukvården. Exempel på 

sådana faktorer är långa väntetider, begränsat utrymme och överbeläggning, vilket kan 

betraktas som orsak till att patienter eller närstående reagerar och blir aggressiva (Angland, 

Dowling & Casey, 2014). Väntetiderna är en av de största orsakerna till våld och verbala hot i 

akutsjukvården. Den långa väntetiden handlar till exempel om att patienter får vänta på att 

träffa en läkare eller vänta på att få en säng på vårdavdelningen. Dessutom kan den fysiska 

miljön det vill säga utrustningar och hur lokalen ser ut vara en utlösande faktor för att 

patienter och närstående agerar på ett visst sätt. Miljön i akutsjukvården kan kännas stel med 

den inredning och olika utrustningar som finns i sjukhusmiljön (Sheppard et al., 2010). Där 

saknas oftast TV-apparater, musik, färger, tavlor, däremot finns hårda stolar och obekväma 

sängar under deras vistelse. Dessutom kan patientens rörlighet påverkas av olika 

sjukhusutrustningar som kan leda till stress vilket i sin tur kan påverka patientens beteende 

(ibid.). Deras agerande kan även relatera till den smärta och stressen de har samt bristen på 

integritet de upplevde under sin sjukhusvistelse (Gacki-Smith et al., 2009). Utmanande 

beteende hos patienterna är ofta relaterat till psykiatriska sjukdomar som bipolär sjukdom, 

schizofreni, posttraumatiskt stressyndrom och depression som är vanligtvis störande för 

personalen (Ridenour et al., 2015). Patienter med utmanande beteende kan vara en utmaning 

för vårdpersonalen, vilket kan vara oacceptabelt och överväldigande (Gacki-Smith et al., 

2009). Förutom de nämnda faktorerna som kan orsaka hot och våld på akutsjukvården kan 

andra faktorer också nämnas, till exempel droger eller alkoholpåverkan hos patienten (Arnetz 

et al., 2015). Människor som har ett misslyckat socialt nätverk och/eller som tidigare utövat 

våld kan även vara ett exempel. 
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Utöver detta kan missar i kommunikationen mellan kollegor också vara orsaker till våld 

och aggression (Angland et al., 2014). En stor del av aggression förekommer på grund av brist 

på kommunikation mellan olika yrkesgrupper som leder till att viktigt yrkesansvar inte blir 

utfört. Kommunikationen mellan läkare och patient som sker ofta i ett kort möte samt sättet 

hur läkaren samtalar kan leda till missuppfattning och förvirring hos patienten. Detta kan 

vidare leda till att patienten reagerar på sjuksköterskan. Därmed ligger ansvaret för att åtgärda 

problemet hos sjuksköterskan. Det finns en risk att viktig information om patienten som kan 

vara användbar under vårdtiden missas. Dessutom kan brist på tid och begränsade 

personalresurser också bidra till bristande kommunikation gentemot patienter och närstående 

(Angland et al., 2014). I och med att akutsjukvården erbjuder vård dygnet runt och vistelse av 

patienter och närstående därmed är tillåtet kan förekomsten av våld variera under dygnet 

(Lee-Gillespie, 2008). Våld inom akutsjukvården som utövas av patienter som bär vapen har 

ökat. Det är inte ovanligt att en röntgenundersökning avslöjar att patienten bär ett skjutvapen 

eller kniv innanför kläderna på bröstet eller på magen. Som ett resultat av våldet löper 

sjuksköterskorna som jobbar inom akutmottagningen risk att bli skadade med moraliska och 

psykiatriska påfrestningar jämfört med andra sjuksköterskor (ibid.). 

 

2.6 Sjuksköterskans roll inom akutsjukvård  

I ICN:s etiska kod (2017b) beskrivs de fyra områden som är grundläggande för 

sjuksköterskan, det vill säga att främja hälsa, återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra 

lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Sjuksköterskans uppgift är mycket varierande 

och utförs inom många olika verksamhetsområden. Oavsett vårdinriktningen där 

akutsjuksköterskan arbetar, bör hen alltid utgå ifrån vetenskap och beprövade erfarenheter. 

Arbetet ska också kännetecknas av en etisk inriktning och personcentrerat förhållningssätt. 

Det etiska synsättet bör baseras på ett humanistiskt synsätt det vill säga att betrakta människan 

som en unik individ. Men alla människor har lika värde där integritet och autonomi 

respekteras och den medicinska säkerheten bevaras (ibid.). Akutsjuksköterskan ska utgå från 

individens särskilda behov och utföra åtgärder för att tillfredsställa individens medicinska, 

existentiella och emotionella behov samt ha ansvar för avancerad omvårdnad i 

akutsjukvården. Hen ska även skapa en lugnare miljö och ge hopp genom att skapa en 

trygghet och säker omgivning vid vårdandet. Det är betydelsefullt att sjuksköterskan har 

kunskapen att kommunicera på ett empatiskt, ansvarsfullt samt lyhört sätt med patienter, 

närstående och våldsamma eller hotfulla individer (Svensk sjuksköterskeförening, 2017c). 
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Inom akutsjukvården är kommunikationen en grundläggande förutsättning (Baggens & 

Sanden, 2014).  Det är en social aktivitet som omfattar två parter och ger ett intryck av 

varandra där både sjuksköterskan och patienten förstår och gör sig förstådda i en vårdrelation. 

En viktig uppgift som sjuksköterskan har under kommunikationen är att vara en god och aktiv 

lyssnare vilket bekräftar sjuksköterskans nyfikenhet och är ett sätt att visa intresse under 

samtalet. Målet med en fungerande kommunikation som sjuksköterskan strävar efter är att 

patienten ska känna sig sedd och kunna uppleva en god hälsa (Snellman, 2014). I och med att 

kommunikation är en viktig del av sjuksköterskans yrkesroll bör kommunikationen anpassas 

till patientens situation och kan mildra våld och aggression i vården (Angland et al., 2014). 

 

2.7 Föreskrifter och arbetsgivarens ansvar  

Med strävan om att få en inblick om hur arbetet mot hot och våld på arbetsplatsen bör 

utformas, är Arbetarskyddsstyrelsens regleringar en god utgångspunkt. Arbetsgivaren 

ansvarar för arbetsplatsens säkerhet och organiserar vilka handlingsplaner som ska 

upprätthållas för att förebygga hot och våld (AFS 1993:2). Det är väsentligt att lägga tonvikt 

på att identifiera och ta hänsyn till säkerhetsriskerna med ändamål att minimera uppkomsten 

av hot och våld. Det innebär att personalen bör ta del av fasta rutiner som ständigt utvärderas 

med en viss tid och vid behov förnyas och dessa bör vara tillgängliga och kända av alla i 

personalgruppen. Det ska även finnas en säkerhetsansvarig på alla arbetsplatser som ser till att 

all personal tar del av informationen samt en budget som kan utnyttjas för utbildningar kring 

hantering av hot och våld, samt stöd för personal som blivit utsatt av hot och våld 

(Arbetsmiljöverket, 2016). 

 Det är delvis arbetsgivarens ansvar att se till att arbetstagaren har adekvat kunskap och 

erfarenhet för att kunna beakta och undvika risker på arbetsplatsen. Det är viktigt att erbjuda 

olika utbildningar exempelvis utbildningar som handlar om säkerhetsrutiner, säkert arbetssätt, 

riskbedömning och konflikthantering. De kända riskerna på en arbetsplats bör informeras så 

tidigt som möjligt vid anställning. Då kan den nyanställda bli medveten och skydda sig. 

