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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Våld mot sjuksköterskor på akutmottagningar blir allt vanligare runt om i 

världen. Våldet, som varierar mellan verbalt och fysiskt, uppkommer genom olika slags 

riskfaktorer där förövarna antingen är patienter eller anhöriga till dessa. 

 

Syfte: Syftet var att belysa konsekvenser av våld mot allmänsjuksköterskor på 

akutmottagningar. 

 

Metod: Kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats där tio vetenskapliga originalartiklar 

valdes ut och analyserades efter en manifest innehållsanalys. 

 

Resultat: Konsekvenserna av våldet mot sjuksköterskor på akutmottagningar är att de känner 

sig rädda och upplever en avsaknad av trygghet. Otryggheten på arbetsplatsen leder till en 

försämrad vårdande relation till patienterna. Hög arbetsbelastning och stress tillsammans med 

det våld sjuksköterskorna utsätts för gör att misstag begås och patientsäkerheten påverkas. 

Arbetsmiljön och utsattheten påverkar sjuksköterskans livsvärld, vilket gör att de känslor hon 

upplever följer med henne hem till familj och vänner. 

 

Slutsats: För att konsekvenserna av våldet ska minska behöver sjukvårdsledningen ta sitt 

ansvar gentemot sina anställda. Säkerheten på akutmottagningar behöver stärkas och 

sjuksköterskor behöver få utbildning i hur de ska handskas med frustrerade och aggressiva 

patienter och anhöriga. Det behövs mer forskning kring hur våldets konsekvenser påverkar 

allmänsjuksköterskan samt vad som kan göras för att minska våldet på akutmottagningarna så 

det kan bli en tryggare och säkrare arbetsplats för de som vistas där.     

     

       

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Sylvi Persson för ett fint engagemang!   
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INLEDNING  
 

Sjuksköterskans arbete går bland annat ut på att främja och återställa hälsa, lindra lidande och 

behandla alla med respekt och värdighet. Det blir en prövning för sjuksköterskan när hon 

försöker behandla sina patienter samtidigt som hon blir hotad eller utsatt för våld. Ingen ska 

behöva arbeta under sådana förhållanden men ändock är detta vanligt förekommande inom 

sjukvården. Våldet sätter sina spår både fysiskt och psykiskt vilket leder till konsekvenser 

längre fram för den utsatta sjuksköterskan. Då forskningen inom området är bristfällig anser 

författarna att det är av stor vikt att lyfta detta högaktuella ämne. Genom denna studie, med 

inriktning på det fysisk och psykiska våldet mot allmänsjuksköterskan på akutmottagningar, 

kommer typfall på faktiska konsekvenser belysas och diskuteras.  
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BAKGRUND 

Socialstyrelsen (2016) beskriver att fysiskt våld förekommer vid oönskad beröring eller 

fysisk handling som till exempel knuffar, slag, sparkar eller att bli dragen i håret. Med 

psykiskt våld menas direkta eller indirekta hot som ofta består av verbala kränkningar och 

skällsord. Ofta förekommer dessa olika typer av våld i kombination med varandra (Ibid). 

Världshälsoorganisationen (2017) beskriver ordet våld som en handling där någon uppsåtligt 

använder eller hotar att använda makt eller fysisk styrka, antingen mot sig själv, en annan 

människa eller grupp av människor. Följder av detta kan bli kroppsskador eller död, psykiska 

skador, skador i den känslomässiga utvecklingen eller funktionshinder (Ibid). 

 

Förekomst 

Enligt Copeland och Henry (2017) och Renker, Scribner och Huff (2015) blir våld på 

akutmottagningar allt vanligare och de menar att det är ett problem som inte bara finns i 

enskilda länder utan att det är ett utbrett problem internationellt (Ibid).  

 

Studier gjorda på sjuksköterskor visade att nästan alla utsatts för verbalt våld från patienter 

eller anhöriga någon gång under de senaste sex månaderna. Under samma period hade något 

fler än hälften av de som deltog utsatts för fysiskt våld där de antingen blivit slagna, 

attackerade med vapen eller fått kroppsvätskor kastade mot sig (Partridge & Affleck, 2017; 

Copeland & Henry, 2017).   
 

Merparten av allt våld som sjuksköterskor utsätts för anmäls inte och därför är mörkertalet 

stort. Många sjuksköterskor upplever att anmälan om framförallt psykiskt och verbalt våld 

inte tas på lika stort allvar som det fysiska våldet och därmed avstår sjuksköterskor från att 

anmäla (Renker et al., 2015; Pinar & Ucmak, 2011).  

 

Anledningen till att våld har blivit en del av vardagen på akutmottagningar, och framförallt 

mot sjuksköterskor jämfört med andra professioner, menar ALBashtawy (2013) beror på att 

de har en större närhet till sina patienter. Copeland och Henry (2017) och Renker et al. (2015) 

betonar vikten av att det måste skapas en nolltolerans av våld på akutmottagningar. De menar 

att sjuksköterskor inte bör acceptera våld i någon form. 

 

Riskfaktorer och förövare  

Att en människa blir våldsam eller aggressiv kan bero på en rad olika faktorer. Copeland och 

Henry (2017), ALBashtawy (2013) och Pinar och Ucmak (2011) menar på att dessa faktorer 

kan vara då en patient lider av psykisk sjukdom, hjärnskada eller demens. Ytterligare faktorer 

som kan påverka är långa väntetider som gör patienter irriterade och upprörda samt om det är 

en högriskpatient med en kriminell bakgrund eller om patienten är påverkad av alkohol eller 

narkotika (ALBashtawy, 2013; Chapman et al., 2009a). Även en anhörig kan vara den som 

blir aggressiv och det beror då ofta på bristande kommunikation mellan sjuksköterskan och 

den anhörige. Kommunikationen spelar en stor roll och det är viktigt att sjuksköterskan tar 

sig tid även med de anhöriga. Det hindras dock av den höga arbetsbelastningen som leder till 

långa väntetider, frustration och ilska (Ibid). 

 

Våldets påverkan 

Oavsett typ av våld mot sjuksköterskan kan det påverka henne, patienten och 

akutmottagningens organisation. På det individuella planet hos sjuksköterskan kan det leda 

till både fysiska, psykiska och emotionella skador (Chapman, Perry, Styles & Combs, 

2009b). Om sjuksköterskan påverkas kan det skapa en negativ stress som kan leda till att hon 

begår misstag. Detta kan i sin tur leda till att sjuksköterskan inte ger en god och säker 
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omvårdnad till andra patienter, eftersom hon själv inte mår bra (Pinar & Ucmak, 2011; 

Chapman et al., 2009b). Det kan dessutom ha kostsamma effekter på den enskilde 

sjuksköterskan då det kan leda till förlorade arbetsdagar och minskad produktivitet (Renker et 

al., 2015). Chapman et al. (2009b) menar att det är en stor utmaning för både sjuksköterskor, 

ledningen och samhället i stort att hantera förekomsten och konsekvenserna av våld på 

akutmottagningar. 
 

TEORETISK REFERENSRAM 

Studien utgår från ett vårdvetenskapligt ontologiskt synsätt som berör både kropp, själ, psyke 

och ande som i olika aspekter blir en helhet där hälsa är i centrum. Hälsa är något subjektivt 

som alla upplever olika men som brukar ses som en upplevelse av att vara hel som människa 

(Lepp, 2009). De vårdvetenskapliga begreppen som betonas är livsvärld, trygghet samt 

vårdande relation. Begreppen är sammankopplade med varandra och ger en tydlig bild av 

vilka konsekvenser våldet mot sjuksköterskor på akutmottagningar kan ge.  
 

Livsvärld 

Enligt Asp och Fagerberg (2012) bär alla människor på en egen individuell livsvärld. Det kan 

förklaras världen som den erfars och det är via den människan lever sitt vardagliga liv. 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att samtidigt som livsvärlden är högst personlig och 

bygger på egna upplevelser och tolkningar, delas den och utvecklas tillsammans med andra. 

Ofta tas livsvärlden för givet och den finns alltid med, även om det inte reflekteras över den. 

 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att en sjuksköterska som inte kan möta och förstå 

patientens livsvärld inte vårdar ur ett vårdvetenskapligt perspektiv eftersom hon inte kan 

bemöta individens personliga behov. Dock har sjuksköterskan också en livsvärld som 

påverkas och förändras. Likt sjuksköterskans påverkan på patientens livsvärld påverkar 

patienten sjuksköterskans livsvärld. Då en våldssituation uppstått kan det påverka 

sjuksköterskan på flera olika sätt. Chapman et al. (2009a) påpekar att våldet kan ge negativa 

effekter i form av rädsla, ilska och frustration, vilka i sin tur kan leda till att sjuksköterskan 

tar felaktiga beslut, handlar oetiskt eller gör misstag. 
 

Trygghet  

För att en människa ska känna välbefinnande har Maslow (Lepp, 2014) utformat en teori av 

en behovstrappa. Denna trappa bygger på fem olika behov som måste uppfyllas för att 

människan ska känna välbefinnande, kunna utvecklas och må bra. Av dessa fem nivåer 

kommer det fysiologiska behovet först, vilket är behovet av mat, vatten, luft och sex. Därefter 

kommer behovet av trygghet, vilket innebär att det har en stor betydelse för människans 

mående. Om trygghetsbehovet inte tillfredsställs kan det hämma människans utveckling 

(Ibid). 
 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver trygghet som en inre känsla där mening och 

sammanhang uttrycks. Tryggheten beskrivs också som en del av lustprincipen där man 

strävar efter att undvika olika sorters smärta som exempelvis fysisk och psykisk smärta 

(Ibid). Renker et al. (2015) och Pinar och Ucmak (2011) skriver att förekomsten av våld och 

hot på akutmottagningar tillsammans med bristande säkerhet bidrar till en känsla av otrygghet 

för sjuksköterskor. Dahlberg och Segesten (2010) betonar också att frånvaro av trygghet kan 

påverka samspelet mellan sjuksköterskor och patienter eller anhöriga. 
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Vårdande relation 

Snellman (2014) redogör för fyra olika begrepp ur ett filosofiskt perspektiv som bör ingå i en 

vårdrelation. Dessa är ömsesidighet, jämlikhet, acceptans och bekräftelse. Tillsammans 

skapar de ett förhållningssätt mellan sjuksköterska och patient som går ut på att varje individ 

är unik och dess egenskaper bör beaktas och stärkas. 
 

