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Sammanfattning 
Bakgrund: Hot och våld på akutmottagningar är en förekommande företeelse, varav verbalt 

våld är vanligast, därefter kommer fysiskt våld. Våldet kan komma från patienter och 

anhöriga. Vid interaktion med våldsamma personer blir kommunikation och bemötande 

relevant för att kunna förhindra eskalation. 

Syfte: Beskriva sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld på akutmottagningar. 

Metod: Beskrivande litteraturstudie med sökning i olika databaser. Sökningen genomfördes i 

databaserna Cinahl, Medline och PsycINFO. Sökorden som användes var (MH Workplace 

Violence OR MH Violence) AND Emergency AND Nurs* AND (experience OR Perception). 

Artiklarna analyserades med innehållsanalys. Tre kategorier formades: psykiska 

påfrestningar, risker i psykisk och fysisk arbetsmiljö och icke stödjande strategier.  

Resultat: Sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld var att det var psykisk påfrestande, 

arbetsplatsen uppfattas som otrygg och att våld var normaliserat. Det som sjuksköterskorna 

identifierade som risker till våld var arbetsmiljön, patientgrupper som var påverkade och när 

sjuksköterskan brast i sin professionella roll. Få valde att anmäla och det fanns svagt stöd av 

ledningen. Flertalet önskade att det skulle sättas in mer åtgärder, exempelvis 

säkerhetspersonal. 

Slutsats: Hot och våld är något som blivit normaliserad på akutmottagningar. Det behövs 

därmed åtgärder för att säkerställa tryggheten för vårdpersonal och patienter.  
  
Nyckelord: akutmottagning, arbetsplatsvåld, erfarenheter, hot, sjuksköterska, våld. 
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1. Bakgrund 

Hot och våld på arbetsplatserna har ökat i landet. Det har skett en ökning av anmälningar av 

hot och våld sedan 1980-talet från 2 % till 5 % 2018. En av de mest utsatta arbetsgrupperna är 

personal som arbetar inom vård och omsorg, där anmälningar låg på 12 % 2018 (Statistiska 

centralbyrån [SCB], 2018). Även internationellt anses arbete inom vård och omsorgssektorn 

leda till ökad risk för att utsättas för våld (World health organization [WHO], u.å). Enligt 

Arbetsmiljöverket (2018) finns det faktorer som ökade risken för att utsättas för våld på 

arbetsplatsen: arbete med människor inom omsorgssektorn, arbeta under kvällar och nätter, att 

vara ny och osäker samt hög arbetsbelastning. 
  
I en rapport från Örebro län (Rundblom, Birkeland, Ivarsson & Peters, 2018) angav 73 % av 

de anställda sjuksköterskorna i länet att de har utsatts för hot eller våld på deras arbetsplats 

under de senaste 24 månaderna. Under samma tidsperiod uppgav 40 % att de själva blivit 

utsatta för hot flera gånger och 19 % uppgav att de har blivit utsatta för fysiskt våld (ibid). 

1.1 Våld 

Definitionen av våld kan vara olika och kan uttryckas på olika sätt. Fysiskt våld innebär att 

personen blivit skadad eller spottad på. Psykiskt kan exempelvis innebära förnedrande 

kommentarer, skrik eller hot (van Reemst & Fischer, 2019). Sexuellt våld kan vara fysiska 

handlingar, hot eller kränkningar med sexuella förtecken riktade mot en person eller en 

persons sexualitet. Psykiskt och sexuellt våld är begrepp som är svåra att definiera då de 

innehåller en gråzon gällande vem som bestämmer om handlingen kan klassas som våld eller 

inte (Bauer & Kristensson, 2012). 
  
Orsaken till våld kan grunda sig på olika saker. En person som inte kan verbalt uttrycka sina 

behov kan ta till våld istället för att kommunicera, men våld kan även vara ett sätt att 

kontrollera någon eller något. Våld bottnar oftast i ilska, vilket är en grundkänsla hos 

människan som kan te sig från lätt irritation till stark vrede. Att känna och visa ilska är också 

en viktig och normal förmåga hos människor som används för att markera våra gränser, 

skydda oss samt hävda oss (Bauer & Kristensson, 2012). 