Informationen bör anpassas till individens förmåga att utnyttja informationen. På vissa 

avdelningar där arbetet anses vara mer riskfyllt, till exempel på akutsjukvård eller 

psykiatriska avdelningar, bör jobbet bara utföras av personal som fått specificerad 

undervisning och information om riskerna på arbetsplatsen. Att erbjuda praktiska moment för 

att träna på hur man bör reagera vid våldsamma situationer kan vara värdefullt 

(Arbetsmiljöverket, 2016). 
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3 Problemformulering 

Hot och våld är ett vanligt förekommande problem som kan inträffa inom hälso- och 

sjukvård, framförallt inom akutsjukvård. Frustration och aggression kan förekomma både från 

patienten och närstående mot vårdpersonal med olika bakomliggande orsaker. I och med att 

sjuksköterskan är den första som patienten och de närstående möter är sjuksköterskan extra 

utsatt. Hot och våld på arbetsplatsen kan bidra till psykisk och fysisk ohälsa hos 

sjuksköterskan. Dessutom kan vårdkvalitén påverkas negativt. Genom att beskriva 

sjuksköterskans upplevelse av hot och våld inom akutsjukvård kan vetskap och 

handlingsberedskap öka för att på sikt förebygga denna problematik. 

 

4 Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att ha blivit utsatt för hot och våld inom 

akutsjukvård från patienter och närstående. 

 

5 Teoretiska utgångspunkter 

I denna litteraturöversikt kommer Joyce Travelbees omvårdnadsteori att användas som 

utgångspunkt, med fokus på mellanmänsklig process (Travelbee, 1971). Omvårdnad kan 

uppnås genom den goda mellanmänskliga relationen mellan sjuksköterskan och patienten, där 

patienten är i behov av sjuksköterskans vårdtjänst. Det krävs två parter för att bygga en 

relation men ansvaret ligger hos sjuksköterskan för att relationen etableras och upprätthålls. 

För att lindra lidandet för patienten på bästa möjliga sätt bör sjuksköterskan sträva efter en 

god vårdrelation mellan hen och patienten. Alla människor har olika sätt att hantera lidande 

och sjukdom, vilket är anledningen till att reaktioner skiljer sig och varför det är viktigt att ta 

hänsyn till detta. Patientens egna upplevelser är viktiga enligt Travelbee (1971).  

En av sjuksköterskans uppgifter är att prata med patienten för att se vilka upplevelser och 

uppfattningar som patienten har på sin sjukdomsbild (Travelbee, 1971). En sjuksköterska och 

patient förstår varandra genom kommunikation därigenom kan en relation och förståelse 

skapas för sjukdomsbilden. När sjuksköterskan inte har förmåga att förstå patienten eller 

missar viktiga budskap som patienten förmedlar blir kommunikationen lidande och försvårar 

omvårdnaden. Lidande kan påverka hela människan, både fysiskt och mentalt. Reaktioner och 

känslor som förnekelse, självmedlidhet, aggression, hopplöshet, ilska, avsaknad 
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självförtroende eller hjälplöshet och depression kan uppstå. Mänskliga relationer hjälper 

individen att uthärda och hantera lidande, vilket antas vara en gemensam livserfarenhet som 

varje människa upplever vid någon tidpunkt. Sjuksköterskan ska av den anledningen lägga 

tyngd på patientens egna personliga beskrivning av sjukdomen och vad lidandet innebär för 

patienten. Dessutom ska sjuksköterskan undvika att ha fördomar relaterat till patientens 

diagnos och ha opartisk bedömning (ibid.).  

Målet med omvårdnad för sjuksköterskan är att kunna hjälpa patienten att hitta en mening i 

sin livssituation och lindra lidandet (Travelbee, 1971). Det innebär att ha förståelse av 

patientens situation och bemöta empatiskt. Inom sjuksköterskans yrke förväntas det att kunna 

hjälpa patienten som har behov av vård och hjälper att de ska bevara hoppet. Sjuksköterskan 

bör vara tillgänglig och stödja patienten där känslan av hopplöshet motverkas. Sjuksköterskan 

bör vara uppmärksamma på patientens både fysiska, psykiska, sociala och existentiella smärta 

för att ge vård som fokuserar på patientens helhet (ibid.).   

För att fördjupa förståelsen av denna litteraturöversikts resultat har författarna valt att 

tillämpa omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee mellanmänskligaprocessen som teoretisk 

utgångspunkt och koppla den till sjuksköterskans upplevelser av hot och våld inom 

akutsjukvården. Mellanmänskliga relationer har valts för att den kan öka förstålsen av 

begreppen lidande, kommunikation och mellanmänsklig relation.  

 

6 Metod 

Litteraturöversikt valdes som metod. En litteraturöversikt definieras som ett sätt att få en 

översiktsbild inom ett valt område som utarbetas genom en undersökning och en 

sammanställning av redan genomförd forskning (Friberg, 2017). Litteraturöversikten har 

baserats på vetenskapliga artiklar som beskriver sjuksköterskans upplevelse av att utsättas för 

hot och våld inom akutsjukvården från patienter och närstående.  

 

6.1  Datainsamling 

En systematisk datasökning genomfördes i databaserna PubMed, CINAHLComplete och 

PsycINFO vilka omfattar studier med vårdvetenskapligt fokus (Östlundh, 2017). I PubMed 

användes MeSH databas och i CINAHLComplete användes ord sökningsfunktionen CINAHL 

headings för att precisera sökningen. För att inte gå miste om relevanta artiklar som inte 

kunde identifieras via ämnesordssökning, användes sökord med relaterade termer istället 

(Friberg, 2017). Relevanta engelska sökord valdes med hjälp av lexikon och Svenska MeSH 
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termer, där ämnesordlistor översattes från svenska till engelska. Vetenskapliga artiklar som 

ligger till grund för att besvara syftet hittades även genom fritextsökning i båda databaserna. 

De valda vetenskapliga artiklarna hittades genom olika söktekniker såsom boolesk sökteknik 

och trunkering. Trunkering användes för att möjliggöra bredare sökträff. Boolesk sökteknik 

AND användes i de olika databaserna för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar till denna 

litteraturstudie. 

De sökord som använts för att söka artiklar är: emergency, emergency nurs*, experience, 

experience*, nurse, nurs*, threats*,”workplace”, ”workplace violence”, violence*, 

perception*. De angivna sökorden kombinerades med sök-operatorer AND och söktes även i 

fritextsökning (se bilaga1). Sökorden gav relevanta träffar av ämnet som handlar om 

sjuksköterskans upplevelser vid utsatthet av hot och våld inom akutsjukvården från patienten 

och närstående. 

