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Abstrakt 
Bakgrund: Hot och våld på akutmottagningar är ett fenomen som ökar årligen. 
Förekomsten av hot och våld är störst vid triagen. Då sjuksköterskor tar emot 
patienter vid triagering så är det den yrkesgrupp på akutmottagningar som löper 
störst risk att utsättas för hot och våld.	Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans 
erfarenheter av hot och våld från patienter på akutmottagning. Metod: En integrativ 
litteraturöversikt som baserats på 9 vetenskapliga artiklar med kvalitativ och 
kvantitativ ansats. Samtliga artiklar har genomgått en kvalitetsgranskning enligt 
SBU:s kvalitetgranskningsmallar. Resultat: Sex teman identifierades; mentala 
konsekvenser, fysiska konsekvenser, konsekvenser för arbetet, otillräckligt stöd, 
våld tolereras och rapportering undviks. Slutsats: Hot och våld kan ge fysiska och 
psykiska konsekvenser för sjuksköterskan. Det kan leda till att omvårdnadsarbetet 
och patientens vårdkvalité påverkas negativt. Otillräckligt stöd från 
sjukhusledningen leder till att sjuksköterskor undviker att rapportera incidenter och 
att våld tolereras.  
 

Nyckelord 
Akutmottagning, Erfarenheter, Hot, Sjuksköterska, Våld  

Tack 
Tack till Sten-Ove Andersson för stöd och handledning i arbetets gång. Stort tack 
till Gunnel Persson i Studieverkstaden för hjälp med struktur i texten.   
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1 Inledning 

Valet av uppsatsområde formades efter verksamhetslagd utbildning inom 

akutsjukvård. Författarna till litteraturöversikten har båda ett intresse av 

akutsjukvård och arbetar inom hälso- och sjukvården. Under den 

verksamhetslagda utbildningen reflekterades över sjuksköterskors utsatthet 

gällande hot och våld inför den kommande yrkesrollen som sjuksköterskor. 

Människor kommer till akutmottagningen för att ta emot akut vård. I första 

mötet på akutmottagningen träffar patienten en sjuksköterska som bedömer 

behovet av akut vård. Det blir allt mer förekommande att människor 

uppträder hotfullt och våldsamt på akutmottagningen. Därför vill författarna 

beskriva sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld från patienter på 

akutmottagningar. 

 

Definition av begrepp:  

Hot – Nationalencyklopedin (2018a) beskriver hot som en varning om 

obehaglig följd som talaren kan utsätta den tilltalade för, om inte den 

tilltalade handlar på önskat sätt. I denna litteraturöversikt används det 

engelska språkets motsvarighet ”threat”.  

Våld – Våld innebär att använda fysisk styrka som bestraffnings- eller 

påtryckningsmedel mot någon (Nationalencyklopedin, 2018b). I denna 

litteraturöversikt används begreppet mot engelskans översättning ”violence” 

och ”assault”.  
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2 Bakgrund 

I bakgrunden till denna litteraturöversikt beskrivs akutmottagning, triagering, 

sjuksköterskans roll på akutmottagning, patienten på akutmottagning, 

förekomst av hot och våld på akutmottagning och riskfaktorer för hot och 

våld. Det syftar till att förklara hur de olika faktorerna fungerar individuellt 

och samspelar med varandra, vilket ger en avspegling av hur det ser ut i 

verkligheten.  

 

2.1 Akutmottagning 

Enligt Socialstyrelsen besökte ungefär 2 miljoner människor en 

akutmottagning i Sverige 2016 (Socialstyrelsen, 2017). En akutmottagning är 

en central punkt i sjukvården. Den samarbetar med andra avdelningar på det 

egna sjukhuset och med andra sjukhus. På de flesta sjukhus är den indelad i 

flera kliniker vilka oftast är kirurgi, ortopedi och medicin. Uppdelningen har 

till syfte att förse patienterna med den akuta vård de behöver. På 

akutmottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och 

administrativ personal tillgängliga dygnet runt (Wikström, 2018). Hälso- och 

sjukvårdslagen beskriver att företräde inom vården skall ges till den med 

störst behov av vård (HSL, SFS 1982:763). På akutmottagningen sker detta 

genom triagesystem där en sjuksköterska triagerar patienten.  

 

2.2 Triagering på akutmottagningen 

Triagesystem används inom sjukvården för att prioritera patienter. Ett 

protokoll för triagering är RETTS (Rapid Emergency Triage And Treatment 

System). Protokollet syftar till att identifiera kritiskt sjuka med risk för 

försämring och för att upptäcka förändringar i vitala tecken och symtom 

tillsammans med laboratorieprover. Enligt protokollet ska patienten 
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utvärderas flera gånger vilket möjliggör att urskilja försämring i patientens 

hälsotillstånd. Omprioritering av patienten utförs av legitimerad personal. All 

legitimerad personal är behöriga att prioritera patienten till en högre nivå 

men endast läkaren är behörig att nedprioritera patienter.  

Triageringssystemet innebär ett snabbt omhändertagande av svårt sjuka men 

ofta lång väntetid för de med en låg prioritering. 

RETTS utgår från ett färgsystem där röd prioritering, som är den högsta 

prioriteringsgraden, följs av orange och gul prioritering. Den lägsta 

prioriteringsgraden är grön prioritering. Röd prioritering är klassificerad som 

direkt livshotande och kräver omedelbar akut vård av läkare och 

sjuksköterska. Efter följer orange prioritering vilket klassificeras som 

potentiellt livshotande. Gul prioritering och grön prioritering klassificeras 

som ej i behov av omedelbar vård. Skillnaden mellan dem är att gul 

klassificering visar tydligare signifikanta tecken på akutsjukdom (Widgren, 

2013). 

 

2.3 Sjuksköterskans roll på akutmottagning 

Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig vid planering, ledning, genomförande 

och utvärdering hos sina tilldelade patienter. Preventiva och hälsofrämjande 

verksamheter, förmedlande av kunskap samt undervisande av patienter och 

deras anhöriga, medarbetare och studerande tillhör sjuksköterskans uppgifter. 

Omvårdnadsarbetet ska ledas så att värdighet och integritet bevaras hos 

patienter och närstående (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

Det är sjuksköterskan som tar emot patienten när den ankommer till 

akutmottagningen (Wikström, 2018). Hvitfeldt Forsberg, Muntlin-Athlin och 

von Thiele Schwarz (2014) förklarar att sjuksköterskans arbete på 

akutmottagningen ofta karaktäriseras av att behöva göra flera saker 

samtidigt, till exempel prioritera patienter, utföra omvårdnadsmoment och 
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konsultera andra yrkesgrupper för att ge patienten rätt vård. Detta anses vara 

positivt då det effektiviserar arbetet (Wikström, 2018). Sjuksköterskorna på 

akutmottagningen kan uppfattas som stressande och upptagna (Shan et al., 

2015). Sjuksköterskan måste kunna omhänderta den patient som är i störst 

behov av vård och samtidigt ha kontroll över de andra patienterna för att 

märka om någon försämras. Därför är det viktigt att endast utföra de 

viktigaste åtgärderna hos varje patient (Wikström, 2018). 

 

2.4 Patienten på akutmottagning  

Människor som kommer till en akutmottagning hamnar i en okänd miljö 

(Shan et al., 2015). En människa blir patient när denne får yrkesmässig vård 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014). I en studie av Shan et al. (2015) 

belyses patienters erfarenheter av att vara patienter på akutmottagning. 