Att se varje individ som unik och vilja ta vara på och stärka det är en fin tanke, men Snellman 

(2014) poängterar att det inte alltid är positivt att vilja lyfta det unika då det i det aktuella 

tillståndet kan vara till fara för patienten själv eller personer i dennes omgivning. Allvarliga 

konsekvenser kan uppstå då fel egenskaper skyddas (Ibid).  
 

En vårdande relation bygger enligt Dahlberg och Segesten (2010) på att sjuksköterskor 

använder sinnen som att se, lyssna, tänka, känna och förstå för att kunna vara öppna och 

följsamma inför patienten och dennes anhöriga. Det gäller att som sjuksköterska kunna möta 

patienten här och nu och så förutsättningslöst som möjligt. Detta kan vara problematiskt då 

sjuksköterskan, precis som alla andra människor, går in i möten med en egen förförståelse. 

Det är av största vikt att en sjuksköterska i så stor utsträckning som möjligt kan förbigå sina 

egna tankar och värderingar för att kunna vårda professionellt (Ibid). 

  

Att gå in förutsättningslöst i ett möte kan vara svårt då sjuksköterskan varit med om negativa 

erfarenheter tidigare, till exempel då en situation blivit våldsam. Om sjuksköterskan inte kan 

förbise detta utan låter de negativa känslorna ta överhand kan hon inte tillmötesgå patienten 

och de anhörigas behov vilket i sin tur kan leda till brister i relationen (Chapman et al., 

2009b). 

  

PROBLEMFORMULERING  
Våld kan förekomma i olika former och te sig olika, men viktigt att tänka på är att våld aldrig 

i någon form är acceptabelt. Idag är det tyvärr ett växande problem på akutmottagningar 

världen över och många sjuksköterskor utsätts för både fysiskt och psykiskt våld. Detta leder 

till att sjuksköterskor inte känner trygghet på sin arbetsplats. En akutmottagning bör vara 

trygg för alla som vistas där, men dessvärre är det inte så idag. Det äventyrar inte bara 

sjuksköterskans och patientens säkerhet direkt i den våldsamma situationen, utan påverkar 

även de utsatta individerna på längre sikt. Att vara med om en våldsam situation är någonting 

som läggs i minnet och som kan komma att påverka livsvärlden längre fram i livet, vilket kan 

leda till att sjuksköterskan inte kan arbeta professionellt och upprätthålla en vårdande relation 

till patienter och anhöriga. 

 

Våldet kan påverka både fysiskt och psykiskt. Frågan är vilka konsekvenser som följer och 

hur dessa påverkar sjuksköterskan själv, i det vårdande arbetet samt i relationen till patienter 

och anhöriga på såväl kort som lång sikt. 

 

SYFTE 

Syftet var att belysa konsekvenser av våld mot allmänsjuksköterskor på akutmottagningar.  
 

METOD 

Design 

Studien genomfördes som en kvalitativ litteraturstudie med ett sjuksköterskeperspektiv. För 

att besvara syftet som var att belysa konsekvenser av våld mot allmänsjuksköterskor valdes 

en induktiv ansats där upplevelser och erfarenheter beskrevs (Polit & Beck, 2016). Studiens 
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resultat baserades på en litteratursökning av vetenskapliga originalartiklar med kvalitativa 

ansatser där en manifest innehållsanalys gjorts (Granheim & Lundman, 2004). Vid 

innehållsanalysen plockades meningsenheter ut som svarade mot syftet. Dessa 

meningsenheter kodades och gjordes om till olika kategorier enligt Evans (2002) beskrivning. 
 

Datainsamling 

Data inhämtades genom en litteratursökning i databaserna Cinahl och PubMed. Dessa 

databaser valdes eftersom de ger en bred sökning och har ett brett utbud av vetenskapliga 

artiklar inom området omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016). Båda databaserna 

användas för att minska risken att missa relevanta artiklar. I databaserna finns ämnesordlistor 

som gör en sökning mer specifik. För att säkerställa att artiklarna som hittades var 

vetenskapliga och originalartiklar användes bland annat Ulrichweb (2017) i databasen 

PubMed och funktionen peer-reviewed i databasen Cinahl. 
 

Urval och Urvalsförfarande 

Enligt Henricson och Billhult (2012) ska urvalet av litteratur ses utifrån studiens syfte. Ett 

brett och rikt datamaterial ökar förförståelsen för studien (Ibid). Forsberg och Wengströms 

(2016) mall för urval användes i studiens urvalsprocess. Mallen går ut på att sökord som 

motsvarade studiens syfte skrevs ner och översattes till engelska. En fritextsökning 

genomfördes och det framkom då nya sökord. Dessa sökord kontrollerades sedan mot 

databasernas ämnesordlistor för att finna de bäst lämpade sökorden. Ämnesorden 

kombinerades sedan med varandra för att smalna av och precisera sökningen. I Cinahl 

användes Headings och i PubMed användes MeSH-termer (Ibid). 
 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara vetenskapliga originalartiklar med en 

kvalitativ ansats, vetenskapligt granskade och max åtta år gamla samt behandla våld mot 

allmänsjuksköterskor som arbetade på akutmottagningar. 
 

Inledningsvis lästes titlarna på utvalda artiklar som innehöll valda ämnesord och en första 

sortering och urval gjordes. Därefter snabbgranskades artiklarna genom att abstract lästes 

igenom för att se om det motsvarade studiens syfte. De artiklar som ansågs vara relevanta för 

studien granskades därefter mer noggrant genom att bakgrund, resultat och slutsats lästes för 

att på så vis få en helhetsbild av artiklarnas innehåll. De artiklar som motsvarade studiens 

syfte kvalitetsgranskades varpå de med högst kvalité valdes ut. 

 

En av de artiklar som valdes ut innehöll även data från andra professioner. Vid analys 

nyttjades dock endast den data som kom från sjuksköterskor varpå artikeln inkluderades i 

resultatet. 
 

Kvalitetsgranskning 

Samtliga artiklar är publicerade mellan 2009-2017 (Bilaga 1). Forsberg och Wengströms 

(2016) checklista för kvalitativa artiklar (Bilaga 2) användes för att kvalitetsgranska de 

utvalda artiklarna. Artiklarna rangordnades efter låg-, medelhög- eller hög kvalité. Enligt 

checklistan ska artiklarna komma upp i 80-100% med ja-svar för att räknas som hög kvalité. 

Vid medelhög kvalité ska 70-79% av frågorna besvaras med ja och vid 70% eller lägre räknas 

artiklarna ha låg kvalité (Friberg, 2017). Tio artiklar valdes ut efter kvalitétsgranskningen. 

Artiklarna innehöll relevant material för studien och var av medelhög till hög kvalité (Bilaga 

3). 
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Analys 

För att få närhet, men utan att förvrida innehållet i artiklarna användes en manifest 

innehållsanalys. Analysen av data gick ut på att fördjupa sig i materialet och kategorisera 

innehållet (Granheim & Lundman, 2004). 

 

Författarna läste igenom artiklarna enskilt och objektivt för att dels få en tydlig bild över 

innehållet i materialet men även för att undvika enskilda tolkningar och få ett så pålitligt 

resultat som möjligt. Därefter jämfördes och diskuterades innehållet i artiklarna varpå ett 

antal meningsenheter ur artiklarnas resultatdel valdes ut som svarade mot studiens syfte. 

Meningsenheterna fördes därefter in i en tabell och översattes senare till svenska i en 

kondenserad version av materialet. Efter kondenseringen kodades meningsenheterna för att 

tydligt beskriva innehållet och föra fram det väsentliga (Granheim & Lundman, 2004). Enligt 

Evans (2002) är det viktigt att behålla nyckelord vid kondensering för att tydligt föra fram de 

centrala fynden i meningsenheterna. Utifrån likheter och skillnader mellan artiklarna delades 

det kodade materialet in i underkategorier som sedan mynnades ut till kategorier (Bilaga 4). 

Sammanlagt uppkom tre huvudkategorier och sju underkategorier under processens gång. 
 

FÖRFÖRSTÅELSE  
Enligt Dahlberg och Segesten (2010) bygger förförståelsen på den kunskap och de 

erfarenheter som en människa redan besitter. Det förklaras som en inre guide som gör att 

människan tolkar data på olika sätt. Som forskare är det viktigt att känna till detta fenomen 

för att kunna granska data så objektivt som möjligt och inte lägga in egna tolkningar.  

Enligt Forsberg och Wengström (2016) ska inte bara de resultat som stödjer författarens egna 

förförståelse och åsikter presenteras, vilket man bör beakta vid en kvalitativ forskning. 

Samtlig granskad data ska lyftas fram kring det studerade problemet för att det inte ska 

påverka resultatet, vilket även var författarnas ambition och mål genom hela studien.  
 

FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 

För att garantera en god kvalité i litteraturstudien samt bevara etiska riktlinjer valdes enbart 

artiklar ut som blivit granskade av olika etikkommittéer, där det tydligt framgick att etiska 

överväganden hade gjorts eller som uppfyllde Helsingforsdeklarationens fyra huvudkrav; 

information-, samtycke-, konfidentialitet- och nyttjandekravet (Helsingforsdeklarationen, 

2013). Deltagarna skulle ha blivit informerade om studiens syfte, fått bestämma själva om de 

ville medverka eller inte samt att deras uppgifter behandlades med sekretess och att 

materialet till studien enbart användes till forskningens ändamål. Forskningen skulle även ha 

utförts med respekt för de medverkandes rättigheter och hälsa (Ibid). 
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RESULTAT 

Resultatet belyser olika konsekvenser som följd av det våld sjuksköterskor utsätts för på 

akutmottagningar runt om i världen. Vidare beskrivs vad för konsekvenser som uppstår och 

hur dessa konsekvenser påverkar sjuksköterskan både på arbetsplatsen och i privatlivet. Ur 

analysen framkom tre huvudkategorier och sju underkategorier (Tabell 1). 
 