 

6.2  Urval 

För att identifiera urvalet samt begränsa antal artiklar användes vissa inklusions- och 

exklusionskriterier (Österlund, 2017). Inklusionskriterierna var endast artiklar som var peer-

reviewed, vilket är en process där vetenskapliga publikationer läses och granskas av 

ämnesexperter innan de accepteras för publicering (https://www.elsevier.com). Artiklarna 

skulle vara kvalitativa för att utöka förståelse för individens behov, förväntningar och 

upplevelser men även för att kunna bidra till att motivera området ur en vårdvetenskaplig 

överblick (Friberg, 2017). Artiklarna skulle vara skrivna på engelska samt handla om 

sjuksköterskans upplevelser av hot och våld inom akutsjukvården från patienten och 

närstående. En tidsavgränsning gjordes för att få relevant forskning inom området. Artiklarna 

skulle vara publicerade mellan åren 2008 – 2018. I PubMed gjordes även en avgränsning med 

tillvalet Nursing Journals. Litteratursökningen inkluderade alla kön och alla åldrar samt hade 

inga geografiska avgränsningar. Exklusionskriterier för urvalet var kvantitativa artiklar, de 

som inte var etiskt granskade och de som inte svarade mot syftet. Östlundh (2017) betonar att 

titel är vägledning till att hitta relevanta artiklar som besvarar syftet. Först granskades 

samtliga artiklarnas titel för att få snabb helhetsbild kring ämnesområdet och om det var 

lämpligt till litteraturöversiktens syfte. Därefter läste författarna abstrakten utifrån de rubriker 

som ansågs kunna vara relevanta för att bedöma om det besvarade syftet. Sedan lästes hela 

artiklarna individuellt och gemensamt för att förstå innehållet djupare. Författarna valde tio 

vetenskapliga artiklar utifrån de ovanstående inklusions- och exklusionskriterierna (se bilaga, 
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2). Nio av artiklarna utgick ifrån kvalitativ metod och en artikel hade mixed metod som 

metod. Enbart den kvalitativa delen och sjuksköterskors upplevelser i den artikeln av mixed 

metod togs med till analysen och har använts vidare i litteraturöversiktens resultat.  

 

6.3 Dataanalys 

Analysprocessen av artiklarna som användes i denna litteraturöversikt bearbetades genom 

olika steg som utgick från Fribergs analysmetod (2017). Friberg beskriver att processen utgår 

från helheten vidare till olika delar och därigenom skapas en ny helhet. Författarna av denna 

studie har först och främst läst de utvalda artiklarna upprepade gånger för att förstå innehållet 

och artikelns sammanhang. Författarna gick igenom artiklarna noggrant under processen för 

att inte misstolka eller missa de viktiga delarna av texterna. För att uppmärksamma fakta från 

artiklarna användes överstrykningspennor i olika kulörer. Markerad text belyste fakta som var 

viktiga att framhäva för att besvara syfte. Läsning och understrykning i respektive artikel 

utfördes individuellt av studiens författare, för att de inte skulle påverkas av varandra. 

Vidare sammanfattades respektive artikel för att säkerställa att relevant information 

uppfattats och dokumenterats. Därefter gjorde författarna en detaljerad sammanfattning i 

relation till problemområdet med hjälp av en översiktstabell som skapades av författarna. 

Detta för att kunna skapa struktur och en tydlig grund för fortsatt analys. Vidare gjordes en 

granskning av samtliga studier för att identifiera och karaktärisera likheter och skillnader 

mellan artiklarnas innehåll. Friberg (2017) förklarar vikten av att urskilja skillnader och 

likheter i litteraturöversikt. Därför har författarna av denna studie genom diskussion särskilt 

likheter från olikheter i artiklarna för att vidare kunna bilda studiens resultat. Slutligen gjordes 

en sammanställning av innehållet med hjälp av att olika centrala teman som delades under 

olika rubriker, i avsikt av att kunna använda informationen vidare i studiens resultat. 

 

7 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Kjellström (2017) finns forskningsetik för att skydda människors grundläggande värde 

och rättigheter. Forskningsetik har en viktig roll i hela denna studie för att förhindra att 

människor blir missledda eller utnyttjas på grund av forskningen. Det är viktigt att studierna 

som ingår i litteraturöversikten tar hänsyn till deltagarens värdighet och integritet. Det är även 

av vikt att författarna av denna studie har granskat litteraturöversiktens resultatartiklar för att se 

att de är etiskt kontrollerade av en etisk nämnd eller kommitté (ibid.). Författarna till denna 

litteraturöversikt har därmed endast använt sig av etisk godkända artiklar. Preibe och 
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Landström (2017) beskriver att egna värderingar, förståelser och erfarenheter kan påverka 

studiens resultat. Därför har författarna av denna litteraturöversikt presenterat 

forskningsresultaten utan att bli påverkade av sin förförståelse och egna erfarenheter. Detta görs 

för att bevara ett objektivt förhållningssätt. Utifrån den etiska synpunkten är det viktigt att 

betrakta kvaliteten på artiklar som skall användas för vidare studie. Alla resultatartiklar i denna 

litteraturöversikt är skrivna på engelska. Att artiklarna är på engelska kan vara problematiskt 

vid exempelvis översättning (Kjellström, 2017). Detta kan vara på grund av direktöversättning 

från engelska till svenska, vilket kan ge en annan betydelse i det svenska språket. Därmed 

använder författarna sig av en ordbok från engelska till svenska, vilket gör att risken för 

feltolkning minskas. Att förvrida data och plagiera är oacceptabelt (Vetenskapsrådet, 2017). 

Plagiat kan ske på olika sätt i forskningen och inte bara genom kopiering av text. Det som oftast 

sker är plagierar en annan text, men också att forskaren använder sitt eget material för att 

missleda andra. Detta kan ske av slarv eller medvetet på så sätt att forskaren vill vilseleda andra 

om sina insatser på forskningsprojektet (ibid.). För att undvika detta har alla artiklar lästs och 

diskuterats av författare av denna studie det vill säga för att uppfatta resultaten korrekt. 

Författarna av denna uppsats har diskuterat sjuksköterskans upplevelser av hot och våld inom 

akutsjukvården. Under diskussionen har författarna varit medvetna om att den egna förståelsen 

inte har påverkat studiens resultat. Författarna har varit noggranna med att ange referenser 

under hela arbetet förutom vid egna reflektioner och har även på ett noggrant sätt skrivit sina 

egna reflektioner för att hålla en god forskaretik. 

 

8 Resultat 

Litteraturstudiens resultat omfattar tio vetenskapliga artiklar varav nio var kvalitativa och en 

kvalitativ mixad med kvantitativ metod. Litteraturöversiktens resultat presenteras i sex 

centrala teman: Hot och vålds psykiska inverkan, Hot och vålds fysiska inverkan, Hot och 

vålds sociala inverkan, Hot och vålds inverkan på yrkesutövning, Normalisering av hot och 

våld och Sjuksköterskans upplevelser av brist på stöd. 

 

8.1 Hot och vålds psykiska inverkan 

Sjuksköterskorna upplevde rädsla och oro relaterat till hot och våld som orsakades av 

patienter (Avander, Heikki, Bjerså & Engström, 2016; Najafi, Fallahi-Koshkna, Ahmadi, 

Dalvandi & Rahgozar, 2017; Pich, Hazelton & Kable, 2013; Pich, Hazelton, Sundin & Kable, 

2011; Ramacciati, Ceccagnoli & Addey, 2015) och närstående (Najafi et al., 2017; Pich et al., 
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2011) inom akutsjukvården. Sjuksköterskor som hade blivit hotade var ständigt rädda att hotet 

skulle återkomma (Ramacciati et al., 2015) och detta ledde till stress (Avander et al., 2016; 

Hassankhani, Parizad, Gacki-Smith, Rahmani & Mohammadi, 2017). Till följd av hot och 

våld upplevde sjuksköterskorna känslor av osäkerhet och otrygghet på sin arbetsplats 

(Avander et al., 2016; Hassankhani et al., 2017; Wright-Brown, Sekula, Gillespie & Zoucha, 

2016; Wolf, Delao & Perhats, 2014). De var nervösa för att möta hotfulla patienter och att 

befinna sig i en hotfull situation (Avander et al., 2016; Pich et al., 2011). Sjuksköterskorna 

uttryckte även att sådana situationer påminde om de tillfällen de varit utsatta för våld (Wolf et 

al., 2014). Att hantera sina återupplevda känslor och sedan bemöta patienten beskrevs som 

påfrestande (Tan, Lopez & Cleary, 2015) vilket påverkade viljan av att jobba kvar i 

akutsjukvården och deras empatiska förmåga (Pich et al., 2011; Tan et al., 2015). Att inte 

känna sig trygg på sin arbetsplats och vara ständigt orolig väckte irritation hos 

sjuksköterskorna och upplevdes som en kränkning (Hassankhani et al., 2017; Tan et al., 