1.2 Akutmottagningar 

Akutmottagningar finns för att vårda personer med akuta skador eller sjukdomar (Wikström, 

2018). En akut sjukdom innebär en plötslig sjukdom eller skada som kräver akut 

omhändertagande inom en kort tidsram, högst 24 timmar. En akutmottagning har hög 

omsättning av patienter med olika behov av akut vård och omvårdnad. I Sverige finns det 61 

olika akutmottagningar som under 2017 hade ca två miljoner besökare och mediantiden till att 

träffa en läkare låg på tre timmar och 20 minuter (Socialstyrelsen, 2018). En vanlig metod på 

akutmottagningar är triagering som används för att prioritera vem som är i störst behov av 

vård. Det innebär att en person med livshotande tillstånd behöver få vård direkt medan en 

patient med en mindre skada eller inte lika allvarlig sjukdom prioriteras utifrån behov, 

allvarlighetsgrad och allmäntillstånd. Till sist prioriterats patienter utifrån ankomsttid 

(Wikström, 2018). 



2  

1.3 Hot och våld på akutmottagning 

Hot och våld kan se olika ut på akutmottagningar. Tidigare forskning visade på att verbalt 

våld är vanligast, sedan kom fysiskt våld (Copeland & Henry, 2017; Esmaeilpour, Salsali & 

Ahmadi, 2011; Hyland, Watts & Fry, 2016; Speroni, Fitch, Dawson, Dugan & Atherton, 

2014). Det var mestadels patienter som uppvisade ett våldsamt beteende, därefter kom 

anhöriga (Hyland et al., 2016; Speroni et al., 2014). Det vanligaste verbala våldet mot 

sjuksköterskor var skrik och svordomar från patienter och anhöriga (Speroni et al., 2014). 

Fysiskt våld uttrycktes oftast genom att sjuksköterskor blev knuffade (Hyland el al., 2016).  
  
Det fanns flera anledningar till att våld på en akutmottagning uppstod, exempelvis kunde 

triageringssystemet skapa irritation hos patienter om de inte uppfyllde kriterierna för 

akutsjukvård och inte blev prioriterade (Morken, Johansen & Alsaker, 2015). Långa 

väntetider kunde även skapa en våldsam situation då patienterna blev frustrerade av att 

tvingas vänta på sin tur (Gilchrist, Jones & Barrie, 2011). Övriga faktorer var exempelvis 

överbeläggningar, personalbrist och dålig kommunikation (ALBashtawy & Aljezawi, 2016).  

1.4 Sjuksköterskans arbetsroll på akutmottagningar 

Sjuksköterskor arbetar efter International Council of Nurses (ICN) som är en etisk princip, 

som vägleder sjuksköterskor till ett gemensamt förhållningssätt. Sjuksköterskans 

ansvarsområden är att förebygga sjukdom, främja hälsa, lindra lidande samt återställa hälsa 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Sjuksköterskorna upplever många olika situationer 

under ett arbetspass som de behöver hantera på olika sätt. Vid hög arbetsbelastning kan det 

leda till att sjuksköterskor enbart fokuserar på de medicinska delarna i omvårdnaden medan 

de psykosociala och etiska delarna blir lidande på grund av stress (Wikström, 2018). Tidigare 

forskning visade på att patienter som betedde sig aggressivt kunde påverka arbetets kvalité 

genom att arbetsbördan ökade och omvårdnaden av patienter påverkades negativt. Studien 

visade även på att sjuksköterskorna var den arbetsgrupp som kände sig mest hotad av de 

praktiserande yrkesgrupperna på akutmottagningar. En annan påverkan var patienter som 

vistades nära andra patienter med aggressivt beteende upplevde otrygghet som ökade stressen 

för sjuksköterskorna på arbetsplatsen (Egerton-Warburton et al., 2016). 

1.5 Teoretisk referensram- Mellanmänskliga relationer 

Joyce Travelbees (1971) teori om mellanmänskliga relationer utgår från att omvårdnad är en 

mellanmänsklig process som handlar om hur interaktion sker och upplevs mellan 

sjuksköterska och patient. Utgångspunkten i Travelbees teori är att varje människa är unik och 

oersättlig. De centrala begreppen inom teorin är mänskliga relationer, kommunikation, 

mening, lidande och att varje människa är en individ. Enligt Travelbee är målet med 

omvårdnaden att skapa en mellanmänsklig relation med individen där deras behov synliggörs 

och tillgodoses. Omvårdnaden ska även bestå av att hjälpa individen att hitta mening samt 

minska lidandet. För att skapa en mellanmänsklig relation krävs det att sjuksköterskan är 

medveten om sina fördomar samt stereotypa föreställningar om patienter. Relationen bygger 

på förståelse och ömsesidig kontakt mellan individerna (ibid). 
  