Majoriteten av patienterna upplever situationen på akutmottagningen som 

frustrerande, absurd och obehaglig. De kan uppleva en brist på 

kommunikation och frustration under väntetiden. De skildrar ofta 

upplevelsen av att vänta utifrån om informationen från vårdpersonalen känts 

tillräcklig. Patienter möts av olika personal vilket kan ligga till grund för att 

missar i kommunikationen mellan vårdpersonalen sker. En bristande 

kommunikation mellan vårdpersonalen medför att patienter känner sig 

åsidosatta (Shan et al., 2015).  

 

2.5 Förekomst av hot och våld inom hälso- och sjukvården i Sverige 

och internationellt  

Vårdhandboken (2018) konstaterar att hot och våld förekommer i alla delar 

av vården. Akut- och ambulansvård samt vård av äldre och dementa är 

exempel på särskilt utsatta verksamheter där hot och våld förekommer. 
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Antalet skador på grund av våld inom hälso- och sjukvården ökar. År 2010 

rapporterades 730 fall av arbetsskador inom kategorin hot och våld, 2016 

siffran hade ökat till 1049 fall, vilket innebär en ökning på 44% (Cederberg, 

2016).  

Tidigare forskning visar att prevalens av hot och våld mot sjuksköterskor på 

akutmottagning varierar internationellt. I Sverige har 46% sjuksköterskor 

någon gång under det senaste året upplevt hot eller våld (Cederberg, 2016). 

Chen et al. (2018) rapporterar att 49,4% sjuksköterskor i Kina har upplevt 

minst en incident av våld inom ett tidsspann på ett år. Renker, Scribner och 

Huff (2015) rapporterar att 96,1% av sjuksköterskor i USA har upplevt våld 

och att 39% av dem har utsatts för våld minst en gång i veckan. Pich, Kable 

och Hazelton (2017) skriver att 40% av sjuksköterskorna som deltagit i deras 

studie har utsatts för hot och våld under en veckas period. 

I en metaanalys fastställdes det att våldsamt språk och fysiskt våld är 

vanligast med 90% av alla incidenter (Nikathil, Olaussen, Gocentas, Symons 

& Mitra, 2017). Enligt Renker et al. (2015) var det mest förekommande att 

utsättas för våldsamt språk men att även fysiskt våld förekom. Bland fysiskt 

våld var slag, nypningar och spottningar vanligast. Partridge och Affleck 

(2017) från Australien styrker att våldsamt språk är vanligast på 

akutmottagningen. Där var förekomsten av våld bland sjuksköterskor 44,1%.  

2.6 Riskfaktorer för våld  

Angland, Dowling och Casey (2014) och Shan et al. (2015) menar att 

våldsamma situationer uppstår i miljön och i kommunikationen med 

patienten. Lång väntetid, överbeläggning, säkerhetsproblem och problem 

med triagering är faktorer i miljön som kan ge upphov till våld. I 

kommunikationen med patienten kan interpersonella relationer, attityd från 

personal samt rädsla och sårbarhet vara utlösande faktorer. Pich et al. (2017) 
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skriver att kommunikationen med patienter och hantering av deras reaktioner 

vid underrättelse om utdragen väntetid kan ge upphov till frustration.  

3 Teoretisk referensram  

En orsak till varför hot och våld uppstår är bristande kommunikation. Som 

sjuksköterska är det viktigt att reflektera över hur man interagerar med andra 

människor. Vald teoretisk referensram är därför Imogene Kings 

omvårdnadsteori. Imogene King var en sjuksköterska från Iowa, USA som 

levde 1923–2007. King utvecklade en omvårdnadsteori ”Theory of goal 

attainment” vilken grundar sig på tre delar: det personliga systemet, det 

interpersonella systemet och det sociala systemet.  

Det personliga systemet innefattar begrepp som uppfattning, tid och 

utrymme, kroppsbild. Det handlar om sjuksköterskan och hur den uppfattar 

information samt reflekterar kring sig själv (Williams, 2001).  

Ett interpersonellt system handlar om individer som interagerar med 

varandra. Det innefattar begrepp som kommunikation och stress. I 

samarbetet mellan sjuksköterska och patient måste sjuksköterskan ha 

kunskap om kommunikation och vilken inverkan som stress har på 

människor. Sjuksköterskans måluppfyllelse handlar om att främja patientens 

hälsa. Faktorer som stress, tid och utrymme kan påverka hur målen uppfylls 

(Williams, 2001). 

Det sociala systemet innefattar begrepp som makt, status och beslutsfattande 

och handlar om samverkande system som delar gemensamma mål. Sociala 

system utgör en ram för interaktioner och regler för beteende. Kings teori 

uppmanar sjuksköterskor att vara medvetna om hur de presenterar sig inför 

patienter och ha förståelse för att det första intrycket ligger till grund för hela 

mötet. King belyser att om mötet inte inleds bra kan 
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kommunikationsförmågan bli dålig vilket leder till dålig samverkan mellan 

sjuksköterska och patient (Williams, 2001).  

4 Problemformulering  

Akutmottagningar ska vara anpassade för att kunna erbjuda vård till akut 

sjuka patienter. När människor kommer till akutmottagningen får de först 

träffa en sjuksköterska som prioriterar dem utifrån ett triagesystem. Beroende 

på vilken prioriteringsgrad patienten tilldelas så varierar väntetiden. För de 

patienter som inte är livshotande sjuka kan väntetiden bli lång och 

frustrationen över såväl det som bristande kommunikation med vårdpersonal 

är faktorer som kan ge upphov till hot och våld.  

Som sjuksköterska på akutmottagningen blir det alltmer vanligt att möta 

patienter som av olika anledningar uppträder hotfullt och våldsamt och 

årligen ökar antalet arbetsskador relaterat till hot och våld inom hälso- och 

sjukvården. Uppmärksammande av sjuksköterskornas erfarenheter av hot och 

våld kan bidra till en ökad förståelse och kunskap. Förhoppningen är att hot 

och våld förebyggs och att rapporterade fall av arbetsskador relaterat till hot 

och våld ska minskas.  

5 Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av hot och våld från 

patienter på akutmottagning. 

6 Metod  

Vald metod är en integrativ litteraturöversikt. En litteraturöversikt enligt 

Friberg (2017a) innebär att få en översikt av det nuvarande kunskapsläget 
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inom området som ska undersökas. I metodavsnittet beskrivs utvald 

litteratursökning, sekundärsökning, urval och analys.  

 

Litteratursökning 

Initialt i litteratursökningen valdes databaserna ut. Databaserna valdes ut 

efter litteraturöversiktens syfte. Då litteratursökningen inriktas till 

omvårdnad så valdes därför Cinahl och PubMed ut för datainsamling. Cinahl, 

Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature, är en databas inom 

omvårdnadsvetenskap. PubMed är en databas inom medicinsk- och 

omvårdnadsvetenskap. All litteratursökning till litteraturöversikten 

genomfördes mellan 181014–181127. Inledningsvis söktes databaserna 

igenom med fritextord för att skapa en överblick över litteraturen vilket 

syftade till att se om databaserna erhåller den information som söks. 