2015). Vidare uttryckte sjuksköterskorna känslan av frustration och maktlöshet som ett 

resultat av de fysiska och verbala kränkningar som åstadkoms av patienter och närstående 

(Pich et al., 2011; Pich et al., 2013). Dessa känslor uppkom för att patienterna som var 

polisanmälda inte fick straff och att allmänheten inte tog händelsen på allvar (Pich et al., 

2013; Wolf et al., 2014). I samband med detta upplevde sjuksköterskorna en känsla av ilska 

och de upplevde att deras insats inte var uppskattad av patienter och närstående (Najafi et al., 

2017; Tan et al., 2015). Vissa sjuksköterskor tog på sig skulden för vad de utsatts för och 

anklagade sig att de kunde skydda sig själva (Wright-Brown et al., (2016). Nedstämdhet var 

påtagligt för vissa sjuksköterskor efter att de hade blivit utsatta för våld (Pich et al., 2011). 

Det framkom även att ångest och depression var andra psykiska påfrestningar som 

sjuksköterskorna upplevde relaterat till hot och våld på akutsjukvården (Hassankhani et al., 

2017; Najafi et al., 2017; Wolf et al., 2014). 

8.2 Hot och vålds fysiska inverkan  

Sjuksköterskorna beskrev att de hade varit utsatta för fysiskt våld vilket kunde vara alltifrån 

en spark till att de hade blivit slagna med olika föremål (Han et al., 2017; Hassankhani et al., 

2017; Pich et al., 2011; Tan et al., 2015; Wolf et al., 2014) och medtaget vapen (Pich et al., 

2011). Dessa våldsamma situationer inträffade ofta i intervallen mellan en gång per dag till en 

gång per vecka (Pich et al., 2013). Sjuksköterskorna beskrev att kunde bli utsatta för diverse 

akuta skador såsom riv- och blåmärken samt permanenta fysiska skador såsom frakturer i 

höfter, axlar, nackdelar, ansiktet och armar (Pich et al., 2011; Wolf et al., 2014) vilket 
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resulterade i att sjuksköterskorna levde med påtaglig smärta (Wolf et al., 2014; Tan et al., 

2015). Sjuksköterskorna beskrev att påfrestande situationer som inträffade på arbetsplatsen 

relaterade till hot och våld orsakade migrän, aptitlöshet och sömnlöshet samt gastrointestinala 

problem och andningsproblem (Hassankhani et al., 2017). 

 

8.3 Hot och vålds sociala inverkan   

Sjuksköterskorna beskrev att hot och våld som inträffade på arbetsplatsen påverkade deras 

sociala hälsa (Hassankhani et al., 2017). De upplevde arbetsplatsen som en osäker miljö där 

de kände sig ständigt spända (Najafi et al., 2017). Detta hade även sin inverkan på 

familjeförhållandet där sjuksköterskorna tog med sig frustrationen och ilskan hem, vilket 

kunde leda till konflikt något som var ogynnsamt för familjeförhållandet (Han et al., 2017; 

Najafi et al., 2017). Förutom trauman de upplevde beskrev sjuksköterskorna att hot och våld 

även kunde påverka familjemedlemmarnas säkerhet negativt (Han et al., 2017; Hassankhani et 

al., 2017; Pich et al., 2011; Najafi et al., 2017).  

 

8.4 Hot och vålds inverkan på yrkesutövning  

Vissa sjuksköterskor uttryckte att de hade obehagliga känslor så som avsky, bitterhet och 

ånger på sin arbetsplats efter händelser av hot och våld (Han et al., 2017; Najafi et al., 2017; 

Pich et al., 2011; Ramacciati et al., 2015). Vidare utryckte sjuksköterskorna att de blev utsatta 

för en kvarstående emotionell skada (Han et al., 2017) som tar tid för att bearbeta och 

återhämtar sig (Ramacciati et al., 2015). Detta ledde till att sjuksköterskor bemötte utagerande 

patienter med fruktan, vilket medförde att vårdkvaliteten påverkades och yrkesrollen hotades 

(Hassankhani et al., 2017; Najafi et al., 2017; Tan et al., 2015). Sjuksköterskorna upplevde 

även att deras yrkesroll inte längre var meningsfull (Najafi et al., 2017; Tan et al., 2015). 

Sjuksköterskorna beskrev även att de upplevde en känsla av otillräcklighet när de inte kunde 

ge god vård (Ramacciati et al., 2015) och detta i sin tur resulterade i att många sjuksköterskor 

blev sjukskrivna (Tan et al., 2015). 

 

8.5 Normalisering av hot och våld  

Trots den negativa inverkan av hot och våld ansåg vissa sjuksköterskor att händelsen var en 

del av en vanlig arbetsdag (Han et al., 2017; Tan et al., 2015; Ramacciati et al., 2015; Wolf et 

al., 2014). Hot och våld blev vanligt förekommande händelse inom akutsjukvården vilket 

successivt bidrog till att det blev accepterades och normaliserades av sjuksköterskorna (Wolf 
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et al., 2014). Trots att sjuksköterskorna beskrev att patienter med psykiska problem hade en 

tendens till hot och våld (Avander et al., 2015; Pich et al., 2011) ansåg sjuksköterskorna att 

det var sjukdomen som gjorde att patienten blev hotfull eller våldsam och hade därför 

förståelse. I motsats till detta beskrev sjuksköterskorna att de inte hade lika bra förståelse för 

utagerande patienter som blev hotfulla eller våldsamma på grund av alkoholpåverkan 

(Ramacciati et al., 2018). 

 

8.6 Sjuksköterskans upplevelse av brist på stöd  

Sjuksköterskorna upplevde att de saknade stöd från arbetsledningen när patienter och 

närstående blev hotfulla och våldsamma (Najafi et al., 2017; Ramacciati et al., 2015; Tan et 

al., 2015; Wolf et al., 2014). De utryckte att organisationen inte tog händelsen på allvar och 

inte satte in några åtgärder (Ramacciati et al., 2015; Wolf et al., 2014; Wright-Brown et al., 

2016). Sjuksköterskor som gjorde en polisanmälan blev tillsagda av sin arbetsgivare att lägga 

ner anmälan (Wright-Brown et al., 2016). Vetskapen om att ingen kommer att försvara dem 

och att de inte fick någon form av stöd ledde till en känsla av utsatthet och maktlöshet 

(Ramacciati et al., 2015). Sjuksköterskorna anklagade ledningen att vissa händelser kunde 

förebyggas om det hade varit en samordning mellan olika yrkesgrupper där väntetiden 

förkortas, vilket är en av de utlösande faktorerna för hot och våld (Najafi et al., 2017). Vidare 

beskrev sjuksköterskorna att vakternas attityd mot patienter och brist på sjukhusutrustning 

utlöste aggression hos patienten när de inte fick vård utifrån deras behov. Detta kunde 

förebyggas av en god och strukturerad organisation (ibid). 

 

9 Diskussion 

I metoddiskussionen har författarna belyst de styrkor och svagheter som finns i 

litteraturöversiktens metod. Genom att jämföra resultat med litteraturöversiktens bakgrund, 

tidigare forskning och Joyce Travelbee teorin “mellanmänskliga relationen” har 

resultatdiskussionen beskrivits. Här har även författarnas egna reflektioner beskrivits. 