Tabell 1. Redovisning av huvudkategorier och underkategorier i resultatet.  

Huvudkategori Underkategori 

Otrygghet  Utsatthet 

Rädsla  

Arbetsrelaterade konsekvenser Bristande förhållningssätt och uteblivet stöd 

Patientsäkerhet 

Tolerans mot våld 

Sjuksköterskans mående Psykisk påfrestning  

Social påverkan 

 

Otrygghet 

Sjuksköterskor som arbetade på akutmottagningar jobbade ofta i små utrymmen. De tog emot 

alla slags patienter och upplevde sig vara utlämnade och exponerade. Våldsamma patienter 

och anhöriga gjorde att sjuksköterskorna kände sig otrygga på sin arbetsplats. Otryggheten 

mynnade ut i två underkategorier: Utsatthet och rädsla. 
 

Utsatthet 

Sjuksköterskor utsattes för både fysisk och psykiskt våld. Det fysiskt våld som de utsattes för 

var örfilar, slag, sparkar eller att bli spottad på vilket kunde leda till personskada. De skador 

som uppkom efter en våldssituation gick antingen över relativt snabbt eller blev långvariga 

och påverkade sjuksköterskan under en längre tid. Det kunde påverka henne både privat och i 

arbetslivet (Angland, Dowling & Casey, 2014; Wolf, Delao & Perhats, 2014: Pich, Hazelton, 

Sundin & Kable, 2011). Sjuksköterskor beskrev både akuta och permanenta fysiska skador, 

på exempelvis höfter, axlar, nacke och armar, som ledde till att vissa inte hade möjlighet att 

arbeta utan smärta (Wolf, Delao & Perhats, 2014). 
 

Miljön tillsammans med våldet hade stor inverkan på sjuksköterskornas känsla av utsatthet. 

Mycket patienter, långa väntetider, trånga korridorer samt ett hektiskt tempo påverkade 

patienterna och deras anhöriga negativt vilket gjorde att de blev mer aggressiva och hotfulla 

mot sjuksköterskorna. Detta kombinerat med utformningen av lokalerna påverkade 

sjuksköterskornas känsla av trygghet (Angland et al., 2014; Pich et al., 2011). ‘‘it’s so small 

[triage] and only one exit, and if someone attacks you, you have nowhere to run” (Angland et 

al., 2014). 
 

Hot och våldshandlingar var vanligt förekommande i triagen där patienterna togs emot. 

Flertalet sjuksköterskor beskrev att patienterna använde tillhyggen, antingen något som de 

haft med sig eller något de tagit från omgivningen på akuten, vilket gjorde att 

sjuksköterskorna kände sig utsatta (Najafi, Fallahi-Khoshknab, Ahmadi, Dalvandi & 

Rahgozar, 2017; Pich et al., 2011). ”someone had got a hold of a sharps bin and had taken 

needles out of the bin and was threating staff with the needles” (Pich et al. 2011). Vidare 
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beskrev Najafi et al. (2017) sjuksköterskornas utsatthet och våldet de utsätts för. Mindre 

ingrepp som vanligtvis ska gå snabbt och enkelt för sjuksköterskan att utföra kunde istället 

förvandlas till något helt annorlunda. “I wanted to get an IV line for a patient… as he was 

laying on the bed… suddenly he got up and hit his head on my forehead” (Najafi et al., 

2017). 

 

Utsattheten och hotbilden lämnade spår av otrygghet och osäkerhet hos sjuksköterskorna 

(Najafi et al., 2017; Avander, 2016; Angland et al., 2014; Pich et al., 2011). Avander (2016) 

och Angland et al. (2014) betonade att vetskapen hos sjuksköterskorna att stöd fanns att få 

från säkerhetspersonal ledde till ökad trygghet. Flertalet uppgav att säkerhetspersonalens 

närvaro reducerade antalet aggressiva och våldsamma situationer (Ibid). Trots 

säkerhetspersonalens närvaro kunde ändock våldssituationer uppstå (Angland et al., 2014; 

Wolf et al., 2014). “Security was in the room with us but when his back was turned to wash 

his hands the patient broke her wrist restraint and struck me in the mouth and jaw and cut my 

lip. She also kicked the security officer in the chest before we could re-restrain her” (Wolf et 

al., 2014). 
 

Rädsla  

Rädslan var en konsekvens av det fysiska våldet och tedde sig på olika sätt i olika situationer 

och grundade sig många gånger på tidigare erfarenheter (Ramacciati, Ceccagnoli & Addey, 

2015; Angland et al., 2014). En sjuksköterska refererade till en kollega som hade blivit utsatt 

för fysiskt våld: ”She said the worst thing about it is <It could happen again, it could happen 

to you too>” (Ramacciati et al., 2015). 
 

Flertalet sjuksköterskor beskrev hur de i vissa fall medvetet lämnade ett rum, med en patient 

eller anhörig i, för att de var rädda att bli angripna. En del var rädda för att bli angripna 

bakifrån och backade ut ur rummet för att inte vända ryggen mot den potentiellt aggressive 

patienten eller anhörige (Avander, 2016). Rädslan för att utsättas för våld påverkade 

sjuksköterskornas attityd och kontakt med patienter och anhöriga. Vid flertalet situationer 

valde sjuksköterskan att undvika att prata med dessa personer (Hassankhani, Parizad, Gacki-

Smith, Rahmani & Mohammadi, 2017; Avander, 2016). 

 

Rädslan för att utsättas för våld bidrog till att flertalet sjuksköterskor tvekade inför att 

fortsätta arbeta på akutmottagningar (Hassankhani et al., 2017; Avander, 2016; Wolf et al., 

2014). ”Since i faced violence, i don´t feel safe in the ER. I don´t like to go to work. I have to 

find another floor to work” (Hassankhani et al., 2017). “I have never been afraid to come to 

work before but now I find myself fearful and reluctant to come in to a violent 

situation”(Wolf et al., 2014).  

 

Ytterligare en rädsla som sjuksköterskorna beskrev var att patienter eller anhöriga skulle få 

tag på deras personuppgifter och på så sätt kunna söka upp dem utanför arbetet. 

Sjuksköterskorna beskrev dilemmat att de många gånger var väl skyddade på 

akutmottagningen om det skulle hända något allvarligt. Däremot var de relativt utlämnade när 

de gick hem för dagen (Avander, 2016; Wolf et al., 2014). ”We are protected at work, but we 

are not unidentifiable” (Avander, 2016). 
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Arbetsrelaterade konsekvenser  
Det fysiska och psykiska våldet mot sjuksköterskan, på akutmottagningar, resulterade i olika 

konsekvenser för henne själv och de i hennes närhet. Tidigare erfarenheter påverkade hennes 

inställning och förhållningssätt gentemot patienter och anhöriga samtidigt som konflikter med 

dessa kunde få henne ur balans. De arbetsrelaterade konsekvenserna mynnade ut i tre 

underkategorier: Professionellt förhållningssätt, patientsäkerhet samt tolerans mot våld. 
 

Bristande förhållningssätt och uteblivet stöd 

Sjuksköterskorna hade svårt att hantera olika våldssituationer på akutmottagningar, vilket 

medförde att deras professionella förhållningssätt gentemot patienterna påverkades negativt 

genom att de inte kunde upprätthålla en vårdande relation (Han et al., 2017; Angland et al., 

2014). Vidare beskriver Han et al. (2017) att utifrån de resurser som fanns ansträngde sig 

sjuksköterskorna till det yttersta för att hjälpa sina patienter. Trots sjuksköterskornas 

ansträngningar uppkom det stundtals brister i deras förhållningssätt vilket kunde påverka 

deras professionalitet. Tidigare erfarenheter hade inverkan på hur de agerade (Ibid). ”When I 

run into such violent patients, I don't really care if they live or die, I just want to get them out 

of there (…) Things like assessment and health education are superfluous; patients like this 

don't care about how we are trying to help them” (Han et al., 2017). Även sjukhusledningens 

förhållningssätt uppvisade brister eftersom de oftast lämnade sjuksköterskorna utan hjälp 

eller stöd efter att olika våldssituationer uppstått (Ramacciati et al., 2015). 
 

“If a client (patient) damages something belonging to the hospital, like a door, the hospital 

takes that person to law. If the client hits me and I want to take him to law over this, I have to 

do it by myself. And this is one of those things that leaves a bitter taste: it means that I am not 

as important as that door” (Ramacciati et al., 2015). 
 

Stödet och säkerheten som sjuksköterskan bör ha uteblev många gånger (Han et al., 2017; 

Ramacciati et al.,2015). De utelämnades och fick ta tag i saker själva. Många sjuksköterskor 

kände då uppgivenhet och hopplöshet (Ibid). Uteblivet eller bristfälligt stöd bidrog till att 

våldet inte anmäldes, framförallt det verbala våldet, vilket resulterade i ett mörkertal av 

antalet våldsaktioner (Hogarth, Beattie & Morphet, 2016; Ramacciati et al., 2015). 

’Participans expressed concern that once a violent incident was over, no action was taken to 

precent a similar incident from occurring in the future. Consequently, patricipants did not 

see the value in time-consuming reporting, if there appeared to be no obvious benefit’ 

(Hogarth et al., 2016). 

 

Stödet från kollegor och chefer beskrevs som något viktigt och var av stor betydelse för 

sjuksköterskans mående (Ramacciati et al., 2015). “in my case, my coordinator openly 

defended me, in front of me, and I felt really supported by that, it had a healing effect at the 

time” (Ramacciati et al., 2015).  

 

Då det förekom våld på akutmottagningarna ledde detta till stress hos sjuksköterskorna. Den 

höga stressen bidrog till att sjuksköterskorna många gånger brast i sitt förhållningssätt och att 

den vårdande relationen gick förlorad (Han et al., 2017; Angland et al., 2014). Flertalet 

uppgav att när de arbetade under hög stress blev de lätt irriterade och utsände en negativ aura. 