Relevanta sökord som identifierades var: Emergency department, 

Experience, Violence och Nurse. Samtlig litteratursökning utgick från ett 

systematiskt arbetssätt. Det innebär att identifiera relevanta ämnesord och 

fritextord i den uttalade databasen.  

Avgränsningarna för litteraturöversikten var att samtliga artiklar skulle vara 

skrivna på engelska och de skulle vara publicerade 2013–2018. 

Tidsavgränsningen gjordes för att använda aktuell forskning. Studier som 

utförts på psykiatriska och pediatriska akutmottagningar exkluderades. Även 

de artiklar som undersökt våld i nära relationer exkluderades. I PubMed går 

det inte att granska om en artikel genomgått Peer Review viket föranledde en 

kontroll av de artiklarna i UlricheWeb. I denna litteraturöversikt gjordes 

ingen avgränsning till kvalitativa eller kvantitativa artiklar eftersom båda 

tillvägagångssätten kan användas.  
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Cinahl  

I den slutgiltiga sökningen i Cinahl bestod det första blocket av ”Emergency 

department” OR ”Emergency service”. Emergency service fanns på Cinahl 

Headings vilket är en funktion som identifierar ämnesord. Det andra blocket 

bestod endast av Experience* vilket är trunkerat för att inkludera de orden 

som har en annan ändelse. I det tredje blocket kombinerades ”Patient assault” 

OR “Workplace violence” som båda är ämnesord med Violence OR 

”Violence against nurses” OR “Violence towards nurses” vilka är 

frassökningar samt OR Threat* som är fritextord och där ett sökord har 

trunkering. Se bilaga 2.  

 

PubMed  

Sökningen började med att identifiera Mesh-termer som var ”Workplace 

violence” och ”Emergency service, hospital”. Utöver dem lades Nurs* till för 

att komplettera sökningen. I PubMed används ämnesordet Nurses men det 

exkluderades då det gav sökningen ett stort antal artiklar som inte svarade på 

litteraturöversiktens syfte. Se bilaga 3.  

 

Urval  

Den slutliga litteratursökningen genererade 87 träffar i Cinahl och 45 träffar i 

PubMed. I Cinahl lästes 75 abstracts och i PubMed lästes 10 abstracts. 

Abstracts menar Friberg (2017b) är bra att läsa då det ger författaren ett 

helikopterperspektiv; en överblick över kunskapsområdet. Då abstracten 

gåtts igenom så exkluderades de artiklar som inte var utförda på en somatisk 

akutmottagning och de artiklar som inte undersökte sjuksköterskors 

erfarenheter. Slutligen valdes sjutton artiklar ut; femton från Cinahl och två 

från PubMed. Samtliga artiklar lästes igenom och kvalitetsgranskades.  
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Kvalitetsgranskning 

Granskningen av artiklarna utfördes med en kvalitetsgranskningsmall från 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2018). Till de 

kvalitativa artiklarna användes ”Mall kvalitativ forskningsmetodik”. Syftet 

var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av hot och våld vilket justerade 

mallen från patientupplevelser till sjuksköterskans erfarenheter. För att 

bedöma studiernas kvalitet ska frågor om studiens syfte, urval, 

datainsamling, analys och resultat besvaras med alternativen ja, nej, oklart 

eller ej tillämpligt. Alternativet oklart används när uppgiften inte går att få 

fram i texten. Alternativet ej tillämpligt används när frågan inte är relevant. 

Författarna granskade studierna enskilt och jämförde sedan granskningarna 

med varandra. De valda alternativen sammanställdes för att bedöma om 

studien hade hög kvalitet, medelhög kvalitet eller låg kvalitet. Det står inte 

beskrivet i mallen hur många ja som krävs för att en studie ska ha hög 

kvalitet, utan den bedömningen gjorde författarna själva. De studier som fick 

alternativet ja på majoriteten av frågorna bedömdes ha hög kvalitet. 	

Till de kvantitativa artiklarna användes ”Mall för randomiserade studier”. 

Granskningen genom denna mall gäller studiekvalitet, risk för systematiska 

fel och risk för intressekonflikter. Mallen presenterade sex avsnitt för bias: 

selektionsbias, behandlingsbias, bedömningsbias, bortfallsbias, 

rapporteringsbias och intressekonfliktsbias. Samma svarsalternativ som 

används i “Mall för kvalitativ forskningsmetodik” används här. De olika 

avsnitten har frågor om hur studien har hanterat bland annat urval, bortfall 

och rapportering. Det finns inte beskrivet hur många ja som krävs för att en 

studie ska ha hög kvalitet i denna mall. Författarna har själva gjort den 

bedömningen genom att studier med alternativet ja på majoriteten av 

frågorna fick hög kvalitet. En artikel bedömdes ha medelhög kvalitet då 
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författarna inte ansåg att den hade tillräckligt många ja för att uppnå hög 

kvalitet. 	

Efter kvalitetsgranskningen återstod sju artiklar från Cinahl och två artiklar 

från PubMed. Flera dubbletter uppmärksammades och då valdes att hämta 

artikeln från databasen där den hittats först.  

 

Sekundärsökning  

Friberg (2017b) rekommenderar att göra en sekundärsökning vid all 

informationssökning. Det kan göras genom att söka igenom referenslistor. 

Då referenserna kollats igenom efter om deras artiklar var publicerade 2013–

2018 så gjordes en genomsökning i databasen Cinahl. I Cinahl lästes 

artiklarnas abstracts vilket avgjorde om de höll kvalitén för 

litteraturöversikten. Det var då fem abstracts som hade lästs. Tre av de valda 

artiklarna exkluderades då de inte gav svar på litteraturöversiktens syfte. 

Efter kvalitetsgranskningen så exkluderades de två kvarvarande artiklarna. 

Därmed var samtliga artiklar ur sekundärsökningen exkluderade.  

I den slutliga sökningen och den följande sekundärsökningen hade 35 artiklar 

lästs i fulltext. Av dem valdes nio artiklar ut till analys. Sex av dem hade en 

kvalitativ ansats och tre av dem hade en kvantitativ ansats.  

 

Analys 

Till analysering återstod nio stycken artiklar. För att skapa förståelse över 

innehållet i litteraturen så lästes först samtliga artiklar objektivt flera gånger 

av båda författarna. Innehållet diskuterades och artiklarna sammanfattades. 

Efter att samtliga artiklar sammanfattats så påbörjades arbetet med att 

identifiera artiklarnas syften, metod, teoretiska utgångspunkt och 

resultatdelar. Det utmynnade i en artikelmatris (se bilaga 1). Artikelmatrisen 
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är en del av resultatet och syftar till att ge en överblick av artiklarna. Den ger 

struktur över materialet som analyserades under arbetets gång och kan ge 

läsaren en inblick i författarnas tankeprocess av analysen. Då artikelmatrisen 

gjorts så identifierades likheter och skillnader mellan artiklarna. Båda 

författarna identifierade likheter och skillnader och kontrollerade studiernas 

resultat flera gånger för att säkerställa att ingen information missats eller 

lämnats ute. Likheterna och skillnaderna utgjorde grunden i resultatdelen. 

Analysen utgick från Fribergs (2017b) rekommenderade tillvägagångssätt. 

Först läses artiklarna för att förstå innehåll och sammanhang, sedan 

dokumenterades det viktiga i en översiktstabell och slutligen söktes likheter 

respektive skillnader som resulterade i huvudteman.  