 

9.1 Metoddiskussion 

Litteraturöversiktens pålitlighet ökar genom att ha uppmärksamhet över sin egen förståelse eller 

vetenskapen som redan finns övervägas och reflektera över för att inte påverka resultatet 

(Henricson, 2017). Författarna har eftersträvat ett kritiskt och objektivt förhållningssätt under 

arbetet med litteraturöversikten för att egen förståelse inte påverkar litteraturöversiktens 
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resultat. Dessutom har författarna av denna studie resonerat vidare kring resultatet av 

litteraturöversikten och analyserat samt vilken påverkan som ämnet har för resultatet.  Att 

använda flera databassökningar ökar litteraturöversiktens trovärdighet enligt Henricson (2017). 

Därmed använde författarna databaserna PubMed, CINAHLComplete och PsycINFO för att 

söka artiklar som är väsentliga till litteraturöversiktens syfte. Det är en styrka att använda fler 

databaser då valde författarna tre stycken från början men fann ingen träffar i PsycINFO därför 

bestämde författarna för att göra sökningen i två databaser, vilket ökade litteraturöversiktens 

trovärdighet. Ett strategiskt urval framställs som en process där deltagarna och yttre förhållande 

har valts med anknytning till studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2015), vilket i detta 

avseende handlar om sjuksköterskor som upplevde hot och våld på akutsjukvården. Eftersom 

hot och våld kan påverka andra vårdteam såsom läkare och undersköterska kunde resultatet ha 

varit brett. Andra vårdteam exkluderades och studien koncentrerade sig på sjuksköterskor, just 

för att uppnå ett mer specificerat forskningsresultat och på så sätt anknyta fenomenet till ett 

definierat sammanhang. Detta anses som en styrka för litteraturöversiktsresultatet. 

Författarna gjorde en kvalitetsgranskning enligt Fribergs (2017) 

kvalitetsgranskningsfrågor, därmed artiklar som inte håller kvaliteten exkluderades och detta 

ses som en styrka. Artiklar som använts i litteraturöversikten var skrivna på engelska. 

Eftersom författarna inte har engelska som modersmål finns det risk för feltolkningar vilket 

kan ses som en svaghet. Sandman och Kjellström (2013) betonar att feltolkning av resultaten 

kan finnas om det finns begränsade kunskaper i engelska. För att minimera risken av 

feltolkning har författarna använts engelskt-svenskt lexikon vid översättning av svåra 

engelska ord. Författarna valde att översätta resultatartiklarna enskilt sedan diskuterade 

gemensam för att minska risken för feltolkning, detta ses som en styrka. Majoriteten av 

resultatartiklarna var inte tillgängliga därför valde författarna att beställa sex artiklar vilket 

kan vara negativ för läsare som ska granska uppsatsarbete eftersom artiklarna blir 

svåråtkomliga i fulltext. Två av tio artiklar beskriver arbetsrelaterat våld som utförts av 

patienter, närstående eller kollegor. Dock har författarna inkluderat endast resultatet som är 

relaterad till hot och våld som utförs av patienter och närstående och exkluderat hot och våld 

från kolleger vilket inte var relevant i förhållande till syftet. Resultatens artiklar genomfördes 

i olika länder. De länder som inkluderades i studien var Australien, Iran, Italien, Singapore, 

Taiwan, Sverige, USA. Detta gör att resultatet har ett globalt perspektiv vilket gav en vid 

överblick som ökar studiens användbarhet i olika länder samt att ha förståelse om 

sjuksköterskans upplevelse av hot och våld i olika länder med olika kulturer. Författarna satt 

tillsammans och enskilt under arbetsgången. Detta har varit en styrka för att få olika 
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perspektiv av tolkning samt diskuterade författarna vad som ansågs relevant för syftet. Vilket 

gav samarbete och moraliskt stöd och reducerade arbetsbördan och upplevdes god under 

litteraturöversiktens gång av båda författarna.   

 

9.2 Resultatdiskussion  

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskans upplevelse av att vara utsatt 

för hot och våld från patienter och närstående. Kommande resultatdiskussion grundar sig i de 

teman som var mest framträdande i resultatet och som ansågs vara av högst intresse. Dessa 

har presenterats under följande stycken: Hot och vålds psykiska inverkan, Normalisering av 

hot och våld samt Sjuksköterskans upplevelse av brist på stöd. Konsekvenserna av hot och 

våld påverkar sjuksköterskans fysiska, psykiska och sociala välbefinnande samt förmågan att 

ge god vård. Trots denna påverkan verkar hot och våld ha normaliserats inom akutsjukvården 

och ses som en vårdkultur. På grund av dessa konsekvenser blev många sjuksköterskor 

sjukskrivna och de som är på arbetsplatsen lever med en ständig rädsla, stress och osäkerhet. 

Dessutom framkom det i resultatet att sjuksköterskorna saknar stöd från verksamheten och 

ledningen. Därmed behövs stöd för sjuksköterskor. 

I föreliggande litteraturöversikts resultat framkom att sjuksköterskor påverkades negativt 

av att arbeta i en miljö där hot och våld inträffades. Sjuksköterskor som har blivit utsatta för 

hot och våld upplevde kortvariga och långvariga fysiska och psykiska skador men också 

bestående emotionella reaktioner såsom oro, rädsla, ilska stress och osäkerhet. Detta 

bekräftades även i en kanadensisk studie av Stevensons, Jacks, Maras och LeGris (2015) där 

sjuksköterskor inom psykiatri och andra vårdteam ansågs vara exponerade för verbala eller 

fysiska våld, vilket hade fått en inverkan på både deras professionella och privata liv. 

Ytterligare beskriver sjuksköterskorna dessa emotionella och fysiska konsekvenser som 

uppkom i sammanband med hot och våld leder till att sjuksköterskornas förmåga att utföra sin 

professionella roll blir begränsad. Dessutom uttryckte sjuksköterskorna avvikande känslor 

såsom rädsla eller chockskada efter händelser av fysiskt våld vilket gjorde att de levde med 

känslor som skapar onda cirklar i sitt yrke. Detta kan enligt Travelbee (1971) tolkas som både 

fysiskt och psykiskt lidande hos sjuksköterskan. Travelbee menar att lidande kan påverka hela 

människan, till exempel reaktioner och känslor som förnekelse, aggression, hopplöshet, ilska 

och depression. Mänskliga relationer hjälper individen att uthärda och hantera lidande, vilket 

antas vara en gemensam livserfarenhet som varje människa upplever vid någon tidpunkt. 

Travelbee (1971) betonar att om sjuksköterskan själv har upplevt lidande kan hen på ett bättre 
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sätt förstå patientens lidande. Att lindra lidande är sjuksköterskans uppgift därmed bör hen 

sträva efter att skapa en god relation till patienten och därigenom på bästa sätt kunna lindra 

lidande.  

Författarna till denna litteraturöversikt anser att hot och våld kan upplevas olika från 

person till person men det finns vissa skador som individerna brukar uppleva på liknande sätt. 

Sjuksköterskans vardag påverkas negativt av att älta känslor och upplevelser av hot och våld 

utan att få ut det på rätt sätt som att få ett stödjande samtal eller att kunna reflektera över 

händelsen för att mildra lidandet. Sjuksköterskorna har inte heller tillräckligt med tid för att 

bearbeta sina känslor på egen hand innan likartad händelse förekommer. Detta gör att 

sjuksköterskorna upplever varje händelse som ny vilket slutligen leder till psykisk ohälsa.  