Det tenderade till att smitta av sig på redan uppretade patienter. Sjuksköterskornas irritation 

gick framförallt ut över personer som de ansåg inte borde befinna sig på akuten då de inte var 

tillräckligt sjuka (Ibid). “A lot of the times you might be stressed, you might aggravate the 

situation because you haven’t got the time or the interest to deal with certain patients that 

shouldn’t be here anyway” (Angland et al., 2014). 
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Patientsäkerhet 

Flera sjuksköterskor oroade sig över att olika former av våld och hot tillsammans med den 

höga arbetsbelastningen och stressen på akutmottagningarna kunde medföra risker och 

påverka patientsäkerheten negativt på flera sätt (Hassankhani et al. 2017; Angland et al. 

2014). 
 

“One night I had a very big verbal conflict with one of the patient relatives. I was so 

irritated. I was doing nursing care for a new patient. I had a hard time to concentrate and 

was sweating badly. The patient thought I was a new graduate nurse and asked for another 

nurse to take care of him” (Hassankhani et al., 2017). 
 

Erfarenheterna av att utsättas för våld ledde många gånger till att sjuksköterskornas 

effektivitet och produktivitet minskades. Det gjorde dem ofokuserade och det resulterade i att 

misstag begicks (Hassankhani et al., 2017; Avander, 2016). ”After having fought with one of 

the patient´s relativ, I had a hard time to focus on my job. That night I almost gave wrong 

medication to one of the patients. I was lucky that the patient was alert enough to recognize 

his own medications” (Hassankhani et al., 2017). 
 

Patientsäkerheten på akutmottagningar hotades inte bara då våld eller hot riktades mot 

sjuksköterskan. Den påverkades även om en patient blivit aggressiv i ett allmänt utrymme där 

det fanns andra patienter som kunde drabbas (Avander, 2016). “I didn’t know if he would hit 

the patient or if he was mad at us, or if he had weapons” (Avander, 2016). Sjuksköterskorna 

kände stort ansvar i sin profession. När våldet riktades mot andra patienter kände 

sjuksköterskorna att det var deras ansvar att se till att patienterna var trygga och att 

patientsäkerheten inte hotades (Hassankhani et al. 2017; Avander, 2016). “We have to protect 

the other patients as well, not only ourselves” (Avander, 2016). 
 

Tolerans mot våld 

En konsekvens av det ökade våldet resulterade i en normalisering. Sjuksköterskorna höjde 

successivt ribban för vad de räknade som verbalt våld (Ramacciati et al., 2015; Angland et 

al., 2014). “Verbal abuse has become an everyday thing, we hardly notice it any more, I 

hardly consider verbal abuse as violence by now (…)” (Ramacciati et al., 2015). Vidare 

betonade Ramacciati et al. (2015) och Angland et al. (2014) att sjuksköterskorna accepterade 

våldet och beskyllde sig själva över situationen. Normaliseringen gjorde till och med att en 

del av sjuksköterskorna trodde att det tillhörde arbetet (Ibid). “Some participants blamed 

themselves for feeling fearful and vulnerable. These participants believed that they tolerated 

large amounts of abuse from patients and relatives because it was believed to be part of the 

job” (Angland et al., 2014). 

 

En konsekvens av det fysiska våldet mot sjuksköterskorna var att det kunde ge kroppsliga 

skador och i vissa fall bestående men. De skador som uppkom kunde ha kostsamma effekter 

för den enskilde sjuksköterskan som vissa fall behövde sjukskriva sig, antingen en kortare 

eller längre period (Wolf et al., 2014). “I missed a week of work due to my injuries” (Wolf et 

al., 2014). Vidare bidrog detta till att toleransnivån för det fysiska våldet inte var lika hög 

som för det verbala våldet (Ramacciati et al., 2015; Wolf et al., 2014). I takt med att 

toleransen för det fysiska våldet minskade skapades även en nolltolernas mot våld. Denna 

gick ut på att aggressiva patienter eller anhöriga skulle avvisas från platsen (Hogarth et al., 

2016). 
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Sjuksköterskans mående 

Våldet mot sjuksköterskan på akutmottagningar påverkade henne både i nuet och i ett längre 

perspektiv. Det påverkade hennes psykiska mående vilket i sin tur påverkade det sociala 

samspelet med både familj, vänner och andra i hennes omgivning. Två underkategorier 

framkom: Psykisk påfrestning och social påverkan. 

 

Psykisk påfrestning 

En konsekvens som flera påtalade var att de hade svårt att slappna av när de väl lämnat 

arbetet. En sjuksköterska berättade att hon, efter en arbetsdag innehållande våld och där tiden 

inte fanns för återkoppling inom arbetsgruppen, gick hem och tog ett glas vin för att kunna 

slappna av (Pich et al., 2011). 

 

Konsekvenser av våldet mot sjuksköterskorna ledde till stress, oro och depression 

(Hassankhani et al., 2017; Pich et al., 2011). Vissa sjuksköterskor uppgav att de sökt hjälp 

hos läkare för att få receptbelagda läkemedel utskrivna då de annars inte skulle klara av 

vardagen. De saknade även motivation och upplevde känslor av hopplöshet (Hassankhani et 

al., 2017). “Facing violence has effected my moral for a long time. Working in the emergency 

room is depressing because of the unpleasant events you see and the violence you face. I am 

on antidepressant medication for several years now” (Hassankhani et al., 2017, s. 3).  

”I once had a conflict with a patient´s family memeber. This effected me mentally for several 

months until i became depressed and had to get help from a doctor” (Hassankhani et al., 

2017). 

 

Våldet som sjuksköterskor utsattes för påverkade dessutom deras sömn vilket genererade i 

sömnsvårigheter. Mardrömmar var det vanligaste problemet. I många fall gick det så pass 

långt att de fick uppsöka läkare för hjälp (Hassankhani et al., 2017). ”The scene of violence 

came to my mind at nights and i had a hard time to falling asleep. After suffering from 6 

months, finally i decided to see a doctor. He gave me a sleeping pill and i have been taking it 

since.” (Hassankhani et al., 2017). 

 

Enligt Ramacciati et al. (2015) och Pich et al. (2011) påverkade våldet inte bara 

sjuksköterskan på utsidan, det lämnade även spår på insidan. Incidenter som sjuksköterskor 

var med om kunde sitta kvar i flera månader. Vissa situationer lämnade djupare spår än andra 

(Ibid). Flera sjuksköterskor hade liknande upplevelser. “There are a couple of incidents 

which I remember most because they made a deep impression on me and especially the first 

one, it took me about six months to get over it” (Ramacciati et al., 2015).  

 

“One time I argued with one of the patient´s relatives. He suddenley shouted at me loudly. 

His voice was in my ear for several months. I was extremely scared. When I was walking on 

the sidewalk and somebody was behind me. I feared that he was going to hurt me!” 

(Hassankhani et al., 2017). 

 

“These wounds leave traces wich nerer disappear” (Ramacciati et al., 2015). 

 

Social påverkan 

Hassankhani et al. (2017) och Wong, Combellick, Wispelwey, Squries och Gang (2017) 

uppmärksammade att då sjuksköterskor inte mådde väl i själen, på grund av det våld hon 

utsätts för, påverkade det även det sociala samspelet med de människor som fanns i hennes 

omgivning. Det påverkade relationer till patienter och deras anhöriga, men också till hennes 

egen familj. Sjuksköterskor som upplevde arbetsrelaterat våld tog med stressen från 
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arbetsplatsen. Det gjorde att de var upprörda och irriterade när de kom hem (Ibid). “I didn´t 

treat my family right. I went home aggravated because of facing violence. I argued with my 

husband and kids. I dumped my distress on them.” (Hassankhani et al., 2017). 

 

Det var inte enbart sjuksköterskornas sinnesstämning som påverkade familjen. 

Sjuksköterskorna var även rädda för att ta med bakterier eller virus hem från arbetet (Wong et 

al., 2017). ”I´ve done everything that i was supposed to do, but yet i still get spit on. It hit 

directly in the eye, this person. I looked up the history and it said, Hepatitis C. Then you´re 

taking that home to your husband or your family (...)” (Wong et al., 2017). 

 

Ytterligare påverkan på sjuksköterskors mående, gällande privata relationer, var när de 

utsattes för hot. Det kunde vara hot från patienter eller anhöriga om att skada eller vilja deras 

familjer illa (Pich et al., 2011). ”Last week had a gentleman wish a heart attack on my father 

… why would you do that to somebody?” (Pich et al., 2011). Hot och andra verbala tilltag 

satte djupa sår som tog tid att läka, vissa sår läkte snabbare än andra (Wong et al., 2017; Pich 

et al., 2011). 

 

DISKUSSION 
Studiens syfte var att belysa våldets konsekvenser på allmänsjuksköterskan på 

akutmottagningar. Resultatet uppfyller detta då det belyser en rad konsekvenser. Det påverkar 

sjuksköterskan genom att hon inte upplever trygghet på arbetsplatsen. Hon känner sig utsatt 

och rädd då hon utsätts för våld. I sin tur påverkar det hennes professionella förhållningssätt 

gentemot patienter och anhöriga och hon får svårt att skapa och upprätthålla en vårdande 

relation. Även ledningen påverkar sjuksköterskan då de brister i sitt stöd. Detta påverkar i sin 

tur sjuksköterskans psykiska mående. Hon blir ledsen, arg och frustrerad vilket är känslor 

som hon bär med sig hem och som i sin tur påverkar hennes privata relationer. 
 

Metoddiskussion 

Studien är en litteraturstudie med en kvalitativ ansats. En litteraturstudie ger en god översikt 

över data som redan finns samlad och vilka aktuella problem som finns inom området 

(Backman, 1998). Artiklarna som används i den aktuella studien har en kvalitativ ansats 

eftersom syftet med studien var att belysa våldets konsekvenser på allmänsjuksköterskan på 

akutmottagningen. Genom att låta sjuksköterskor berätta om sina personliga upplevelser och 

hur de själva blir påverkade av våldet kan konsekvenser identifieras (Backman, 1998). För att 

ta reda på någons upplevelse menar Forsberg och Wengström (2016) att en kvalitativ ansats 

är lämplig för att få en ökad förståelse och ett helhetsperspektiv. 