Analysprocessen resulterade i två delar; den första delen beskriver studiernas 

karaktär och den andra delen beskriver studiernas resultatdelar.  

7 Etiska överväganden  

Författarna har i denna litteraturöversikt beaktat etik genom att ha varit 

objektiva under processen och tagit fram allt material. Förförståelse och 

föreställningar om ämnet har åsidosatts för att inte påverka artiklarna som 

valdes ut eller lägga till egna värderingar i resultatet. Författarna har varit 

noggranna med att läsa och granska artiklar separat och sedan tillsammans 

diskuterat allt innehåll. Detta gjordes gemensamt för att komma fram till ett 

resultat och för att undvika missförstånd eller förvrängning av material. 

Ingen stöld eller plagiat förekommer i litteraturöversikten.  

8 Resultat  

Resultatet i denna litteraturöversikt består av två delar. I resultatets första del 

presenteras studiernas karaktär. Det lyfts vart artiklarna är publicerade, deras 

teoretiska utgångspunkter, metoder och syften. I resultatets andra del 
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presenteras studiernas resultatdelar. Likheter och skillnader i artiklarnas 

resultat utmynnade i sex teman.  

Bilaga 1 – Artikelmatris  

Författare, (år), 
land 

Titel, tidskrift Syfte Metod Resultat 
 

Copeland, D., & 
Henry, M. [1] 
 
(2017) 
 
USA 

Workplace 
Violence and 
Perceptions 
of Safety Among 
Emergency 
Department Staff 
Members: 
Experiences, 
Expectations, 
Tolerance, 
Reporting, and 
Recommendations. 
 
Journal of Trauma 
Nursing 

Delas in i fem syften; 
beskriva exponering för 
arbetsplatsrelaterat våld, 
beskriva uppfattning om 
säkerhet och tolerans mot 
våld och förväntan på 
våld, beskriva 
rapportering och 
upplevelse av hinder för 
att rapportera våld, 
undersöka förhållanden 
mellan demografiska 
variabler, erfarenheter av 
våld, tolerans mot våld, 
uppfattningar om 
säkerhet och rapportering 
av beteende samt att 
identifiera uppfattningar 
om genomförbara 
insatser för att förbättra 
arbetsplatsens säkerhet. 

Kvantitativ ansats. 
Tvärsnittsstudie med 
frågeformulär. Statistisk 
analys med SPSS. 
147 deltagare.  

Majoriteten av deltagarna angav 
att de utsatts för våld inom 6 
månader. 
Vanligast var våldsamt språk från 
patienter. 

Han, C.-Y., Lin, 
C.-C., Barnard, 
A., Hsiao, Y.-
C., Goopy, S., 
& Chen, L.-C. 
[2] 
 
(2017) 
 
Taiwan 

Workplace 
violence against 
emergency nurses 
in Taiwan: A 
phenomenographic 
study. 

 
Nursing Outlook 

Förstå sjuksköterskors 
erfarenheter på 
akutmottagningen och 
uppfattningar om våld på 
arbetsplatsen. 

Kvalitativ ansats. 
Semistrukturerade 
intervjuer och 
fenomenografisk analys 
användes för att bedöma 
datan. Samtliga intervjuer 
transkriberades. Samlat 
data i 6 månader.  
 

Våld på arbetsplatsen påverkade 
sjuksköterskor på 
fysiska, psykologiska, sociala, 
personliga och professionella 
nivåer. Det hade en negativ 
inverkan 
på sjuksköterskornas passion för 
akutvård. 

Howerton 
Child, R. J., & 
Sussman, E. J. 
[3] 
 
(2017) 
 
USA 

Occupational 
Disappointment: 
Why Did I Even 
Become a Nurse? 

 

Identifiera mönster av 
känslor och beteenden 
hos sjuksköterskor på 
akutmottagningen som 
har upplevt våldsamt 
språk på arbetsplatsen. 

Kvalitativ ansats. 
Inspelade intervjuer. 
Transkiberad data. 
 

Framträdande temat var yrkesmässig 
besvikelse. Handlar om att man går 
in i yrket för att hjälpa andra men blir 
bemött av en yrkesmässig besvikelse. 

Jeong, I., & 
Kim, J. [4] 
 
(2013) 
 
Korea 

The relationship 
between intention 
to leave the 
hospital and coping 
methods of 
emergency nurses 
after workplace 
violence. 

Beskriva förhållandet 
mellan 
akutmottagningens 
sjuksköterskors avsikter 
att lämna sjukhuset och 
deras hantering efter våld 
på arbetsplatsen 

Kvantitativ ansats. 
Deskriptiv tvärsnittsstudie 
med enkäter. Statistisk 
analys med SPSS. 

98,6% av deltagarna angav att de 
försökte hitta orsaken till varför våld 
uppstått. 97,2% angav att de försökt 
uthärda den våldsamma situationen. 
61% angav att de funderat över att 
lämna sjukhuset. 
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Morphet, J., 
Griffiths, D., 
Plummer, V., 
Innes, K., 
Fairhall, R., & 
Beattie, J. [5] 
 
(2014) 
 
Australien 

At the crossroads 
of violence and 
aggression in the 
emergency 
department: 
perspectives of 
Australian 
emergency nurses.  
 

Identifiera orsakerna och 
vanliga våldshandlingar 
på akutmottagningar som 
uppfattades av tre olika 
grupper av 
sjuksköterskor. 
 

Bilda konsensus. ”The 
Delphi-technique”. 
Samlat data genom 
enkäter. 
 

Deltagarna identifierade aggressiva 
personer, alkohol, droger och psykisk 
ohälsa som vanligaste orsakerna till 
våld på akutmottagning. Långa 
väntetider är också en orsak till våld. 
Fysiskt våld och våldsamt språk 
vanligast. 

Ramacciati, N., 
Ceccagnoli, A., 
& Addey, B. [6] 
 

(2015) 
 

Italien 

Violence against 
nurses in the triage 
area: An Italian 
qualitative study. 

 

Undersöka de känslor 
som sjuksköterskor 
upplever efter episoder 
av våld på arbetsplastsen 
 

Fenomenologiskt 
tillvägagångssätt. 
Ändamålsenligt urval. 
Intervjuer, ranskriberad 
data.   
 

10 teman. Känsla av sårbarhet, känsla 
av ensamhet och ingen support av 
cheferna, känsla av otillräcklighet 
och skuld, orättvishet, långvariga 
effekter, rädsla, oundviklighet, 
ursäkter och självmedvetenhet. 

Ramacciati, N., 
Ceccagnoli, A., 
Addey, B., & 
Rasero, L. [7] 
 
(2018) 
 

Italien 

Violence towards 
Emergency Nurses. 
The Italian 
National Survey 
2016: A qualitative 
study. 

 

Analysera 
sjuksköterskors 
uppfattningar och 
utbredningen av våldsamt 
språk och fysiskt våld på 
akutmottagningar. 

 

Kvalitativ ansats. Induktiv 
metod. Frågeformulär på 
nätet. Avslutades med en 
öppen fråga där 
sjuksköterskorna fick 
beskriva fritt.  
 

Fyra teman framträdde; 
sjuksköterskornas uppfattning av 
fysisk och verbal aggression, 
utlösande faktorer, konsekvenser och 
lösningar. 