Sjuksköterskan ska bemöta individen med omsorg, värdighet och empati. Bemöts individen 

med empati kan sjuksköterskan förutse individens handlingar samt känslor. Enligt Travelbee 

är kommunikation den viktigaste delen i bemötandet. Sjuksköterskor kan minska lidande hos 

patienter genom att tillämpa kommunikation på ett adekvat sätt samt vara lyhörd i samtalet 

(Travelbee, 1971). 
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1.6 Problemformulering 

Att arbeta som sjuksköterska på akutmottagningar kan medföra en risk att utsättas för hot och 

våld. Det kan även påverka sjuksköterskans profession och omvårdnaden av patienten. Det 

blir därmed ett relevant ämne att undersöka om, i synnerhet för att kunna uppdaga hur den 

aktuella situationen ser ut, men även för att se vilka åtgärder som behövs. Sjuksköterskan har 

en central roll i omvårdnad av patienter, därmed blir det relevant att fokusera på deras 

erfarenheter. Det kan även göra att mer kunskap synliggörs samt skapa en debatt och 

förändring inom vården.  

2. Syfte 

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

3. Metod och design 

3.1 Design 

Designen som användes var en beskrivande litteraturstudie med systematisk sökning i olika 

databaser. 

3.2 Sökstrategi 

Utifrån syftet identifierades följande meningsbärande ord: hot, våld, erfarenhet, 

sjuksköterskor och akutmottagningar. För att få fram en korrekt översättning användes 

svenska MeSH. I den sökningen översattes våld till violence, samt i en snävare definition 

workplace violence. Violence och workplace violence söktes som ämnesord i de olika 

databaserna. Resterande söktes som fritextsökning. Akut översattes till emergency. 

Sjuksköterska översattes till nurse men valdes att ha med trunkering för att få in alla 

böjningar. Erfarenhet översattes till experience och perception. Efter att de valda sökorden 

hade fastställs sattes de ihop med de booleska operatorerna AND och OR. Den slutliga 

sökningen blev därmed (MH Workplace Violence OR MH Violence) AND Emergency AND 

Nurs* AND (Experience OR Perception), som användes i databaserna Cinahl, Medline och 

PsycINFO. Begränsningar som användes i Cinahl och PsycINFO var peer review, 

publiceringsår 2009-2019 och engelska. I MedLINE sattes begränsningen att artiklarna skulle 

vara publicerade mellan 2009-2019 och engelska. Se bilaga 1. 

3.3 Urval 

I urvalsprocessen söktes det fram relevanta artiklar som svarade på syftet. 

Inklusionskriterierna var att de utgick från akutmottagningar, fokuserade på sjuksköterskor 

och erfarenheter av hot och våld. Exklusionskriteriena var att de inte utgick från 

akutmottagning, sjuksköterskor, eller hade fokus på barnakutmottagningar. Urvalsprocessen 

genomfördes i tre steg av de båda författarna. I det första steget lästes enbart titlarna enskilt av 

de båda författarna, därefter gjordes en jämförelse. Sammanfattningsvis från de tre 

databaserna (Cinahl, Medline och PsycINFO) lästes 194 titlar. Från Medline och PsycINFO 

upptäcktes dubbletter, från Medline 26 dubbletter och 8 dubbletter från PsycINFO, som togs 

bort innan följande steg. Sammantaget blev det 41 artiklar kvar. I det andra steget lästes de 

kvarvarande 41 artiklarnas abstrakts var för sig, som följdes av en diskussion och jämförelse 



4  

mellan författarna om vilka artiklar som skulle sållas bort. 13 artiklar valdes ut till det tredje 

steget. Det tredje steget innebar att kritiskt granska artiklarna. Under granskningen föll 

ytterligare tre artiklar bort. De tio kvarvarande artiklar hade alla valts från databasen Cinahl. 

Av de valda artiklarna var sju kvalitativa, en kvantitativ och två använde sig av båda 

metoderna. Finns även redogjort i Bilaga 1. 

3.4 Kritisk granskning 

I den sista urvalsfasen granskades artiklarna kritiskt i två steg. I det första steget granskades 

artiklarna med stöd av GRADE enligt Forsberg & Wengström (2016), fokuset låg på 

artiklarnas överförbarhet till svensk miljö, men även studiedesign, studiekvalité och 

överensstämmelse granskades. I det andra steget användes stöd från granskningsmallar från 

statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2014. Två olika mallar användes, en som 

utgick ifrån kvalitativ forskning för de kvalitativa artiklarna och en som utgick från 

kvantitativa studier för den artikel som använde kvantitativ design. Granskningsmallarna 

används för att bedöma kvaliteten hos artiklarna samt upptäcka systematiska fel i resultatet. 