 

En litteraturstudie går ut på att samla in, granska och värdera samt beskriva tidigare 

empiriska data. En förutsättning för att göra en litteratursökning är att det finns tillräcklig 

mängd av genomförda studier inom det aktuella problemområdet och som dessutom är av 

god kvalité (Forsberg & Wengström, 2016). Inom det valda problemområdet fanns ett 

begränsat utbud av vetenskapliga originalartiklar. Detta ledde till att artiklar som även 

innehöll data från andra professioner granskades. Dock var det endast informationen från 

sjuksköterskor som inkluderades i studiens resultat. Utifrån de artiklar som innehöll data 

motsvarande den aktuella studiens syfte valdes tio vetenskapliga originalartiklar som grund 

för resultatet. 
 

Databaserna Cinahl och PubMed användes vid sökandet eftersom dessa databaser 

kompletterar varandra i utbud av artiklar. Det ledde till en bred sökning där olika artiklar 
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framkom. Om enbart en databas använts kunde viktiga och relevanta artiklar missats, vilket i 

sin tur hade kunnat påverka det slutgiltiga resultatet (Forsberg & Wengström, 2016). 
 

Något som kan ha påverkat studiens resultat är att det inte fanns någon geografisk 

avgränsning. Artiklarna har en spridning från större delen av världen och synen på våld kan 

se olika ut i olika länder beroende på kulturella skillnader. Detta kan i sin tur kan påverka 

sjuksköterskornas syn och upplevelser av våld på arbetsplatsen. En annan faktor som bör tas i 

beaktning är att sjuksköterskornas yrkesroll kan se annorlunda ut vid jämförelse mellan olika 

länder. Dock stärks studiens trovärdighet genom att trots den geografiska spridningen visar 

samtliga artiklar liknande resultat. 
 

De artiklar som valdes hade en maxålder på åtta år för att få ett så aktuellt resultat som 

möjligt. Äldre artiklar skulle möjligen visat ett annat resultat och därmed inte varit 

överförbart på den rådande situationen idag, där våld är ett ökande problem på 

akutmottagningarna runt om i världen. 

De artiklar som valdes ut granskades enligt Forsberg och Wengströms (2016) checklista för 

kvalitativa artiklar. Endast de artiklar som motsvarade medelhög till hög kvalitet valdes vilket 

ger en ökad tillförlitlighet (Friberg, 2017). Artiklarnas resultat jämfördes även med varandra 

och författarna upptäckte då stora likheter vilket tolkades som att de resultat som framkom i 

artiklarna fick ökad trovärdighet. 
 

De tio utvalda artiklarna analyserades enligt Granheim och Lungman (2004) metod. 

Författarna valde att först enskilt analysera artiklarna för att sedan jämföra analyserna. 

Eftersom likvärdiga resultat framkom ansågs det öka trovärdigheten för den aktuella studiens 

resultat. Genom denna typ av analys ges även en lättöverskådlig och tydlig bild över hur 

huvudkategorierna och underkategorierna som användes i resultatet framkom (Ibid). 
 

En annan studiedesign och metod hade varit möjligt för att motsvara studiens syfte. Om det 

exempelvis genomförts en intervjustudie hade det bidragit till en mer högaktuell bild av hur 

konsekvenserna av våld påverkar allmänsjuksköterskan på akutmottagningar. Det skulle även 

kunnat leda till en djupare förståelse eftersom en intervju ger möjligheter att ställa följdfrågor 

(Forsberg & Wengström, 2016). Studien hade då haft en geografisk avgränsning som skulle 

kunnat påverka resultatet (Friberg, 2017). Resultatet hade även kunnat påverkas om 

avgränsning skett till en annan avdelning eller mottagning. 
 

Alla artiklar som användes i resultatet är skrivna på engelska. Engelska är inte författarnas 

modersmål vilket innebär att det kan ha skett misstolkningar vid översättningen till svenska. 

Dock har citat valts att inte översättas då studiens resultat får ökad trovärdighet och risken för 

misstolkning minskas (Forsberg & Wengström, 2016). Granheim och Lundman (2004) 

innehållsanalys följdes noggrant från för att minimera riskerna för att misstolka och förvrida 

resultatet. 
 

Alla människor bär på förutfattade meningar som kan påverka då ett resultat eller en text ska 

analyseras. För att inte låta de förutfattade meningarna styra den aktuella studiens resultat har 

författarna valt att i den mån det går medvetandegöra sin egen förförståelse. Genom att 

analysera resultatartiklarnas hela resultat och använda delar från alla artiklar har den aktuella 

studiens resultat blivit en sammanfattning där inte enbart data motsvarande författarnas 

förutfattade meningar använts. Detta är i enighet med de etiska rekommendationer som gäller 

för litteraturstudier (Forsberg & Wengström, 2016). 
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De artiklar som valdes ut till resultatet var alla granskade och godkända av en etisk kommitté. 

Detta görs för skydda integriteten hos deltagarna i en studie samt att forskningen bedrivs på 

ett ansvarsfullt sätt (Forsberg & Wengström, 2016). Att endast etiskt godkända artiklar 

nyttjades i den aktuella studien leder även indirekt till att studien har en god etisk grund. 
 

Samtliga artiklar som inkluderades i studiens resultat visade att sjuksköterskor utsätts för våld 

samt att detta ger konsekvenser. Eftersom artiklarna bygger på studier gjorda i olika delar av 

världen men ändock visar liknande resultat kan med viss försiktighet slutsatsen dras att 

resultatet av den aktuella studien är globalt överförbart, alltså att konsekvenserna av våld mot 

sjuksköterskor på akutmottagningar är desamma. Detta med undantag från Afrika och 

Sydamerika då inga artiklar från dessa länder hittades vid artikelsökningen och kunde således 

ej ingå i studiens resultat.          

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer det att sjuksköterskan utsätts för våld i form av verbala och fysiska 

handlingar. Detta skapar en rädsla och en känsla av utsatthet, vilket i sin tur leder till minskad 

trygghet. Det visar sig att när hon utsätts för våldshandlingar uteblir ofta stödet från 

sjukhusledningen vilket bidrar till att våldet inte anmäls. Resultatet visar också att när de väl 

får stöd från chefer och ledning har detta stor betydelse för hennes hälsa och mående. Detta 

styrks av Darawad, Al-Hussami, Saleh, Mustafa & Odeh (2015) och Esmaeilpour, Salsali och 

Ahmadi (2011) som bekräftar att när sjuksköterskan utsätts för våldshandlingar är det viktigt 

att hon får stöd i det som skett för att hon ska må bra, kunna gå vidare och känna trygghet. 

Enligt Maslows (Lepp, 2009) behovstrappa är det av stor vikt att behovet av trygghet uppfylls 

för att en person ska kunna uppleva välbefinnande. Vidare betonar Darawad et al. (2011) att 
det är viktigt att ledningen tar sitt ansvar och visar på att hon är viktig för dem och att de inte 

vill att hon ska må dåligt. Detta brister på många akutmottagningar och sjuksköterskor 

upplever att de inte får den stöttning de behöver efter att de utsätts för våld, varken vad det 

gäller deras mående eller anmälan. Därmed är det många som avstår från att rapportera våldet 

(Ibid). 
 

Att det ger en ökad trygghet för sjuksköterskan då det finns säkerhetspersonal på 

akutmottagningen är något som framkom i resultatet. Då minskar risken för att 

våldssituationer ska uppstå men trots det uppkommer våldssituationer ändå. Heckemann, 

Breimaier, Haalfens, Schols och Hahn (2016) och Darawad et al. (2015) menar att det är 

viktigt att öka sjuksköterskors kunskap om hur de kan handskas med en aggressiv patient 

eller anhörig. Detta kan kopplas till Dahlberg och Segesten (2010) som menar att det är 

viktigt för sjuksköterskan, ur ett vårdvetenskapligt perspektiv, att kunna möta och förstå 

patienten och dennes livsvärld. Heckemann et al. (2016) ger förslag till förbättring genom 

utbildning i aggressionshantering för sjuksköterskorna för att på så sätt öka deras kunskap 

och främja interaktionsförmågan. Meningen är att det förhoppningsvis leder till att 

sjuksköterskan kan hantera liknande situationer i framtiden (Ibid). 

 

I resultatet framkommer det att rädslan för att utsättas för våld påverkar sjuksköterskornas 

attityd och kontakt med patienter och anhöriga. Även stressen bidrar till att sjuksköterskorna 

många gånger brister i sitt förhållningssätt och att den vårdande relationen går förlorad. Luck, 

Jackson och Usher (2009) menar att det är av betydelse för sjuksköterskan att bekräfta sina 

patienter då det till stor sannolikhet minskar faktorerna till att dessa agerar utåt. Dahlberg och 

Segesten (2010) beskriver att sjuksköterskan ska vara öppen och följsam i sitt vårdande för 

att kunna bekräfta sin patient. Enligt Luck et al. (2009) handlar det om allt från att lyssna på 

patienten och visa empati till att erbjuda något att drick eller äta, samt ha en dialog med 
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patienten och förklara varför det dröjer med undersökningar (Ibid). Detta i likhet med 

Snellmans (2009) teori om att ömsesidighet, jämlikhet, acceptans och bekräftelse bör finnas 

för att kunna skapa en vårdande relation. 
 