Rozo, J. A., 
Olson, D. M., 
Thu, H. (sue), & 
Stutzman, S. 
E.[8]  
 
(2017) 
 
USA 

Situational Factors 
Associated With 
Burnout Among 
Emergency 
Department Nurses 
 

Bättre förstå levda 
erfarenheter och faktorer 
som kan leda till 
utbrändhet hos 
sjuksköterskor på 
akutmottagning. 
 

Prospektiv kvalitativ 
studie. Fenomenologiskt 
tillvägagångssätt. 
Snöbollsurval. 
Självrapporteringsblankett 
och enskilda intervjuer. 
Intervjuerna spelades in 
och transkiberades. 

Belyser utvecklingen av utbrändhet 
bland sjuksköterskor på 
akutmottagning.  

Wolf, L. A., 
Delao, A. M., & 
Perhats, C. [9] 
 
(2014) 
 
USA 

Nothing Changes, 
Nobody Cares: 
Understanding the 
Experience of 
Emergency Nurses 
Physically or 
Verbally Assaulted 
While Providing 
Care. 

Öka förståelsen av 
upplevelsen för 
sjuksköterskor på 
akutmottagning som 
blivit utsatta för fysiskt 
eller våldsamt språk. 
 

Kvalitativ ansats. 
Inspelade intervjuer som 
sedan transkriberades. 
Deskriptiv utforskande 
design.  
 

Tre teman synliggjordes: miljö, 
personligt och igenkännande av 
föregångare till våld. 
 

 

8.1 Studiernas karaktär  
Resultatet i denna litteraturöversikt baseras på 9 artiklar. Sex av de utvalda 

artiklarna har en kvalitativ metod och tre artiklar har en kvantitativ metod. 

Samtliga artiklar i resultatet är publicerade i en tidskrift som inriktar sig på 

omvårdnad.  

Gemensamt för artiklarnas syfte är att de undersöker sjuksköterskans 

upplevelser eller erfarenheter av hot eller våld på akutmottagningen. En 

utvald artikel undersöker sambandet mellan våld på akutmottagningen och 
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sjuksköterskans avsikt att lämna akutmottagningen som arbetsplats. Som 

teoretisk utgångspunkt har artikelförfattarna valt stress- och coping 

strategier. Två artiklar använder sig av GAVEN som teoretisk utgångspunkt. 

GAVEN menar de kan delas upp i fyra kategorier som ringar in faktorer till 

hot och våld; interna, externa, i arbetsmiljön och ur på organisationsnivå. Sex 

artiklar saknar teoretisk referensram.  

 

8.2 Studiernas resultatdelar 
Studiernas resultat av sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld från 

patienter på akutmottagning delas in i sex teman; mentala konsekvenser, 

fysiska konsekvenser, konsekvenser för arbetet, otillräckligt stöd, våld 

tolereras och rapportering undviks.   
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Mentala konsekvenser 

Ett flertal sjuksköterskor uppgav att våldet de utsatts för medförde en djup 

emotionell smärta. I allvarligare fall har våldet gjort ett så starkt intryck att 

skadan följer med i yrkeslivet framöver (Ramacciati, Ceccagnoli & Addey, 

2015). Rädsla och känsla av sårbarhet är vanliga konsekvenser för 

sjuksköterskor som fått utstå hot och våld på akutmottagning (Han et al., 

2017, Ramacciati et al., 2015, Ramacciati, Ceccagnoli, Addey & Rasero, 

2018, Wolf, Delao & Perhats, 2014). Rädslan erfors såväl under händelserna 

som en tid efteråt. Sjuksköterskorna har reflekterat över att livet hade kunnat 

sluta där och då och uttrycker oro för att det skulle kunna ske igen (Han et 

al., 2017). Hot- och våldsincidenter har lett till att sjuksköterskor känner 

rädsla för sin egen säkerhet och för att lämna hemmet. De uttrycker att de är 

oroliga för att bli uppsökta privat av våldsutövaren och känner rädsla för sina 

familjers säkerhet (Han et al., 2017).  

Känslan av hjälplöshet och att de inte kunde försvara sig medförde sårbarhet. 

Situationerna beskrivs vara oundvikliga och ingår i jobbet. Sjuksköterskorna 

kände behov av psykologiskt stöd efter incidenterna för att minska känslan 

av sårbarhet (Ramacciati et al., 2015). De mentala konsekvenserna av 

incidenterna kan hindra sjuksköterskornas förmåga att arbeta i akutläge. 

Oron för att återigen bli utsatt för hot och våld i sårbara situationer medför en 

rädsla för att gå tillbaka till arbetet på akutmottagningen (Wolf et al., 2014). 

 

Howerton Child och Sussman (2017) beskrev att sjuksköterskor erfor att 

patienter inte förstod konceptet av triagering. Sjuksköterskor ansåg att 

triagering gick bra förutsatt att det inte fanns väntetid. När det rådde väntetid 

så förolämpades sjuksköterskorna och det följde med hela processen igenom. 

Sjuksköterskorna förklarade att det inte spelade någon roll om de förklarade 

triageringsprocessen då de erfor att patienterna fokuserade på sig själva och 

sina behov. De erfor en hopplöshet då de ansåg att de gjort vad de kan för 
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patienten utan att det förhindrat våldsamma situationer. De var på jobbet för 

att utföra sitt arbete oavsett vem patienten är och fann det orättvist att det inte 

var tillräckligt. Orättvisan uppfattades som våld mot sjuksköterskan som 

person, medborgare och i sin profession. 

 

Fysiska konsekvenser 

Sjuksköterskor på akutmottagningar beskriver hur de har fått ta emot slag, 

sparkar, hot med föremål som knivar och saxar (Han et al., 2017, Wolf et al., 

2014). Ett flertal av de som blivit utsatta för våld på arbetsplatsen har fått 

bestående fysiska skador som har gjort att de inte kan utföra sitt arbete utan 

smärta. De har kvar ärr på kroppen efter att ha blivit utsatta vilket gör att de 

blir påminda om vad de har varit med om och vad som kunde ha hänt. En 

sjuksköterska beskriver att hon har en permanent nervskada efter att ha blivit 

utsatt för våld (Rozo, Olson, Thu & Stutzman, 2017). 

 

Konsekvenser för arbetet 

Konsekvenserna av att utstå hot och våld medför att sjuksköterskan medvetet 

begränsar vården till patienten, då känslor och intresse för patienten 

påverkas. Sjuksköterskorna uppgav att de kände mindre medkänsla för en 

våldsam patient och de sänkte sin arbetsstandard medvetet (Han et al., 2017, 

Howerton Child & Sussman, 2017). Enligt Howerton Child och Sussman 

(2017) angav de en yrkesmässig besvikelse. Majoriteten av de sjuksköterskor 

som får utstå hot och våld på akutmottagningen ifrågasätter sitt karriärval. De 

beskriver att de valde yrket för att hjälpa andra människor men efter att ha 

utstått våldsincidenter på arbetsplatsen väcks tankar som får sjuksköterskorna 

att fråga sig själva varför de fortsätter arbeta på akutmottagningen (Howerton 

Child & Sussman, 2017). I de fall då en patient varit våldsam och är 

tillräckligt stabil för att åka hem så arrangerar sjuksköterskan hemgången 
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omedelbart. Patienten upplevs inte bry sig om hur denne blir hjälpt vilket 

bidrar till en uppgivenhet av att inte kunna lugna den våldsamma situationen. 