Det framställs i artikelmatrisen (se bilaga 2). 

3.5 Analysmetod 

Artiklarna analyserades med hjälp av Kristensson (2014) integrerande innehållsanalys. 

Analyseringen gjordes på varsitt håll och sedan gjordes en jämförelse. Artiklarna lästes först 

igenom flera gånger för att få fram en helhet. Sedan identifierades meningsenheter som 

svarade mot syftet. Därefter skedde en kondensering av de meningsbärande enheterna, till 

koder. Meningsbärande enheterna översattes till svenska. Koderna jämfördes för att få fram 

likheter och skillnader för att sedan sorteras in i kategorier och subkategorier. Tre 

huvudkategorier identifierades först sedan underkategorier.   

3.6 Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik finns för att värna om människor, deras rättigheter samt värde. 

Nürnbergskoden, Helsingforsdeklarationen samt Belmontrapporten är exempel på 

internationella riktlinjer som har uppkommit efter etiska skandaler. Riktlinjerna existerar för 

att värna om människor integritet, autonomi samt hälsa (Kjellström, 2017). 
  
Artiklarna som valdes ut till studien var alla etiskt godkända av en etisk kommitté. Det 

innebär att deltagarna har gett samtycke till att delta i studierna samt att deras frihet och 

autonomi skyddats. Deltagarna har deltagit frivilligt, fått information om studien och har 

rätten att avbryta deltagandet när som helst. Vid en litteraturstudie ska författarna inte 

förvränga, förfalska eller plagiera resultat. Det har undvikits i största möjliga mån då 

författarna har lagt sina personliga värderingar åt sidan. Studenter kan ha en begränsad 

kunskap för att göra en rättvis bedömning, det kan öka risken för feltolkningar vilket 

författarna har tagit hänsyn till (Kjellström, 2017). 

4. Resultat 

Resultat baseras på tio artiklar från länderna: Irland (n:1), USA (n:3), Taiwan (n:1), 

Australien (n:2), Italien (n:2) och Singapore (n:1). Totala mängden studiedeltagande var 4887, 

två av studierna använde sig av enkäter, därmed blev det ett högt total mängd. I de studierna 

som redogjorde könen, var det 3040 kvinnor och 569 män. Åldersfördelning var mellan 18-65 
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år. Finns mer noggrant redogjort i bilaga 2. Resultat presenterad i tre kategorier och nio 

underkategorier. Se tabell 1. 

Kategori Psykiska 

påfrestningar 

Risker i psykiska och 

fysiska arbetsmiljön 

Icke stödjande 

strategier 

Underkategori Negativa kvarvarande 

känslor 

Risker i arbetsmiljön Problematik vid 

anmälning  

  En känsla av 

otrygghet 

Påverkad patientgrupp Bristande stöd av 

ledning 

  Normalisering som 

inte borde ske 

Sjuksköterskor brister i den 

professionella rollen 

Behovet av 

stödjande åtgärder 

 Tabell 1 

 

Resultatöversikt över hur artiklarnas resultat fördelades mellan de olika subkategorierna. Se 

tabell 2.  

 
Artiklar Negativa 

kvar-

varande 

känslor 

En känsla 

av 

otrygghet 

Normal-

isering 

som inte 

borde ske 

Risker i 

arbets-

miljön 

Påverkad 

patient-

grupp 

Sjuk-

sköterskor 

brister i den 

professionella 

rollen 

Problematik 

vid 

anmälning 

Brist-

ande 

stöd av 

ledning 

Behovet 

av 

stödjande 

åtgärder 

Angland 

et al., 

2014 

  X X X X   X 

Gacki-

Smith et 

al., 2009 

 X  X X  X   

Han et 

al., 2017 
X X X   X    

Morphet 

et al, 

2014 

   X X X   X 

Pich et 

al., 2011 
 X X X X X X X X 

Ramacci

ati et al., 

2018 

X X X X  X  X X 

Ramacci

ati et al., 

2015 

X X X  X X    

Renker et 

al., 2015 
 X  X  X  X X 

Tan et 

al., 2015 
X  X   X X X X 

Wolf et 

al., 2014 
 X X X X X    

              Tabell 2  
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4. 1 Psykiska påfrestningar 

Det framkom att sjuksköterskorna erfor psykiska påfrestningar av att vårda våldsamma och 

hotfulla patienter. Det ledde till kvarvarande negativa känslor, känsla av otrygghet och en 

normalisering av våldet.   