Enligt resultatet framkommer det att verbalt våld inte anmäls i samma utsträckning som 

fysiskt våld. Det visar sig att det verbala våldet till en viss del inte uppfattas som våld men att 

det även beror på det bristande stödet från ledningen. Enligt Renker et al. (2015) kan 

skillnaden bero på att sjuksköterskor inte anser att verbalt våld är lika allvarligt som det 

fysiska våldet. Darawad et al. (2015) menar dessutom att varför mycket våld inte anmäls 

beror på att många sjuksköterskor inte uppfattar att det sker några åtgärder samt att vissa 

anser att då det inte skett någon skada behöver det inte anmälas. Vezyridis, Samoutis och 

Mavrikiou (2015) beskriver att sjuksköterskor måste bli medvetna om att även verbala 

handlingar är en typ av våld och att det ska rapporteras. De måste bli medvetna om att det 

inte är acceptabelt att bli kallad för diverse ord och kränkningar. För att de ska våga göra 

någonting åt det måste även ledningen vidta åtgärder. De måste lyssna på sina anställda, ta 

deras ord och deras hälsa på allvar (Ibid). 
 

Det framkommer även i resultatet att en konsekvens av det ökade våldet leder till en 

normalisering och därmed ökad toleransnivå, framförallt när det gäller det verbala våldet. 
Även Vezyridis et al. (2015) belyser att toleransnivån mot våldet ökar successivt. Något 

trendbrytande är att nyexaminerade sjuksköterskor tenderar att anmäla det verbala våldet i 

större utsträckning. Sjuksköterskor som arbetat längre menar dock att våldet hör till och är en 

del av jobbet. Att nyutbildade sjuksköterskor tenderar att anmäla fler våldsbrott kan bero på 

samhällsutvecklingen (Ibid). Samhället blir allt mer jämställt med ett enormt medialt intryck 

där bland annat dagens situation på akutmottagningar runt om i Sverige fått uppmärksamhet 

på regeringsnivå (Regeringskansliet, 2017). 
 

I resultatet framkommer det att miljön har inverkan på sjuksköterskornas utsatthet för våld. 

Rådande omständigheter som trånga utrymmen, mycket patienter och långa väntetider 

påverkar patienter och de anhörigas sinnesstämning. Det leder till att de blir mer aggressiva 

och hotfulla mot sjuksköterskorna. Darawad et al. (2015) och Esmaeilpour et al. (2011) 

redovisar att det mesta av det verbala våldet som rapporteras sker på förmiddagen medan det 

fysiska våldet rapporteras ske under eftermiddagarna och kvällarna. Ytterligare data som 

framgår är att ungefär hälften av förövarna är anhöriga (Ibid). Enligt Darawad et al. (2015) 

kopplas det samman med att det är på dagarna som anhöriga besöker sina inneliggande 

bekanta, vilket leder till att det är mycket folk i rörelse på akutmottagningen. Av denna 

anledning bör antalet besökare per patient begränsas för att riskerna ska minska (Ibid). 
 

Något som tydligt framkommer i resultatet är att sjuksköterskans psykiska mående påverkas 

av våldet hon utsätts för. Det har direkt påverkan på henne själv, men också på hennes 

professionella förhållningssätt. Heckemann et al. (2016) poängterar för att sjuksköterskan ska 

kunna bibehålla sitt professionella förhållningssätt är det viktigt att hon blir medveten om 

sina egna känslor och sin egen reaktion. Hon måste själv hitta strategier som gör att hon kan 

handskas med våldet hon möter (Ibid).  

 

Resultatet visar att toleransen mot våld ökar bland sjuksköterskor samt att de inte agerar då 

det finns risk för etiska dilemman. Vezyridis et al. (2015) och Morphet et al. (2014) betonar 

att en bra lösning för att minska våldet är att skapa en nolltolerans och därmed minska 

konsekvenserna. Denna nolltolerans går ut på att inget våld är acceptabelt och det ska 

rapporteras. Vidare innebär det att personer som uppvisar ett hotfullt eller aggressivt beteende 
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ska avvisas från platsen, alltså akutmottagningen (Ibid). Att allt våld ska rapporteras och att 

ingen ska behöva utstå varken verbalt eller fysiskt våld borde vara en självklarhet. Dilemmat 

uppstår dock när akutmottagningen väljer att avvisa människor som är i behov av vård. Det är 

inte accepterat och det strider mot ICN:s etiska kod. Denna kod har utgångspunkt i mänskliga 

rättigheter och innebär bland annat att sjuksköterskor ska främja och återställa hälsa, 

förebygga sjukdom och lindra lidande samt behandla alla med respekt och värdighet 

(Finnström, 2014). I och med detta har sjuksköterskor ett ansvar att behandla patienter 

oavsett deras tillstånd eller agerande. 
 

Slutsats 

Studien belyser konsekvenser av våldet som allmänsjuksköterskor på akutmottagningar 

utsätts för. I resultatet framkommer det att sjuksköterskan känner sig utsatt och rädd för att 

hamna i en våldsam situation då hon befinner sig på sin arbetsplats. Hon upplever även 

bristande stöd från ledningen då de inte visar solidaritet efter det att hon utsatts för våld. 

Sjuksköterskans professionella förhållningssätt påverkas av våldet, vilket i sin tur leder till 

brister i relationen till patient och anhörig. Vidare påverkas sjuksköterskans psykiska mående 

när hon utsätts för våld. Hon blir negativt påverkade av våldet och de känslorna bär hon med 

sig hem efter arbetsdagens slut och de går då ut över hennes privata relationer. För att 

konsekvenserna av våldet ska minska behöver ledningen ta sitt ansvar gentemot sina 

anställda. Lyssna på dem och ta deras rädsla på allvar. Säkerheten på akutmottagningar 

behöver ökas och sjuksköterskor behöver få utbildning i hur de ska handskas med frustrerade 

och aggressiva patienter och anhöriga. 

 

Förslag på fortsatt forskning 

Det behövs mer forskning kring hur våldets konsekvenser påverkar allmänsjuksköterskan 

samt vad som kan göras för att minska våldet på akutmottagningarna. Vidare skulle det vara 

intressant att studera om manliga och kvinnliga sjuksköterskor drabbas i samma utsträckning 

av våld, om de drabbas av samma typ av våld samt om konsekvenserna bli desamma. Det 

skulle även vara intressant att göra jämförande studier över förekomsten av våld mellan olika 

avdelningar för att se om det finns skillnader. 
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Databas Datum Sökord Antal träffar Utvalda artiklar 
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Peer-Reviewed 

2009-2017 

2017-11-08 Violence 13519  

  AND Against nurses 61  

  AND Emergency 24 1 

Cinahl 

Peer-Reviewed 

2009-2017 

2017-11-14 Nurse* (MM) 19606  

  AND Emergency 

department  

263  

  AND Patient assault 8 1 

PubMed 

Peer-Reviewed 

2009-2017 

2017-11-14 Workplace violence 1347  

  

 
AND Emergency 

department 

179  

  AND Violence 

against nurses 

34 1 

Cinahl 

Peer-Reviewed 

2009-2017 

2017-11-14 Workplace violence 

(MM) 

821  

  

 
AND Nurse (MW) 109  

  AND Emergency 30 1 
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PubMed 

Peer-Reviewed 

2009-2017 

2017-11-15 Workplace 

violence* 

837  

  AND 

Emergency * 

188  

  AND Nurses* 89  

  AND Quality 

study 

14 2  

Cinahl 

Peer-Reviewed 

2009-2017 

2017-11-15 Patient assault 

on nurses 

384  

  AND 

Workplace 

violence 

156  

  AND 

Emergency 

45 1 

Cinahl 

Peer-Reviewed 

2009-2017 

2017-11-15 Workplace 

violence (MJ) 

830  

  

 

 

AND Patient 

violence 

356  

  

 
AND Against 

nurses 

53 1 

Cinahl 

Peer-Reviewed 

2009-2017 

2017-11-16 Patient assault 

(MM) 

324  

  AND 

Workplace 

violence (MM) 

121  

 

 AND Nursing 68 1 

 

  

https://doi-org.proxy.lnu.se/10.1016/j.ienj.2017.07.007
https://doi-org.proxy.lnu.se/10.1016/j.ienj.2017.07.007
https://doi-org.proxy.lnu.se/10.1016/j.aenj.2015.03.006
https://doi-org.proxy.lnu.se/10.1016/j.aenj.2015.03.006
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Cinahl 

Peer-Reviewed 

2009-2017 

2017-11-16 Workplace 

violence (M)M 

830  

  AND Nurse* 

 

435  

  AND Trauma 

 

6 1 
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Checklista för kvalitétsgranskning 

 

A. Syftet med studien? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningarna? 

● Ja 

● Nej 

 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna) 

● Ja 

● Nej 

 

Var genomfördes undersökningen? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Urval - finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Vilken urvalsmetod användes? 

● Strategiskt urval 

● Snöbollsurval 

● Teoretiskt urval 

● Ej angivet 

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, status samt annan relevant demografisk 

bakgrund) 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

● Ja 

● Nej 

 

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamling?)  

● Ja 

● Nej 

 

Beskriv: .……………………………………………………………………………………….. 

 

Beskriv metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågorna användes etc.)? 

Beskriv: ……………………………………………………………………………………… 
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Ange datainsamlingsmetod: 

● Ostrukturerade intervjuer 

● Halvstrukturerade intervjuer 

● Fokusgrupper 

● Observationer 

● Video/bandinspelning 

● Skrivna texter eller anteckningar 

 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

● Ja 

● Nej 

 

D. Dataanalys 

 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

………………………………………………………………………………………………….. 

Ange om:  

● Teman är utvecklade som begrepp 

● Det finns episodiskt presenterade citat 

● De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna  

● Svaren är kodade 

 

Resultatbeskrivning:  

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade?  

● Ja 

● Nej 

 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

● Ja 

● Nej 

 

Finns stabilitet och överrensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

● Ja 

● Nej 

 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

● Ja 

● Nej 

 

Är teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citatat av 

orginaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

● Ja 

● Nej 
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E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

● Ja  

● Nej 

 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

● Ja 

● Nej 

 

Har resultaten klinisk relevans? 

● Ja  

● Nej 

 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

● Ja  

● Nej 

 

Finns risk för bias? 

● Ja  

● Nej 

 

Vilken slutsats drar författaren? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Håller du med om slutsatserna? 