Resultatet visade även att sjuksköterskornas upplevelser relaterat till hot och våld 

påverkade deras yrke och vårdrelationen. Detta beskrevs i samband med de återupplevda 

känslorna och svårigheten med att hantera situationen, vilket ledde till att bemötandet 

upplevdes som utmanande. Sjuksköterskorna beskrev detta som påfrestande vilket påverkade 

deras empatiska förmåga samt viljan att jobba kvar inom akutsjukvården. I liknande ordalag 

beskrev Sundins, Hochwälders och Lisspers (2011) att risken av att drabbas av känslomässig 

utmattning ökar i samband med ökad utsatthet för hot och våld på arbetsplatsen. På lång sikt 

kan detta också skapa en klyfta inom vårdrelationen som leder till att sjuksköterskorna håller 

sig på avstånd som i sin tur drabbar patientsäkerheten och förtroendet i vården. Detta skulle 

kunna förknippas med Joyce Travelbees omvårdnadsteori (Travelbee, 1971) där de lägger 

uppmärksamhet på den sociala dessutom medmänskliga relationen mellan sjuksköterskan och 

patienten. Relationen borde vara särskilt viktig och kräver förståelse, sympati och empati från 

sjuksköterskans sida. Om sjuksköterskan inte har denna förmåga kan det leda till ett 

misslyckande i att uppnå det optimala målet med omvårdnaden, vilket enligt Travelbee är att 

hjälpa patienten att finna mening i sin livssituation. I litteraturöversiktens bakgrund framhäver 

Snellman (2014) att kunna lösa utmaningar och skapa förtroende för varandra är viktigt för att 

en god och fungerande vårdrelation skapas, vilket i sin tur kan vara en trygghet både för 

patienten och sjuksköterskan. Enligt ICN:s etiska kod skall sjuksköterskans yrke bedrivas 

med etisk inriktning och med ett personcentrerat förhållningssätt. Det etiska synsättet skall 

utgå ifrån ett humanistiskt synsätt där patienter och närstående ska vara i centrum, integritet 

och autonomi ska bevaras samt den medicinska säkerheten skall inte påverkas negativt 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). 

Författarna till litteraturöversikten anser att vårdrelationen är viktig för att ge 

personcentrerad och säker vård. Detta skall grundas med respekt på integritet och autonomi 
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samt vården skall ges utifrån patientens behov på lika villkor. Men detta kan påverkas av 

händelser såsom hot och våld i vården. Författarna till denna studie anser att den etiska koden 

endast fokuserar på patienter och närstående men saknar hänsyn till sjuksköterskans 

arbetssituation och konsekvens av vissa händelser. Vårdrelationen som grundas på respekt bör 

vara ömsesidig verkan för att uppnå den uppsatta vård målen som gynnar både sjuksköterskan 

och patienten. Det vill säga att sjuksköterskan upplever att hen utför en god vård samt att 

patienten ska känna sig sedd och hörd. 

Resultatet i litteraturöversikten visade att sjuksköterskor upplevde att arbetsledningen inte 

vidtog åtgärder gällande hot och våld som inträffat på arbetsplatsen. Det saknade stödet ledde 

till en känsla av ensamhet och maktlöshet. Känslan av att inte bli tagen på allvar och att inte 

få något stöd från ledningen ledde i sin tur till att personalen undvek att rapportera våldsamma 

situationer. Detta bekräftas även i en studie av Temas, Poggenpoels och Myburghs (2011) 

som visade att sjuksköterskorna som arbetade inom psykiatrin inte fick samtalsstöd eller 

andra typer av stöd från ledningen eller arbetsgivaren i sig när fysiskt våld och verbala 

kränkningar inträffade. Brist på stöd från ledningen påverkar vårdkvaliteten på psykiatriska 

vården samt sjuksköterskornas arbetsliv på ett negativt sätt. Sjuksköterskorna beskriver även 

hur ledningen ignorerade dem när sjuksköterskorna rapporterade om patienter som ställer 

orimliga krav. Som motsats till detta beskrev Arbetsmiljöverket (1993) att enligt 

arbetsmiljölagen (AFS 1993:2) har arbetsgivaren ett ansvar för att arbetsplatsens säkerhet 

upprätthåller och organiserar vilka handlingsplaner som ska upprättas för att förebygga hot 

eller våld samt vilka åtgärder som skall tas efter att en händelse inträffat. 

Författarna till detta arbete anser att inte kunna hantera våldsamma och hotfulla situationer 

leder till ohälsa i olika former som i sin tur leder till onödigt lidande. Sådana situationer kan 

förebyggas genom att öka bemanningen eller utforma en hanteringsplan. Det innebär att 

arbetsgivaren bör ta dessa problem på allvar och utforma adekvata handlingsplaner och 

utbildningar för hur sjuksköterskorna utsatta undviker ytterligare skador. Vidare anser 

författarna av denna studie att det är viktigt att sätta in åtgärder och att de får adekvat stöd för 

att sjuksköterskorna ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö och våga vårda patienter med ett 

hotfullt beteende. Utöver de hanteringsstrategier som ledningen bör arbeta med tycker 

författarna av denna litteraturöversikt att ledningen bör jobba med att sjuksköterskor som 

redan är drabbade av hot och våld ska känna sig sedda och ta tag i avvikelserapporter för att 

de drabbade ska känna sig hörda. 

Resultatet visade vidare att sjuksköterskor såg hot och våld som en del av arbetet trots dess 

negativa inverkan. Det vill säga på grund av händelsens frekventa förekommande började 
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sjuksköterskorna successivt till att acceptera och normalisera hot och våld inom 

akutsjukvården. Detta styrks även i Stevenson, Jack, Mara och LeGris (2015) studie som 

framhäver att många former av våld är allmänt accepterat bland sjuksköterskor som jobbar i 

psykiatrisk vård som annan kontext. Detta eftersom våld inom psykiatrin var något man 

förväntade sig och ansågs vara en rutin. Ledningen behandlade våld mot sjuksköterskor som 

en förväntad arbetsrisk, vilket ledde till att tendensen till våld och deras acceptans av det blev 

som en del av sjuksköterskans jobb. De flesta sjuksköterskor inom psykiatrin angav att de 

konfronteras med aggression och våld regelbundet och att det uppfattas som ett stort problem. 

Detta visar att sjuksköterskor och ledningen inom vården möjligen accepterar förekommandet 

av våld. Men i litteraturöversiktens bakgrund framhävdes att Socialstyrelsen (2016) menar att 

alla former av hot och våld är oacceptabelt inom sjukvården och andra verksamheter, samt att 

det anmäls som brott. 

 Författarna av denna studie anser att en av sjuksköterskans yrkesansvar är att lindra 

patientens lidande. Däremot om sjuksköterskan själv lider av händelser som hot och våld på 

arbetsplatsen kan hen inte hjälpa patienten som befinner sig i lidandet. Sjuksköterskans 

bemötande och kommunikation kan påverka patientens mående och på samma sätt kan 

sjuksköterskans lidande leda till ett ökat lidande hos patienten där omvårdnaden brister och 

patientsäkerheten hotas. Detta kan även orsaka att patienter blir hotfulla och har agitations 

beteende. I relation till detta belyser Joyce Travelbee (1971) att sjuksköterskan och patienten 

förstår varandra genom kommunikation och därigenom kan en relation och förståelse skapas 

för sjukdomsbilden. När sjuksköterskan inte har förmåga att förstå patienten eller 

kommunikationen brister och missar viktiga budskap som patienten förmedlar skapar lidande 

och försvårar omvårdnaden. 

Resultatet visade även att patienter med psykiska problem hade en tendens till hot och 

våld. Sjuksköterskorna uttryckte att patientens agerande kunde vara sjukdomsrelaterat, det vill 

säga agitation och utåtagerande kan vara ett utryck till smärta eller otillfredsställda vårdbehov. 