Negativa kvarvarande känslor 

De psykiska effekterna som sjuksköterskorna kunde uppleva efter en våldsam situation var att 

sjuksköterskorna hade återkommande negativa tankar kring händelsen. De var oroliga för sin 

familj och att de skulle fara illa, de fick även flashbacks som tog dem tillbaka till stunden då 

våldet skedde (Han, Lin, Barnard, Hsiao, Goopy & Chen, 2017). De hade återkommande 

tankar om vad de kunde ha gjort annorlunda (Ramacciati, Ceccagnoli & Addey, 2015; Tan, 

Lopez & Cleary, 2015). Sjuksköterskorna beskrev hur de ofta blev djupt sårade efter att 

situationen uppstått och hade stor skuld kopplat till händelsen. Våldet uppfattades i de flesta 

fall som något personligt och kändes orättvist eftersom de enbart försökt utföra sitt arbete som 

sjuksköterskor. De psykiska sår som uppstod tog lång tid att läka och det fanns en 

kvarvarande rädsla över att liknande situationer kunde uppstå igen (Ramacciati et al., 2015). 

Sjuksköterskorna beskrev att ständigt utsättas för våld bidrog till utmattning, depression och 

brist på arbetsmotivation (Ramacciati, Ceccagnoli, Addey & Rasero, 2018), samt utbrändhet 

och bitterhet (Tan et al., 2015). 

En känsla av otrygghet 

En känsla av otrygghet på arbetsplatsen framställdes av sjuksköterskorna (Gacki-Smith et al, 

2009; Han et al., 2017; Wolf, Delao, & Perhats, 2014), där de också uttryckte att de kände sig 

ensamma efter en konfrontation med en patient (Han et al., 2017: Ramacciati et al., 2018). De 

skildrade även en känsla av maktlöshet och rädsla vid incidenterna (Han et al., 2017; Pich, 

Hazelton, Sundin & Kable, 2011). De kände sig övergivna och att det inte fanns någon som 

kunde försvara dem. Kvinnliga sjuksköterskor upplevde våldet mer skrämmande än manliga 

sjuksköterskor (Ramacciati et al., 2015). Sjuksköterskorna var oroade för att hamna ensamma 

på en isolerad yta på akutmottagningen utan tillgång till hjälp, samt obevakade ingångar till 

akutmottagningen bidrog till en känsla av otrygghet (Renker, Scribner & Huff, 2015).  

Normalisering som inte borde ske 

Våldet på akutmottagningen kändes som en normalitet i arbetet (Angland, Dowling & Casey, 

2014), något de hade accepterat (Han et al., 2017) och lärt sig att hantera (Tan et al., 2015). 

Våldet var oundvikligt (Pich, Hazelton, Sundin & Kable, 2011; Ramacciati et al., 2015), 

eftersom det inte går att veta vem som kommer in på akutmottagningen och därigenom går 

det inte att förutse riskfyllda situationer (Ramacciati et al., 2018). Verbalt våld ansågs oftast 

inte vara våld då det skedde nästan i princip dagligen och blivit normaliserat (Ramacciati et 

al., 2015). Det kunde även leda till ett förnekande kring att våld sker på akutmottagningen 

(Wolf et al., 2014). 

4.2 Risker i psykiska och fysiska arbetsmiljön 

Faktorer som identifierades som anledningar till våld var risker i arbetsmiljön, påverkade 

patientgrupper och när sjuksköterskor brast i den professionella rollen. 

Risker i arbetsmiljön 

Arbetsmiljön bidrog till uppkomsten av våld, där sjuksköterskors erfarenhet var att de långa 

väntetiderna som kunde uppstå på en akutmottagning blev en källa till frustration hos 
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patienter (Angland et al., 2014; Morphet et al., 2014; Pich et al., 2011; Ramacciati et al., 

2018; Wolf et al., 2014). En annan faktor var personalbristen som kunde göra väntetiderna 

längre (Gacki-Smith et al., 2009; Ramacciati et al., 2018) men även besökarnas oförståelse till 

triageringssystemet kunde leda till våldsamma situationer (Morphet et al., 2014). 

Akutmottagningens utformning ansågs också som en risk för våld, då bristen på enskilda rum 

innebar svårigheter att kommunicera ostört vilket kunde leda till frustration enligt 

sjuksköterskorna (Angland et al., 2014; Renker et al., 2015). 