Därför vill sjuksköterskorna att patienten ska lämna akutmottagningen så fort 

som det är möjligt (Han et al., 2017).  

 

Otillräckligt stöd 

Rozo et al. (2017) rapporterar att sjuksköterskor erfar konstant rädsla för våld 

på arbetsplatsen och tillsammans med bristande stöd från organisationen kan 

leda till utbrändhet. Wolf et al. (2014) beskriver att sjuksköterskor som blivit 

utsatta för våld får stöd från den närmsta chefen men att sjukhusets 

administrativa personal gav svar som avskräckte sjuksköterskan från att gå 

vidare med incidenten till rätten. Sjuksköterskor som erfar otillräckligt stöd 

känner ofta frustration, ångest och bekräftar att det en osäker arbetsplats. 

Ramacciati et al. (2015) Styrker att när patienter förstör materiella ting som 

tillhör akutmottagningen så ordnar sjukhuset att händelsen tas upp i 

rättsväsendet. Det stärker sjuksköterskornas känsla av att materiella ting är 

viktigare. 

Stöd från ledningen, nolltolerans mot hot och våld och att alla händelser           

rapporteras till polis skulle kunna minska incidenterna (Copeland & Henry, 

2017, Morphet et al., 2014). Flera sjuksköterskor erfar att cheferna inte bryr 

sig om våldet de får utstå och att de blir helt utelämnade. Eftersom risken för 

att utsättas för hot och våld är hög på akutmottagningen anser sjuksköterskor 

att det borde finnas polis eller säkerhetsvakt där dygnet runt (Ramacciati et 

al., 2018). Howerton Child och Sussman (2017) beskriver att det är bra med 

obligatoriska kurser som tränar personalen att handskas med hotfulla och 

våldsamma situationer men att det saknas tid för att implementera 

kunskaperna till akutmottagningen. 
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Våld tolereras  

På akutmottagningar är det stor risk att bli utsatt för hot och våld vilket 

accepteras och anses vara en del av jobbet (Copeland & Henry, 2017, 

Ramacciati, 2015, Ramacciati et al., 2018). Sjuksköterskor erfar att det gör 

skillnad om handlingarna är medvetna eller omedvetna. En vanlig 

patientgrupp som utövar våld mot sjuksköterskors är äldre och förvirrande 

patienter. Det är mer accepterat att utstå hot och våld från dem då deras 

handlingar inte är avsiktliga (Morphet et al., 2014). Det finns också en högre 

tolerans för våld från patienter som är alkohol- eller psykiskt påverkade, då 

sjuksköterskor inte anser våldet vara en medveten handling utan en del av 

deras sjukdomstillstånd (Ramacciati et al., 2015). En annan orsak till att 

våldet tolereras är påverkan från kollegor. En sjuksköterska beskriver att en 

kollega har uttryckt sig att om man inte klarar av situationerna där hot och 

våld uppstår ska man inte arbeta kvar på akutmottagningen (Wolf et al., 

2014). 

 

Rapportering undviks  

Hot och våld på akutmottagningar är vanligt förekommande vilket är en 

orsak till att rapportering undviks. Rapportering sker därför endast om 

situationen är allvarlig (Copeland & Henry, 2017, Ramacciati et al., 2015). 

Av de deltagande sjuksköterskorna (n=147) som hade erfarit våld på 

akutmottagningen under de senaste sex månaderna var det 6 % som 

rapporterade alla våldsincidenter. 25 % rapporterade några av 

våldsincidenterna och 53 % svarade att de inte rapporterade någon av 

incidenterna. 18 % valde att svara ”ej tillämpligt” på frågan om de 

rapporterade incidenterna. En vanlig orsak till att man undviker att rapportera 

är att ingen har kommit till skada av händelsen (Copeland & Henry, 2017).   

 



 

20 
 

Enligt en studie av Jeong och Kim (2013) rapporterar endast 23% av alla 

sjuksköterskor till sin chef om en våldsam händelse har uppstått på 

akutmottagningen. Sjuksköterskorna försöker istället hantera situationen 

genom att lägga skulden på sig själva. 98,6% av sjuksköterskorna försöker 

efter våldsamma händelser hitta orsaken till att den våldsamma händelsen 

uppstod och 97,2% av sjuksköterskorna har försökt härda ut den våldsamma 

situationen. En annan orsak till att sjuksköterskor undviker att rapportera 

våldet är att anmälningarna oftast inte leder till rättsliga konsekvenser för 

våldsutövaren. Sjukhusadministrationen och offentliga tjänstemän har i 

många fall avrått dem från att anmäla. En sjuksköterska beskriver att en 

åklagare har förklarat hennes anmälan som slöseri med pengar och tid (Wolf 

et al., 2014). 

9 Diskussion 

I diskussionsdelen lyfts en diskussion kring hur författarna har gått tillväga i 

arbetet. Såväl litteraturöversiktens metod och resultat diskuteras.  

9.1 Metoddiskussion  
Detta examensarbete har beskrivit sjuksköterskors erfarenheter av hot och 

våld på akutmottagning. Syftet har besvarats med artiklar baserade på såväl 

kvalitativ som kvantitativ ansats. Inkludering av kvalitativa och kvantitativa 

artiklar skapar en översiktsbild av det material som finns forskat inom 

området. 

 

Initialt syftade examensarbetet till att beskriva sjuksköterskors upplevelser av 

hot och våld på akutmottagning. Efter ett flertal litteratursökningar valde 

författarna att ändra syftet till sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld på 

somatisk akutmottagning, då det engelska sökordet experience som användes 

översätts till erfarenhet på svenska. Att beskriva upplevelser är svårare att 
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genomföra vid en integrativ litteraturöversikt då upplevelser är något som 

upplevs här och nu. Det hade varit optimalt att undersöka sjuksköterskors 

upplevelser i en empirisk intervjustudie där man kan intervjua sjuksköterskor 

om deras upplevelser. Detta valdes bort på grund av tidsbegränsningen till 

arbetet samt för att området är väl forskat under de senaste åren i världen. 

 

Att avgränsa litteratursökningen till att endast använda artiklar med 

publiceringsdatum från 2013 kan ses som en svaghet då det ger ett färre antal 

artiklar i sökresultaten. Istället kunde en avgränsning med publiceringsdatum 

från 2008 ha gjorts för att få tillgång till fler artiklar. Författarna diskuterade 

fram att artiklar vars publiceringsdatum inte översteg fem år bidrog till att 

mer aktuell forskning användes. Artiklarna som användes i resultatet var från 

USA, Italien, Australien, Korea och Taiwan. Det kan ses som en svaghet att 

artiklar från endast fem länder användes då det inte svarar på sjuksköterskor 

erfarenheter av hot och våld ur ett världsomfattande perspektiv. Det var ett 

medvetet val att inte ha någon geografisk avgränsning eller specifik 

åldersgrupp som inklusionskriterie av författarna, då det inte ansågs relevant 

för syftet. Det kan ses som en styrka som ökar överförbarheten för studien då 

den kan användas i fler sammanhang än om sådana avgränsningar hade 

använts. 