Därmed hade sjuksköterskorna en förståelse för patienternas attityd men inte för de patienter 

som hade substansberoende eller var alkoholpåverkade. Studien av Stevensons, Jacks, Maras 

och LeGris (2015) är inne på samma linje där sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrin 

beskrev att de hade en viss tolerans för våldsamma patienter som har psykiska problem. 

Studien framhöll även att patienter som hade aggressionsbeteende på grund av någon typ av 

beroende eller utåtagerande patienter eller närstående, hade sjuksköterskorna noll tolerans till. 

Detta kan även kopplas till Joyce Travelbees (1971) beskrivning av hur väsentligt det är att 

uppmärksamma patientens behov av vård och lidande då sjuksköterskan kan möta patienten 
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på ett bättre sätt. För att lindra patientens lidande på bästa möjliga sätt bör sjuksköterskan 

sträva efter en god relation som skall upprättas tillsammans med patienten. Alla människor 

har olika sätt att hantera lidande och sjukdom vilket är anledningen till att reaktioner skiljer 

sig och varför det är viktigt att ta hänsyn till detta. Patientens upplevelser är viktigt enligt 

Travelbee (1971). En av sjuksköterskans uppgift är att prata med patienten för att se vilka 

upplevelser och uppfattningar som patienten har kring sin sjukdomsbild. I 

litteraturöversiktens bakgrund beskriver att patienter med utåtagerande beteende kan vara en 

utmaning för vårdpersonalen (Gacki-Smith et al., 2009) vilket i sin tur kan påverka vården där 

sjuksköterskorna begränsas från att utföra sitt arbete.  

Litteraturöversiktens författare anser att trots att alla former av hot och våld är 

oacceptabelt, kan det vissa gånger vara svårt att undvika det inom akutsjukvården där 

sjuksköterskan är den första som möter patienten och jobbar nära patienten. Författarna 

hävdar vidare att sjuksköterskor i akutsjukvård möter människor med diverse problem såsom 

fysiska, psykiska och samhällsproblem. Utsattheten till våld ökar lika mycket. Trots allt detta 

ska sjukvården vara jämlik och sjuksköterskan har en plikt att ge lika god vård för alla på lika 

villkor. De behövande skall vidare få vård med rättvis prioritering. För att utföra sitt 

yrkesansvar bör sjuksköterskan undvika sina personliga åsikter och istället hålla sig 

professionellt samt bemöta patienten med god kommunikation. Detta kan även användas som 

ett redskap för att undvika ytterligare händelser som är relaterat till hot och våld. Det vill säga 

sjuksköterskans bemötande och attityd kan även vara en triggande faktor till hot och våld. I 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) framkommer det att patienter som har störst 

vårdbehov ska få hjälp först med fler resurser enligt prioriteringslagen. Detta grundas även på 

en etisk princip. Patientens vårdbehov skall träda i kraft genom en säker, tillgänglig samt god 

vård, vilket samhället förväntar sig (Socialstyrelsen, 2016). Dessutom skall vård utföras med 

respekt för människovärde och integritet. 

 

9.3 Klinska implikationer  

Litteraturöversikten tar upp riskerna för hot och våld i akutsjukvården vilket huvudsakligen 

väsentligt påverkar arbetsprocessen och vårdkvaliteten. Resultaten av denna litteraturöversikt 

visade att hot och våld är vanligt problem som påverkar hälsan för den enskilda 

sjuksköterskan. Det kan leda till emotionella problem som påverkar vårdförhållanden och 

även skapar osäkerhet i eller utanför arbetsmiljön. Med resultatet understryks att det bör ske 

vissa förändringar inom akutsjukvården. Detta innefattar att skapa en arbetsplats som är säker 
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med avseende på den psykosociala arbetsmiljön som bör vara en hälsofrämjande miljö. Detta 

uppnås således genom att ta itu med problemet och sprida medvetenhet om hot och våld till 

dem som är i risk vilket i detta fall är sjuksköterskor inom akutsjukvården. Det är viktigt att 

sjuksköterskor som arbetar inom akutsjukvården är medvetna om att det finns risk för att bli 

utsatt för hot och våld på arbetesplatsen samt många negativa följder kan förekomma. 

Författarna anser att alla yrkesgrupper som jobbar eller har en plan för att jobba inom 

akutsjukvården det vill säga läkare, sjuksköterskor och undersköterskor kan ta del av denna 

litteraturöversikt för att få en uppfattning om incidenter och upplevelser av att bli utsatt för 

hot och våld. Det ska finnas tydlig och tillgänglig information om sjuksköterskornas 

rättigheter och riktlinjer för att hantera incidenter på arbetsplatser som är relaterat till hot och 

våld. Dessutom är stöd till dessa exponerade sjuksköterskor är viktigt. Således kommer denna 

litteraturöversikt förhoppningsvis leda till en förståelse av problemet och konsekvenserna av 

problemet men också förebyggande åtgärder. Det kan även vara ett redskap för ledningen 

eller organisationen för att kunna inse och sätta åtgärder och hanterings mekanismer. 

 

9.4 Förslag till fortsatt forskning 

Efter att ha granskat föregående forskning anser författarna av denna litteraturöversikt att det 

saknas tillräckligt med forskning i Sverige om sjuksköterskors upplevelser av hot och våld på 

arbetsplatsen. För att minimera risker för hot och våld i akutsjukvården måste ämnet 

undersökas ytterligare. Mer kunskap om området kan göra problemet synligare och förslag på 

lösningar kan utvecklas. Studier behövs för att undersöka vilket stöd som leder till en trygg 

och hälsofrämjande arbetsmiljö för sjuksköterskor allmänt särskilt för dem som är utsatta för 

hot- och våld på arbetsplatser. Det bör även bearbetas ytterligare för att kunna nå denna 

optimala arbetsmiljö. Därmed anser författarna att mer forskning med kvalitativa metoder bör 

utföras för att skapa en god förståelse av upplevelser hos sjuksköterskor samt vikten av stöd 

för utsatta individer som skulle behövas för att få en önskvärd nolltoleranspolicy inom 

området. 

 

10 Slutsats 

Hot och våld är allvarliga problem på arbetsplatser där människor står i beroendeförhållande 

till varandra. Litteraturöversiktens resultat visade att det existerar avvikande risker för 

sjuksköterskan som utsätts för hot och våld inom akutsjukvården både från patienter och 

närstående. Detta är problematiskt för den drabbade sjuksköterskan. Hot och våld kan leda till 
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konsekvenser som yttrar sig i kortvariga och långvariga psykiska och fysiska skador som har 

inverkan på den sociala hälsan och familjeförhållandet, vilket försvårar välbefinnandet för 

sjuksköterskan att verka i sin profession och därmed förmågan att ge god vård för patienten 

försämras. Trots denna påverkan så har hot och våld normaliserats inom akutsjukvården och 

ses som en del av arbetet med anledning att sjuksköterskorna inte får något stöd, empati eller 

förståelse från ledningen. Detta leder till att majoriteten får förlängd påfrestning, stress, 

utmattning och psykisk ohälsa, därmed blir sjuksköterskor sjukskrivna eller slutar arbeta 

vilket även påverkar samhället negativt det vill säga att det leder till höga kostnader och 

professionell brist inom vården. Sjuksköterskornas ekonomi påverkas i sin tur drastiskt i en 

negativ riktning vilket leder till ytterligare en risk för psykisk ohälsa. 
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konsekvenser av våld och 

aggression på arbetsplatsen. 
Negativa känslor som 

sjuksköterskor upplevde var 
psykiska såsom hemsk känsla, ilska, 
ångest och depression. 