Påverkad patientgrupp 

Alkohol eller drogpåverkade, samt patienter med psykisk ohälsa var de patientgrupper som 

sjuksköterskorna ansåg utgöra störst risk för att bli våldsamma (Gacki-Smith et al., 2009; 

Morphet et al, 2014; Pich et al., 2011;Wolf et al., 2014). Trots det kände de sig mindre hotade 

av de grupperna (Angland et al., 2014), i och med att våldet inte vara planerat och att de 

ansågs inte vara ansvariga för sina handlingar (Pich et al., 2011; Ramacciati et al., 2015).   

Sjuksköterskor brister i den professionella rollen 

Sjuksköterskorna kunde brista i sin professionella roll vid våldsamma situationer. Ett exempel 

kunde vara att våldet gjorde dem mer empatilösa (Han et al., 2017; Pich et al., 2011). Våldet 

ledde till att arbetsstandarden sjönk och det kunde även leda till en önskan att få de aggressiva 

patienterna utskrivna fortare (Han et al., 2017). De kunde även tala nedlåtande eller ha dålig 

kommunikation gentemot patienten (Morphet et al, 2014; Pich et al., 2011; Ramacciati et al., 

2018; Ramacciati et al., 2015). Sjuksköterskornas bristande bemötande kunde bero på att de 

var stressade (Angland et al., 2014) eller att de ansåg att patienten inte behövde vara på 

akutmottagningen överhuvudtaget (Angland et al., 2014; Ramacciati et al., 2018). En tredje 

anledning var om sjuksköterskorna och patienterna inte förstod varandra t.ex. vid 

språkbarriärer eller kommunikationsbrister (Renker et al., 2015; Tan et al., 2015). 

Sjuksköterskorna kunde också ha missat eller ignorerat signaler om att en patient var eller 

kunde bli våldsam (Wolf et al., 2014; Pich et al., 2011). Genom att sjuksköterskan istället var 

lyhörd och därmed inte brast i sin professionella roll möjliggjorde det snabba bedömningar 

och beslut kring vilka medel, medicinska eller fysiska, som behövdes för att förhindra en 

våldsam situation (Tan et al., 2015). 

4.3 Icke stödjande strategier 

Sjuksköterskornas erfarenhet av de strategier som fanns vid våldsam incident var att de inte 

fungerade. Det var problematik vid anmälning, bristande stöd av ledning och behov av 

stödjande åtgärder. 

Problematik vid anmälning 

Sjuksköterskorna förstod behovet av att anmäla situationer där våld förekom, trots det 

anmäldes inte många incidenter på grund av krångliga anmälningssystem, brist på tid samt 

hög frekvens av våld (Pich et al., 2011). Det fanns även en rädsla kring att ses som 

inkompetent efter en våldsam incident av sina chefer (Gacki-Smith et al., 2009). De kände 

även att det inte blev någon konsekvens för de patienter som hade brukat våld (Tan et al., 

2015). 

Bristande stöd av ledning 

Sjuksköterskorna upplevde också att cheferna inte skyddade sina anställda och att de inte fick 

tillräckligt med stöd efter en våldsam incident (Ramacciati et al, 2018), trots att de hade 
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behov av hjälp och stöd (Pich et al., 2011). Det blev sällan en diskussion efter en incident med 

chefen, i synnerhet om chefen ansåg incidenten som obetydlig. Det stöd som de flesta 

sjuksköterskor tyckte fanns var från andra kollegor, specifikt äldre eller manliga kollegor 

(Tan et al., 2015). Sjuksköterskorna uppfattade att cheferna i de flesta fall tog patienternas 

sida i händelse av en våldsam incident (Renker et al., 2015). 

Behovet av stödjande åtgärder 

En viktig stödjande åtgärd som togs upp var behovet av säkerhetspersonal. Sjuksköterskorna 

ansåg att bara närvaron av säkerhetspersonal ökade tryggheten samt minskade våldet på 

akutmottagningen (Angland et al., 2014). De ville även ha tydligare riktlinjer för hantering av 

aggressiva patienter (Renker et al., 2015) och att de skulle innehålla en beskrivning av 

varningssignaler för en aggressiv patient (Tan et al., 2015). Nolltoleranspolicyn mot våld 

uppfattades som att den inte hade någon större funktion eftersom våldet förekom på en daglig 

basis (Pich et al., 2011). En annan åtgärd som föreslogs var mer utbildning för personalen för 

att kunna identifiera och hantera våldsamma patienter (Tan et al., 2015; Morphet et al., 2014; 

Ramacciati et al., 2018). De ansåg även att utbildning för medborgare, för att förstå hur 

akutmottagningar är strukturerade och ska fungera, behövdes (Ramacciati et al., 2018). 