 

 

I litteraturöversikten inkluderas artiklar med både kvalitativ och kvantitativ 

ansats. Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld på 

somatisk akutmottagning och därför hade en möjlighet varit att endast välja 

ut de artiklar vilka har en kvalitativ metod, då kvalitativ forskning utgår från 

att skapa ökad kunskap och förståelse kring individers erfarenheter (Friberg, 

2017a). Författarna anser att det är en styrka som ökar trovärdigheten att 

använda sig av både kvalitativa och kvantitativa artiklar, då de båda 
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ansatserna kompletterar varandra.  Kvalitativa studier beskriver 

verklighetsuppfattningar hos deltagarna och kvantitativa studier ger en 

mätbar realitet. Detta ger en ökad överförbarhet och ett bredare resultat, och 

det kan ge ett bredare perspektiv på sjuksköterskors erfarenheter hot och våld 

på akutmottagningar. 

  

Till översikten valdes att genom en systematisk sökning samla in 

vetenskapliga artiklar från olika databaser. Vid litteratursökning i Cinahl 

användes Cinahl Headings och fritextord med trunkering. Vid 

litteratursökning i PubMed användes Mesh-termer och fritextord med 

trunkering. Detta gjordes för att inte gå miste om relevanta artiklar, vilket 

anses vara en styrka. Blocksökning med kombinationer av fritextord och 

ämnesord gjordes för att minska antalet träffar men ändå få fram artiklar som 

kunde besvara syftet. Litteratursökning i Cinahl gav ett större antal träffar 

med relevanta artiklar än i PubMed, vilket är varför flertalet av de 

inkluderade artiklar kommer därifrån. Antalet tillgängliga artiklar att läsa i 

fulltext var också större i Cinahl än i PubMed. Två artiklar fanns som 

dubbletter i databaserna och dubbletter kan tyda på en god sökstrategi, därför 

anser författarna att det kan vara en styrka.  

 

Artiklar som inte svarade mot studiens syfte, artiklar som undersökt våld i 

nära relationer och hot och våld på pediatriska och psykiatriska 

akutmottagningar exkluderades. Lämpliga artiklar för studiens syfte kan ha 

gått förlorade vid läsning av abstrakt då de inte granskades ingående vilket 

ses som en svaghet. I PubMed gjordes sökningar vid ett flertal tillfällen med 

olika kombinationer av fritextord och Mesh-termer. I den slutliga sökningen 

användes endast två Mesh-termer och ett fritextord med trunkering, då den 

sökningen gav flest relevanta artiklar för att besvara syftet. Att exkludera 

sökordet experience som författarna tidigare använt ökade antalet relevanta 



 

23 
 

artiklar. Det kan ses som en styrka då sökordet tidigare kan ha orsakat ett 

stort bortfall av relevant data. Vid litteratursökning i PubMed lästes 10 

abstrakt och endast 2 artiklar i fulltext. Orsaken bakom att inte fler abstracts 

lästes var för att de inte svarade mot syftet. Detta kan ses som en svaghet 

men det fanns inte fler tillgängliga artiklar i fulltext som kunde besvara 

studiens syfte. 

 

Litteratursökningar i de två databaserna resulterade i 17 artiklar. Dessa 

artiklar granskades med granskningsmallar från SBU. Författarna 

kvalitetsgranskade artiklarna separat för att sedan diskutera tillsammans om 

artiklarnas kvalité. Att de granskades separat kan vara en svaghet då de kan 

ha tolkats på olika vis, men genom reflektion tillsammans efteråt kom 

författarna fram till samma resultat av kvalité för samtliga artiklar. 

Majoriteten av artiklarna hade hög kvalité och en artikel hade medelhög 

kvalité. Val av mall för kvalitetsgranskning har diskuterats mellan författarna 

i efterhand och författarna själva anser att mallarna har både styrkor och 

svagheter. Ingen av mallarna har tydligt beskrivit hur de ska användas utan 

det är upp till kvalitetsgranskaren själv att uppskatta vilken kvalité som 

artikeln har utifrån de kriterier som framkommer. Bedömning av hur hög 

kvalité studierna hade gjordes genom mallarna men till stor del genom 

författarnas egna tolkningar och reflektioner. 	

 

Fyra av artiklarna använder sig av enkäter med en kvantitativ ansats för att 

samla in information. En av dessa enkäter avslutades med en öppen fråga där 

sjuksköterskorna fick lämna synpunkter på hot och våld. Fyra artiklar 

samlade in data genom intervjuer som transkriberades. En studie samlade 

information genom både enskilda intervjuer och en 

självrapporteringsblankett.  
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Analysen av materialet gjordes också separat för att sedan tillsammans hitta 

likheter och skillnader vid tolkning av artiklarna. Vid utformning av 

resultatet användes slutligen 9 artiklar av de 17 artiklarna som författarna 

hade kvalitetsgranskat. Vid noggrann granskning av alla artiklar var de 

endast de 9 artiklarna som höll måttet för litteraturöversikten. Det kan ses 

som en svaghet att många artiklar exkluderades, även att de tidigare hade 

genomgått kvalitetsgranskning av författarna. Det kan också ses som en 

styrka då materialet granskades noggrant. Att författarna har gjort analysen 

tillsammans genom reflektion och diskussion kan ses som en styrka som ökar 

trovärdigheten. Triangulering styrker studiens resultat och ökar 

trovärdigheten då det minskar risk för feltolkning och att författarnas 

förförståelse har inverkan på studien.  

9.2 Resultatdiskussion  
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter 

av hot och våld från patienter på akutmottagning. Sex teman framkom: 

mentala konsekvenser, fysiska konsekvenser, konsekvenser för arbetet, 

otillräckligt stöd, våld tolereras och rapportering undviks. Resultatet 

diskuteras utifrån Imogene Kings omvårdnadsteori ”Theory of goal 

attainment” och tidigare forskning kring ämnet.  

 

Imogene King skriver att det interpersonella systemet handlar om samarbetet 

mellan individer. Sjuksköterskan ska ha en god kommunikationsförmåga för 

att mötet med patienten ska fungera (Williams, 2001). Samtidigt menar 

Howerton Child och Sussman (2017) att sjuksköterskor erfor att patienter 

endast fokuserade på sig själva och sina behov. Det medförde att 

sjuksköterskan kände att det var obetydligt att berätta om 

triageringsprocessen för patienterna.  
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Då sjuksköterskan utsätts för hot och våld vid kommunikation med patienten 

så påverkas hennes attityd mot patienten och sin profession. Det kan leda till 

att sjuksköterskan inte kan tillhandahålla patienten korrekt vård (Han et al., 

2017, Howerton Child & Sussman, 2017). Det kan också leda till att 

patienten inte får all information om sin situation (Han et al., 2017). Pich et 

al. (2010) bekräftar att bristande tillhandahållande av vård till patienter kan 

orsakas av att sjuksköterskan får mindre tillfredsställelse från patientrelaterad 

vård.  

 

Bristande kommunikation mellan sjuksköterska och patient kan enligt King’s 

teori påverka inställning och förmågan till måluppfyllelse. Patienter som 

nyligen vårdats på akutmottagning och som kommer tillbaka till sjukhuset 

för uppföljning kan brista i att ha uppfyllt de angivna mål för hur de ska ta 

hand om sig. Det kan orsaka att deras hälsa blir lidande (Williams, 2001). En 

orsak till att måluppfyllelse inte följs av patienten kan vara sjuksköterskans 

minskade intresse för patientrelaterad vård. Sjuksköterskans minskade 

intresse kan i sin tur vara ett resultat av att ha utsatts för hot och våld.  