Sjuksköterskorna som var utsatta för 
våld nämnde även att regler och 

yrkesetik inte tillät dem att släppa 
sina negativa känslor på 
arbetsplatsen, därför deras 

familjerelation påverkades därmed 
av arbetsplats spänningar. Trots 

sjuksköterskors negativa påverkan 
av arbetsplatsen våld ledde den 
också till dåliga patientens 

vårdkvalitet och negativ inriktning 
mot sjuksköterskans yrke. 

Pich, J., 

Hazelton, M., 
Sundin, D., & 
Kable, A.  

Patient-related 

violence at triage: 
A qualitative 
descriptive study 

2011 

Australien 
International 
Emergency 

Nursing 

Att beskriva upplevelser 

från en grupp triage 
sjuksköterskor med 
patientrelaterat våld i 

arbetsplatsen under 
föregående månad. 

Metod: Kvalitativ 

deskriptiv 
Urval: 6 deltagare (2 män 
och 4 kvinnor) 

sjuksköterskor som 
jobbar i triage (29-53 år) 

Datainsamling: 

halvstrukturerade 
intervjuer 

Analys: kvalitativ 
innehållsanalys 

Sjuksköterskorna upplevde känslor 

såsom rädsla, maktlöshet, 
frustration, orolighet, upprördhet 
och nedstämdhet. Dessutom 

sjuksköterskorna upplevde fysiskt 
och verbalt våld i sin arbetsmiljö 

och tappa empati till patienter som 
var otacksamma.   
sjuksköterskor berättade upplevelsen 

om episoder av patient relaterat våld 
som uppfattades oundvikliga och 

ökade i intensitet och frekvens, 
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sjuksköterskor upplevde brist på 
teman inkluderade identifiering av 
utfällande faktorer som långa 

väntetider, alkohol eller substans. 

Pich, J., 
Hazelton, M., 

& Kable, A. 
 

Violent behaviour 
from young adults 

and the parents of 
paediatric patients 

in the emergency 
department 

2013 
Australia 

International 
Emergency 

Nursing 

Att beskriva upplevelser 
av australiensiska 

akutsjuksköterskor med 
episods av 

patientrelaterat våld från 
unga vuxna (16–25 år) 
och föräldrar till barn. 

 

Metod: kvalitativ 
Urval: 11 sjuksköterskor 

(7 kvinnor och 4 män) i 
medelålder på 44 med 15 

års erfarenhet av 
akutsjukvården   
Datainsamling: 

intervjuer två group 
Analys: semi-

strukturerade 

Sjuksköterskor upplevde verbalt 
våld dagligen, svordomar och 

personliga hot hade blivit mer 
allvarligt. 

Den fysiska skadan uppstod av både 
medtagna vapen och olika föremål 
för att skrämma och hota personal. 

Några av de fysiska skadorna som 
uppstod för sjuksköterskorna var en 

handledsskada, repor, blåmärke och 
fingerskador. 
Sjuksköterskorna upplevde också 

psykiska skador som rädsla för 
framtida episoder som berörde dem. 

Ramacciati, N., 

Ceccagnoli, A., 
& Addey, B. 

Violence against 

nurses in the triage 
area: An Italian 
qualitative study 

2015 

Perugia, Italy 
International 
Emergency 

Nursing, 

Att analysera de känslor 

som sjuksköterskor 
upplever efter händelser 
av våld på 

akutsjukvården. 

Metod: Kvalitativ studie 

Urval: 9 sjuksköterskor 
som kommer från 7 olika 
akutavdelningar 

Datainsamling: Två 
Fokusgruppsintervjuer 

Analys: Colaizzi metod 

Sjuksköterskorna i studien beskrev 

upplevelsen av sårbarhet där det inte 
fanns någon som kunde försvara 
dem när det behövdes.  

Dessutom upplevde sjuksköterskor 
arbetsplatsvåld som har ett djupt 

negativa emotionella påverkan som 
tar lång tid att komma över.  
Sjuksköterskorna upplevde även 

rädsla, otrygghet och att inte bli 
lyssnad av sjukhusledningen. 

Tan, M. F., 

Lopez, V., & 
Cleary, M. 

Nursing 

management of 
aggression in a 

2015 

Singapore 
Nursing & Health 

Att utforska 

sjuksköterskors förmåga 
att hantera aggressiva 

Metod: Kvalitativ studie 

Urval: 10 deltagare, 2 
män och 8 kvinnor 

Sjuksköterskorna upplevde att ge 

vård till aggressiva patienter var 
tidskrävande och utmanande. 
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Singapore 
emergency 
department: A 

qualitative study. 

Sciences patienter i en 
akutsjukvård. 

mellan(22- 30 år) 
sjuksköterskor från 
Singapore 

akutavdelningen 
Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer 
Analys: Tematisk analys 

beskriver i fyra steg 

Upplevelsen som framkom i 
samband med hot och våld var både 
fysiska och psykiska skador samt 

missnöje, avsky och bitterhet. Till 
följd av de uppkomna fysiska 

skadorna kunde sjuksköterskor inte 
alltid slutföra sina 
omvårdnadsuppgifter och påverkade 

övriga patienters vård samt var 
skyldiga att ta sjukskrivning. 

Wolf, L. A., 

Delao, A. M., 
& Perhats, C  

Nothing Changes, 

Nobody cares: 
Understanding the 

experience of 
Emergency Nurses 
Physically or 

Verbally 
Assaulted While 

providing Care 
 

2014 

USA 
Journal of 

Forensic Nursing. 

Att granska 

akutsjuksköterskors 
erfarenhet av fysiskt 

eller verbalt angripna 
medan de arbetat med 
patient i akutsjukvården. 

Metod: Kvalitativ   

Urval: 46 
akutsjuksköterskor 

rekryterades via email, 
webbsida.   
Datainsamling: 

Berättelser från 
deltagarna via mail. 

Analys: Narrativ analys 
och jämförelse 

  

Sjuksköterskorna i studien upplevde 

att ledningen i sjukhus inte vidtog 
åtgärder i de tillfällena när en patient 

eller närstående varit våldsamma 
och hotfulla. Sjuksköterskorna 
upplevde våld som en del av arbetet 

och att detta betraktades som en 
högriskmiljö situation, sammanlagt 

med en accepterande våldskultur 
ansågs vara som problem för att 
minska riskerna. 

Wright-Brown, 
S, Sekula K, 
Gillespie G, 

Zoucha R. 

The Experiences 
of Registered 
Nurses Who are 

Injured by 
Interpersonal 

Violence While on 
Duty in an 
Emergency 

Department 

2016 
USA 
Journal of 

Forensic Nursing 

Att utforska vilken 
påverkan våldet har på 
arbetsplatsen hos 

sjuksköterskor som 
arbetar i akutavdelningar 

samt att undersöka deras 
ändamål att stanna i 
akutsjukvården. 

Metod: kvalitativa och 
kvantitativa (strukturerad 
öppna frågor) 

Urval: 39 
Akutsjuksköterskor 

Datainsamling; 

Semistrukturerade 
Analys: Statistiska 

analyser mixad design 

Akutsköterskor upplevde ansvaret 
för varandra i en våldsam situation. 
Sjuksköterskorna upplevde också 

tillfredsställelse i sin roll för att 
hjälpa andra i nöd. De uttryckte 

känslor av att veta resultatet av 
patienter som är i nöd är omedelbar 
tillfredsställelse. Trots allt detta 

uttrycker sjuksköterskorna missnöje 
på företagets svar för våld, vilket är 

en brist på juridiska svar. 
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