4.5 Resultatsammanfattning 

Resultat visade att sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld var bland annat att de 

påverkades psykiskt genom att de kunde känna sig sårade, otrygga och maktlösa. En känsla av 

ensamhet och övergivenhet kunde uppstå. Våldet hade blivit normaliserat och att det var 

något de helt enkelt var tvungna att hantera. Det framkom att patienter som var påverkade av 

berusningsmedel eller led av psykisk ohälsa stod för det mesta våldet på akutmottagningen. 

Våldet påverkades av arbetsmiljön såsom väntetider, akutmottagningens utformning och 

personalbrist som ledde till frustration. Var sjuksköterskan lyhörd och hade god 

kommunikation minskade våldet, dock var det något som de ofta brast i genom att ha dåligt 

bemötande vilket eskalerade våldet. Incidenter rapporterades sällan för att det bland annat 

ansågs vara för komplicerat, dessutom upplevdes stödet från ledningen som bristfälligt. 

Sjuksköterskorna ville ha mer säkerhetspersonal på akutmottagningen samt utbildning i 

hantering av aggressiva patienter. 

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Systematisk litteraturstudie kan användas för att presentera den nuvarande kunskapen i ett 

ämne. Kunskapen kan sedan användas för att få fram riktlinjer och förändringar (Kristensson, 

2014). Metoden har därmed utgått ifrån att få fram det aktuella forskningsläget för att 

framställa indikationer på vidare forskning och därmed har ett tio års spann används som 

begränsning i sökningen. 
  

I en litteraturstudie är syftet att få fram relevanta artiklar inom det valda området (Forsberg & 

Wengström, 2016). Det säkerställdes bland annat genom att det genomfördes två kritiska 

granskningar av dem vid två olika tillfällen. Nästan alla artiklar fokuserade enbart på 

sjuksköterskor på akutmottagningar, förutom en där resultatet även omfattade tio personer 

som arbetar inom ambulanssjukvården, artikeln lyfte dock upp att svaren mellan 
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ambulanspersonalen och sjuksköterskorna på akuten inte skiljdes åt. Därmed blev den 

relevant att ha med. 
  
Överförbarhet och rimlighet är begrepp som är centralt att ta hänsyn till vid 

resultatgranskning. Överförbarhet betyder att se om resultat av en artikel kan överföras till ett 

annat sammanhang. Rimlighetskriteriet betyder att ta hänsyn till om resultatet är rimligt och 

om det stämmer överens med hur verkligheten ser ut (Forsberg & Wengström, 2016). 

Överförbarheten samt rimligheten i resultatet säkerställdes bland annat genom att artiklarnas 

resultat visade på liknande tendenser även fast de kom från olika delar av världen, såsom 

Europa, Nordamerika, Oceanien och Asien.  
  

Etiska förhållningssätt som författarna tog ställning till tidigt var risken för att ha tolkat 

materialet felaktigt och låta personliga åsikter påverka vinklingen av resultatet. Det är etiskt 

fel att förvränga, samt att enbart inkludera artiklar som stödjer författarnas egna personliga 

åsikter. I kvalitativa studier är det dock oftast oundvikligt att författarna bidrar med sin egen 

förförståelse vid tolkning av materialet (Forsberg & Wengström, 2016). För att undvika det, 

har författarna försökt sätta sina personliga åsikter åt sidan under hela arbetsprocessen. 

Analyseringen har skett med två författare vilket också är sätt att höja trovärdigheten i arbetet 

(Kristensson, 2014). 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultat visade på att hot och våld på akutmottagningar var normaliserat, vilket var en del av 

problemet som sjuksköterskorna vittna om. Det bevisas också i annan studie som poängterar 

hur vanligt våldet är på akutmottagningar och att vårdpersonalen ansåg att det var en del av 

arbetet (Pourshaikhian, Abolghasem Gorji,  Aryankhesal, Khorasani-Zavareh & Barati, 2016). 