● Ja 

● Nej 

 

Om nej, varför inte? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ska artikeln inkluderas? 

● Ja  

● Nej 
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Artikelöversikt/ Kvalitetsbedömning 

Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare  

(Bortfall) 

Resultat Bedömd 

kvalité 

Angland, S., 

Dowling, M., & 

Casey, D. 

 

2014 

 

Irland 

 

International 

Emergency 

Nursing 

 

Nurses’ 

perceptions of the 

factors which 

cause violence and 

aggression in the 

emergency 

department: A 

qualitative study. 

Syftet med denna 

kvalitativa studie 

var att utforska 

sjuksköterskors 

uppfattning om de 

faktorer som 

orsakar våld och 

aggression på en 

irländsk 

akutmottagning.  

  

 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

kvalitativt 

beskrivande 

ansats. 

Intervjuerna 

spelades in, 

transkriberades, 

analyserades och 

kodades. 

n=12 (0) Det framkom två huvudteman 

angående faktorer som påverkade 

våld och aggressivitet på 

akutmottagningen. Dessa var 

miljöfaktorer och 

kommunikationsfaktorer. Under 

miljöfaktorer räknades långa 

väntetider, platsbrist, triage och 

säkerhet in. Under kommunikation 

belyste deltagarna vikten av att 

vara ärliga och sanningsenliga när 

de kommunicerade med en patient 

och dennes anhöriga. En viktig del 

i sjuksköterskans roll var att kunna 

kommunicera, vilket kan bidra till 

minskat våld och aggression. 

Tidsbrist och brist på personal 

bidrog till bristande 

kommunikation.  

Hög 
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Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare  

(Bortfall) 

Resultat Bedömd 

kvalité  

Avander, K.  

 

2016 

 

Sweden 

 

Journal of 

Trauma 

Nursing 

 

Trauma Nurses’ 

Experience of 

Workplace 

Violence and 

Threats: Short- 

and Long-Term 

Consequences in a 

Swedish Setting. 

 

Syftet med studien 

var var att utforska 

erfarenheter av hot 

och våld och 

konsekvenserna av 

dessa bland 

sjuksköterskor på 

svenska 

traumaavdelningar. 

Semistrukturerade 

intervjuer med tre 

fokusgrupper. 

Intervjuerna hade 

en kvalitativ, 

induktiv ansats. 

De spelades in, 

transkriberades, 

analyserades och 

kodades.  

 

n=14 (11) Två huvudkategorier skapades. 

Den ena var hotande situationer 

med undergrupperna olika typer av 

hot och våld samt riskfaktorer. 

Den andra huvudkategorin var 

konsekvenser med de tre 

undergrupperna reaktioner, 

handlingar och långsiktiga 

konsekvenser. Hot och våld från 

patienter och anhöriga kan påverka 

den professionella omvårdnaden. 

Det kan även påverka 

sjuksköterskans privatliv. 

Hög 
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Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare  

(Bortfall) 

Resultat Bedömd 

kvalité 

Han, C., Lin, 

C., Barnard, A., 

Hsiao, Y., 

Goopy, S., & 

Chen, L. 

 

2017 

 

Taiwan 

 

Nursing 

Outlook 

 

Workplace 

violence against 

emergency nurses 

in Taiwan: A 

phenomenographic 

study. 

Syftet med 

studien var att 

förstå 

sjuksköterskors 

upplevelser och 

perspektiv av 

arbetsrelaterat 

våld på 

akutmottagningar.   

Semistrukturerade 

individuella 

intervjuer 

genomfördes. 

Dessa spelades in, 

transkriberades, 

analyserades och 

kodades. Studien 

har en kvalitativ, 

fenomenologisk 

ansats. 

n=30 (0) 

 

Fyra huvudkategorier framkom, 

dessa var att arbetsrelaterat våld 

anses varar en pågående mardröm, 

en del av arbetet, ett direkt hot 

samt att det har negativa effekter 

på sjuksköterskans passion för 

akutsjukvård. Arbetsrelaterat våld 

påverkar sjuksköterskan fysiskt, 

psykiskt, socialt och professionellt. 

Det finns en kultur av 

underrapportering och acceptans av 

våldet som en del av arbetsdagen. 

Sjuksköterskor känner ingen 

stöttning vad det gäller 

rapportering av våld och det 

förväntas av dem att de accepterar 

det som en del av arbetet. 

  

Hög 
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Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare  

(Bortfall) 

Resultat Bedömd 

kvalité  

Hassankhani, 

H., Parizad, N., 

Gacki-Smith, 

J., Rahmani, 

A., & 

Mohammadi, 

E. 

 

2017 

 

Iran 

 

International 

Emergancy 

Nursing 

The consequences 

of violence 

against nurses 

working in the 

emergency 

department: A 

qualitative study.  

Studiens syfte var att 

undersöka följder 

och konsekvenser av 

arbetsrelaterat våld 

utifrån 

sjuksköterskor på 

akutmottagningars 

perspektiv med hjälp 

av en kvalitativ 

forskningsinriktning.   

Semistrukturerade, 

fördjupande 

intervjuer 

genomfördes med 

en kvalitativ 

ansats. Författarna 

ställde först 

generella frågor 

för att sedan 

smalna av och 

ställa mer 

fokusrelaterade 

frågor. 

Intervjuerna 

spelades in, 

transkriberades, 

analyserades och 

kodades.  

n=16 (0) Huvudkategorin som 

identifierades som underliggande 

för våldets konsekvenser på 

akutmottagningen var lidande 

sjuksköterskor. Fyra 

underkategorier av lidande 

framkom, dessa var psykiska 

hälsorisker, fysiska hälsorisker, 

hot mot professionell integritet 

samt hot mot social integritet.  

Sjuksköterskor som upplever 

arbetsrelaterat våld lider på flera 

olika plan. Deras fysiska, 

mentala, sociala och 

professionella liv kan påverkas 

negativt. Detta påverkar i sin tur 

både i hemmet och på 

arbetsplatsen. De allvarliga 

negativa konsekvenserna som 

kan uppstå på arbetsplatsen 

påverkar både sjuksköterskor och 

patienter.  

Hög 

 

  



 

Bilaga 3 (5:10) 

 

Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare  

(Bortfall) 

Resultat Bedömd 

kvalité  

Hogarth, K. M., 

Beattie, J., & 

Morphet, J. 

 

2016 

 

Australien 

 

Australasian 

Emergency 

Nursing 

Journal 

 

Nurses’ attitudes 

towards the 

reporting of 

violence in the 

emergency 

department. 

Syftet med 

studien var att 

identifiera 

attityder, barriärer 

och möjliggöra 

rapporteringen av 

våld på 

arbetsplatsen 

bland 

sjuksköterskor på 

akutmottagningar.   

Semistrukturerade 

intervjuer med två 

fokusgrupper 

innehållande åtta 

respektive sju 

deltagare. 

Intervjuerna 

spelades in, 

transkriberades, 

analyserades och 

kodades..  Studien 

hade en 

fenomenologisk 

ansats. 

n=15 (Ej 

redovisat) 

Fyra huvudkategorier framkom: 

rapportering av våld, attityden till 

rapportering av våld, hinder för 

formell rapportering av våld samt 

möjlig formell rapportering av 

våld. 

Våldsrelaterade situationer på 

akutmottagningen är 

underrapporterade. Sjuksköterskor 

accepterar våld som en del av deras 

normala arbetsdag, och var därför 

mindre benägna att anmäla. Våld 

definieras inte som ”våld” då fysisk 

skada inte förekommer, därför 

rapporteras det inte. Sjuksköterskor 

är motiverade till att rapportera 

formellt för att skydda sig från 

eventuella framtida klagomål från 

förövaren. Eftersom det aktuella 

rapporteringssystemet är svårt och 

tidskrävande ses det som ett hinder. 

Sjuksköterskor använde därför 

andra metoder vid rapportering av 

våld.  

 

Hög 
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Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare  

(Bortfall) 

Resultat Bedömd 

kvalité  

Najafi, F., 

Fallahi-

Khoshknab, M., 

Ahmadi, F., 

Dalvandi, A., & 

Rahgozar, M.  

 

2017 

 

Iran 

 

Nursing and 

Health Sciences 

 

 

Human dignity 

and professional 

reputation under 

threat: Iranian 

Nurses' 

experiences of 

workplace 

violence. 

 

Syftet med 

studien var att 

utforska iranska 

sjuksköterskors 

uppfattning om 

våld på 

arbetsplatsen som 

begåtts av 

patienter, 

patienters 

anhöriga, 

kollegor eller 

överordnade.   

 

Fördjupade, 

ostrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor. 

Intervjuerna 

spelades in, 

transkriberades, 

analyserades och 

kodades.  

 

n=22 (0) Två huvudkategorier framkom: hot 

mot mänsklig värdighet och 

professionellt 

rykte samt fyra underkategorier: 

fysiskt våld, psykologiskt våld, 

hedersrelaterade 

förolämpningar samt etnisk-

religiösa 

förolämpningar.  Deltagarna var 

överens om att det 

psykologiska våldet var det mest 

förekommande. Förolämpningar 

som grundar sig 

på etnicitet, språk eller dialekt samt 

typ av religion var också vanligt. 

 

Hög 
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Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare  

(Bortfall) 

Resultat Bedömd 

kvalité 

Ramacciati, N., 

Ceccagnoli, A., 

& Addey, B. 

 

2015 

 

Italien 

 

International 

Emergency 

Nursing 

 

Violence against 

nurses in the triage 

area: An Italian 

qualitative study. 

Denna kvalitativa 

studie syftar till 

att undersöka de 

känslor som 

sjuksköterskor 

upplever efter 

episoder av våld 

på arbetsplatsen. 

En fokusgrupp 

intervjuades 

genom ett 

fenomenologiskt 

tillvägagångssätt. 