 

En framträdande känsla sjuksköterskor erfor var rädsla. Framförallt erfors 

rädsla för att gå tillbaka till arbetet. De kände också en rädsla för att bli 

uppsökta av våldsutövaren och för familjens säkerhet (Han et al., 2017). 

Rädslan påverkade välmåendet och resulterade i att sjuksköterskor inte 

vågade gå tillbaka till arbetet eller lämna hemmet (Wolf et al., 2014, Han et 

al., 2017). Pich et al. (2010) bekräftar att möjligheten att kunna utsättas för 

liknande situationer igen, rädsla för vad som kunde ha hänt och att 

situationen kunnat bli mer allvarlig väckte känslan av rädsla.  
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Rädslan gjorde att sjuksköterskorna medvetet begränsade omvårdnaden för 

de patienter som uppträdde hotfullt och våldsamt vilket kunde påverka 

vårdkvalitén (Rozo et al., 2017). Rädsla och försiktighet kan leda till en låg 

arbetsmoral vilket påverkar såväl den våldsamma patienten som 

sjuksköterskans andra patienter (Pich et al., 2010). Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 2017:30) beskriver att vård ska ges på lika villkor och med respekt för 

alla människors lika värde. Författarna till föreliggande litteraturstudie 

antyder att vård inte ges på lika villkor när sjuksköterskorna medvetet 

begränsar sitt arbete.   

 

Enligt Rozo et al. (2017) kan upplevelsen av konstant rädsla för våld på 

arbetsplatsen tillsammans med otillräcklig stöttning från cheferna leda till 

utbrändhet. Pich et al. (2010) intygar att såväl post traumatiskt stressyndrom 

som utbrändhet relaterat till hot och våld är en signifikant faktor för 

sjuksköterskors avsikter till att lämna professionen.  

 

Sjuksköterskor erfar en känsla av hjälplöshet i våldsamma situationer och 

känner frustration och ångest över att sjukhusledningen inte tar ansvar och 

hjälper till (Wolf et al., 2014). De ifrågasätter sitt karriärval och har tappat 

intresse för arbetet som följd av att få utstå incidenter och att inte bli lyssnade 

på och få stöd från ledningen. Renker et al. (2015) bekräftar att brist på 

administrativt stöd, inga bevis på fysisk skada, en tvetydig policy kring 

rapportering av skador samt en obekväm och lång process ökar 

sjuksköterskornas frustration.  

 

Sjuksköterskor erfar också frustration eftersom arbetet med att fylla i 

rapporter ska utföras utanför arbetstid (Renker et al., 2015). Pich et al. (2010)  

styrker att underrapportering förekommer på grund av att sjuksköterskorna 

inte ges tid till att fylla i blanketter, inställningen är att ingen ändring 
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kommer ske, stöd och feedback från chefer saknas, det är en del av jobbet 

och sjuksköterskorna brister i kunskaper över rutiner vid rapportering av 

incidenter för våld.  

 

Imogene King beskriver att det sociala systemet handlar om makt i 

organisationer och beslutsfattande. Det sociala systemet handlar om att 

upprätta regler för beteende och handlingsplaner. Individens attityder och 

värderingar formas efter dessa (Williams, 2001). I fall där sjukhusledning 

och offentliga tjänstemän har avrått sjuksköterskor att rapportera incidenter 

så har deras inställning och förtroende påverkats vilket har lett till att våldet 

tolereras (Wolf et al., 2014). Det kan också leda till att situationen förblir 

oförändrad. Arbetsgivaren har som ansvar att se till att arbetsplatsen är trygg 

att arbeta i och förebygga ohälsa som orsakas av hot och våld (AFS 1993:2). 

Minskad rapportering av incidenter sammantaget med otillräckligt stöd ger 

en konflikt då det försvårar för arbetsgivaren att ta ansvar för problemet och 

sätta in åtgärder.  

 

Sjuksköterskor erfar att de är ensamma i situationer av hot och våld på 

akutmottagningar och uttrycker en önskan om att det bör finnas 

säkerhetsvakter eller polis på plats dygnet runt (Morphet et al., 2014, 

Copeland & Henry, 2017). Pich et al. (2010) skriver att det är oroligt att 

akutmottagningen är öppen dygnet runt. Besökarna till akutmottagningen kan 

röra sig obehindrat vilket gör det svårt för vårdpersonalen att ha kontroll över 

vilka som befinner sig där. I studierna föreslås främst förhöjd säkerhet, 

exempelvis låsta dörrar och övervakningskameror. Enligt Renker et al. 

(2015) beskriver sjuksköterskor att ensamheten i ett avskilt område med 

obevakade ingångar och avsaknad av skottsäkra fönster kan öka känslan av 

rädsla. Ökat stöd från ledningen och att alla händelser med hot och våld 

rapporteras kan minska incidenterna (Morphet et al., 2014, Copeland & 

Henry, 2017).  
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10 Kliniska implikationer 

Hot och våld ger negativa konsekvenser för sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete och leder till en minskad vårdkvalité för patienten. Därför 

krävs det att sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld lyfts fram för att 

kunna identifiera risker och skapa förebyggande åtgärder för dessa. Att lyfta 

fram problemet kan ge en ökad kunskap som i sin tur kan leda till att 

riktlinjer och rutiner för en bättre arbetsmiljö utvecklas. Det kan stödja 

sjuksköterskan på akutmottagningen och patientens vårdkvalité. 

11 Förslag till vidare forskning  

Litteraturstudien visar att sjuksköterskor bör uppmuntras av arbetsgivare att 

rapportera alla incidenter av hot och våld, så att problemet lyfts fram och 

förändring kan ske. Förändring måste börja hos sjukhusledningen som ska ta 

ansvar för problem som gör att hot och våld uppstår på akutmottagningar. Ett 

stort problem är långa väntetider, vilket resulterar i frustration hos 

patienterna som visar det genom att uppträda hotfullt och våldsamt. 

Sjukhusledningen ska ta tag i problem som dessa och erbjuda riktlinjer och 

stöd för att motverka hot och våld. För att minska incidenterna behövs fler 

studier som lyfter fram konsekvenserna av hot och våld för sjuksköterskor. 
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Mer forskning om hur erfarenheterna av hot och våld ger långvariga 

konsekvenser för sjuksköterskan på individnivå och även hur 

sjukhusorganisationen kan påverkas behövs för att öka förståelsen. 

12 Slutsats  

Forskning visar att hot och våld ökar på akutmottagningar i hela världen och 

det innebär negativa effekter för sjuksköterskans välmående fysiskt och 

psykiskt. Sjuksköterskans erfarenheter av hot och våld resulterar också i att 

vårdkvalitén för patienten kan påverkas negativt. Det framkommer att 

sjuksköterskor känner brist på stöd från sjukhusledningen och de undviker att 

rapportera händelser. Den bristfälliga rapporteringen gör att åtgärder som ska 

förebygga hot och våld inte sätts in och att problemet blir oförändrat. 

Förändringsarbete för att motverka hot och våld krävs för att 

akutmottagningen ska bli en trygg arbetsplats och för att sjuksköterskan ska 

ha positiva erfarenheter av att arbeta där.  
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