Intervjun spelades 

in, 

transkriberades, 

analyserades och 

kodades. 

n=9 (0) Tio teman framkom som beskrevs i 

den ordningen som deltagarna ansåg 

dem relevanta. Dessa var: känna sig 

sårbar, känna 

sig ensam och inte stöttad av 

ledningen, känslor av otillräcklighet 

och skuld, 

orättvisa, långvariga effekter, rädsla, 

ofrånkomligt/oundvikligt, 

ursäktande/överseende, 

könsskillnader samt 

självmedvetenhet. 

 

Medel 
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Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare  

(Bortfall) 

Resultat Bedömd 

kvalité 

Pich, J., 

Hazelton, M., 

Sundin, D., & 

Kabel, A.  

 

2009 

 

Australien 

 

International 

Emergency 

Nursing 

 

Patient-related 

violence at triage: 

a qualitative 

descriptive study. 

 

Syftet med studien 

var att beskriva en 

grupp 

triagesjuksköterskors 

erfarenheter av 

patientrelaterat våld 

på arbetsplatsen 

under föregående 

månad. 

Semistrukturerade 

intervjuer med en 

kvalitativ, 

beskrivande 

design. 

Intervjuerna 

spelades in, 

transkriberades, 

analyserades och 

kodade. 

n=6 (0) Alla deltagare rapporterade om 

episoder av patientrelaterat våld 

och uppfattar det som oundvikligt. 

Huvudkategorier som 

identifierades var långa väntetider 

och missbruk av alkohol och 

substanser. Organisatoriska 

problem som framkom var brist 

på utbildning gällande 

riskminskning av aggression, brist 

på formell debriefing samt 

frustration över långa 

rapporteringsprocesser. 

Medel 
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Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare  

(Bortfall) 

Resultat Bedömd 

kvalité 

Wolf, L. A., 

Delao, A. M., 

& Perhats, C.  

 

2014 

 

United states  

 

Journal of 

Emergency 

Nursing 

Nothing 

Changes, Nobody 

Cares: 

Understanding 

the Experience of 

Emergency 

Nurses Physically 

or Verbally 

Assaulted While 

Providing Care. 

Syftet med studien 

var att bättre förstå 

sjuksköterskors 

upplevelser av att bli  

utsatta för fysiskt och 

verbalt våld samtidigt 

som de ger 

patientvård, på 

amerikanska 

akutvårdsavdelningar.  

Studien hade en 

kvalitativ, 

beskrivande, 

utforskande design. 

Deltagarna 

rekryterades genom 

e-post från 

medlemskommittén 

för sjuksköterskor 

på 

akutmottagningen 

samt genom 

uppmaning till 

deltagande på deras 

hemsida. 

Beskrivande frågor 

skickades till 

deltagarna som 

besvarade så 

utförligt som 

möjligt. 

n=46 (0) Tre huvudkategorier 

identifierades. Dessa var miljö, 

personal samt väntetider. Våld på 

akutmottagningar är inte ovanligt. 

Det tycks vara ett normaliserat 

fenomen både inom sjukvårds- 

och brottsbekämpningssystemet.  

Medel 
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Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare  

(Bortfall) 

Resultat Bedömd 

kvalité 

Wong, AH., 

Combellick, J., 

Wispelwey, 

BA., Squires, 

A., & Gang, M. 

 

2017 

 

USA 

 

Academic 

Emergency 

Medicine 

 

The Patient Care 

Paradox: An 

Interprofessional 

Qualitative Study 

of Agitated Patient 

Care in the 

Emergency 

Department. 

Syftet var att 

beskriva 

erfarenheter från 

personal som 

vårdar aggressiva 

patienter för att få 

ett brett 

perspektiv av 

våldet på 

akutmottagningar. 

Uniprofessionella 

intervjuer i 

fokusgrupper 

samt individuella 

intervjuer 

genomfördes 

genom ett 

fenomenologiskt 

tillvägagångssätt. 

Intervjuerna 

spelades in, 

transkriberades, 

analyserades och 

kodades.  

 

n=31 (0) Tre breda teman framkom under 

analysen av intervjuerna. De var: 

sjuksköterskor 

på akutmottagningar 

tillhandahåller högkvalitativ vård 

till en stor mängd 

patienter som samtidigt utgör en 

fara för personalen vilket skapar en 

patientvårdsparadox, lagarbete är 

avgörande för att säkert hantera 

dessa patienter, men hierarki och 

professionella silor hindrar 

samordnad vård mellan 

vårdpersonal samt 

miljöutmaningar och 

systemproblem både inom och 

utanför akutmottagningen är ett 

växande hot. 

Att vårda agiterande patienter på 

akutmottagningar är komplext och 

kan innebära hot mot både 

sjuksköterskor och patientens 

säkerhet.   

 

Hög 
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Exempel på analysprocessen 

 

Meningsbärande enhet Kondenserad Kod Underkategori Huvudkategori 

 

“… suddenly he got up and hit his 

head on my forehead. The patient 

abused drugs… he  

was restless”  

 

“Patienten reser sig upp och skallar 

mig. Han missbrukar droger och var 

rastlös.” 

 

 

Kroppsliga skador 

 

 

 

 

 

Utsatthet 

 

 

 

”someone had got a hold of a sharps 

bin and had taken needles out of the 

bin and was treating staff with the 

needles” 

 

 

“Någon hade fått tag på en burk med 

vassa nålar och hotade personalen 

med dessa.”  

 

 

 

Hot om fysiskt våld 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrygghet 

 

”Since i faced violence, i don´t feel 

safe in the ER. I don´t like to go to 

work. I have to find another floor to 

work.” 

 

"Efter att jag blivit utsatt för våld 

känner jag mig inte säker på akuten. 

Jag gillar inte att gå till jobbet. Jag 

måste hitta en annan arbetsplats.” 

 

 

Osäkerhet 

 

Karaktärsbyte 

 

 

Rädsla 
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Meningsbärande enhet Kondenserad Kod Underkategori Huvudkategori 
 

 “If a client damages something belonging to 

the hospital, like a door, the hospital takes 

that person to law. If the client hits me and I 

want to take him to law over this, I have to 

do it by myself. And this is one of those 

things that leaves a bitter taste: it means that 

I am not as important as that door.” 

 

 

Om en patient skadar något materiellt 

vidtar sjukhuset rättsliga åtgärder. 

Om patienten skadar sjuksköterskan 

måste hon själv vidta åtgärder. 

Sjuksköterskorna upplever inte att de 

är viktiga.  

 

 

Sviktande 

förtroendet för 

arbetsledningen 

 

 

 

 

 

Bristande 

förhållningssätt 

och uteblivet stöd 

 

 

 

 

 

“Facing violence has effected my moral for a 

long time (...)” 

 

Min moral har påverkats under en 

lång tid. 

 

Förändrad moral 

  

”I had a hard time talking to anybody. My 

communication was disrupted. I couldn´t 

even have a friendly relationship with my 

patients. I was totally like a robot” 

Jag hade svårt att prata med någon. 

Min kommunikation stördes. Jag 

kunde inte ens ha en vänlig relation 

med mina patienter. Jag var som en 

robot. 

 

 

 

Bristande relation 

 

 

 

 

 

Patientsäkerhet 

 

 

Arbetsrelaterade 

konsekvenser 

”After having fought with one of the 

patient´s relativ, I had a hard time to focus 

on my job. That night I almost gave wrong 

medication to one of the patients. I was 

lucky that the patient was alert enough to 

recognize his own medications.”  

 

Efter att jag hade bråkat med en 

anhöriga, hade jag svårt att fokusera 

på mitt jobb. Den kvällen var jag när 

på att ge fel medicin till en av mina 

patienter. Jag hade tur att patienten 

visste vilka mediciner den skulle ha. 

 

 

Ofokuserad 

 

Risk för misstag 

 

  

“Verbal abuse has become an everyday 

thing, we hardly notice it any more, I hardly 

consider verbal abuse as violence by now.” 

 

Verbalt våld har blivit vardagsmat, vi 

märker knappt av det längre. Jag 

anser knappast verbala kränkningar 

som våld längre. 

 

Normalisering 

 

 

Tolerans mot våld 

 



 

Bilaga 4 (3:3)

Meningsbärande enhet Kondenserad Kod Underkategori Huvudkategori 
 

”Facing violence has effected my moral for a 

long time. Working in the emergency room 

is depressing because of the unpleasant 

events you see and the violence you face. I 

am on antidepressant medication for several 

years now.” 

 

 

Min moral har påverkats under en 

lång tid. Att arbeta på 

akutmottagningen är deprimerande på 

grund av det du upplever där. Jag går 

på antidepressiva läkemedel. 

 

 

 

 

Depression 

 

 

 

 

 

 

Psykisk påfrestning 

 

 

”The scene of violence came to my mind at 

nights and i had a hard time to falling asleep. 

After suffering from 6 months, finally i 

decided to see a doctor. He gave me a 

sleeping pill and i have been taking it since.” 

Jag har haft svårt att sova under lång 

tid på grund av det våld som jag 

utsätts för på arbetet. Efter 6 månader 

valde jag att uppsöka läkare för att få 

hjälp med mitt sömnproblem. Han 

gav mig sömntabletter som jag har 

tagit sedan dess.  

 

 

 

Sömnproblem 

 

  

 

 

 

 

Sjuksköterskans 

mående 
”I´ve done everything that i was supposed to 

do, but yet i still get spit on. It hit directly in 

the eye, this person. I looked up the history 

and it said, Hepatitis C. Then you´re taking 

the home to your husband or your family. 

That´s when it gets frustrating and 

depressing.” 

 

"Jag gör allt jag kan och ändå får man 

utstå trakasserier. Det gör att du tar 

med dig det negativa hem till din 

familj”  

 

 

 

 

Frustration 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social påverkan 

 

 

”I didn´t treat my family right. I went home 

aggravated because of facing violence. I 

argued with my husband and kids. I dumped 

my distress on them.” 

"Jag behandlade inte min familj rätt. 

Jag gick hem irriterad på grund av 

våldet jag utsatts för på jobbet.  Jag 

argumenterade med min man och 

mina barn.  Min frustration gick ut 

över dem. " 

Påverkan på 

privatlivet 

 

Ta med sig 

känslorna hem 

  



 

 