Resultatet framställde även att våldet gjorde att sjuksköterskorna mådde sämre psykiskt, bland 

annat kunde de bli utmattade. Det är något som en annan litteraturstudie (Edward, Ousey, 

Warelow & Lui, 2014) problematiserade. Studien kom ytterligare fram till att 

sjuksköterskorna kunde på grund av utmattning bli mer frånvarande från arbetet eller att de 

valde att sluta (ibid). Samhällsmässigt blir det därmed centralt att sätta in åtgärder för att 

minska våldet för att förbättra välmående för vårdpersonalen för att få dem att vilja stanna och 

att göra vården säkrare.  
  
Enligt ICN etiska principer ska sjuksköterskorna bland annat arbeta med att främja hälsa och 

lindra lidandet hos patienter (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). I resultatet framkom det 

att sjuksköterskorna på grund av våldet kunde bli mer empatilösa och att arbetstandarden 

sjönk och det ledde till sämre omvårdnad. Sjuksköterskorna brast i sin professionella roll 

genom att intresset för att främja patientens hälsa försämrades och de blev mer intresserad av 

att skriva ut patienten än att lindra lidandet. I resultatet framkom det inte några skillnader 

mellan könen, det finns dock andra studier som visade på att män i medelåldern oftast är 

gärningsmannen när det kommer till våldsamma situationer på akutmottagningar (Nikathil, 

Olaussen, Gocentas, Symons, & Mitra, 2017). 
  

I resultatet framgick det att sjuksköterskors brister i kommunikation var en faktor till våld. 

Enligt Travelbees teori ska sjuksköterskan bemöta patienten med omsorg, värdighet och 

empati, något som sjuksköterskor ofta brister i (Travelbee, 1971). Det synliggjordes i 

resultatet att sjuksköterskor kunde ha ett bristande bemötande mot patienter i form av dåligt 

bemötande och nedlåtande ton, vilket förvärrade situationen ytterligare. Språkbarriärer mellan 

sjuksköterskor och patienter var även en vanlig orsak till bristande kommunikation. Travelbee 

beskriver att bristfällig kommunikationen kan bero på att sjuksköterskan har en bristande 

förmåga att se patienten som en individ samt svårigheter att uppfatta olika nivåer av 
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kommunikationer (Travelbee, 1971). Det blev tydligt i resultatet att sjuksköterskor ofta 

missade varningssignaler från patienter vilket kan leda till en våldsam incident, genom att 

vara medveten om varningssignaler och ha ett gott bemötande kan det förhindras. Det 

framkom även att våldet gjorde att sjuksköterskor blev empatilösa, att omvårdnaden 

påverkades negativt, enligt Travelbee är empati av stor vikt för att skapa en mellanmänsklig 

relation. Bemöter sjuksköterskan patienten med empati kan framtida handlingar förutses 

(Ibid). 

6. Slutsatser 

Slutsatsen blev därmed att sjuksköterskors erfarenhet är att våldet på akutmottagningar är 

normaliserat vilket blir ett problem för sjuksköterskors arbetssituation. Våldet gör att 

sjuksköterskorna mår sämre samt omvårdnaden av patienter försämras. I 

omvårdnadsprocessen blir kommunikation en viktig del för att hantera våldsamma patienter, 

därmed behöver sjuksköterskor lära sig ett bra bemötande tidigt.  

6.1 Klinisk nytta 

Resultat visade på att det finns indikation på att sätta in förbättringsarbete kring att minska 

våldet behövs för att garantera en säkrare vårdmiljö för patienter och sjuksköterskor. Åtgärder 

som resultat tog upp var säkerhetspersonal, utbildning eller riktlinjer. Det är även något som 

behöver ständigt bedrivas för att förebygga våld på akutmottagningar.  

6.2 Fortsatt forskning 

Våld på akutmottagningar är ett ämne som det behöver bedrivas forskning kring, för att kunna 

se effekten av åtgärderna och om prevalens av våldet har förändrats. Annan forskning som 

kan bedrivas är i en svensk miljö samt prevalens mellan könen.  

 

Sammanfattningsvis går det att säga att det är ett ämne som ständigt behöver undersökas, 

utvecklas och utforskas. 
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139. 
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Irland 

 

“The aim of this qualitative 

study was to explore nurses’ 

perceptions of the factors 

that cause violence and 

aggression in an Irish ED.” 

Design/metod: Kvalitativ 

deskriptiv.   

Population:  

Sjuksköterskor som arbetade på en 

irländsk akutmottagning och har 

minst 6 månader arbetserfarenhet, 

och har under den senaste månaden 

varit med om en våldsam situation 

i arbetet.  

Urval 

Strategiskt urval.  

Urvalsförfarande 

Alla sjuksköterskor som uppfyllde 

inklusionskriterierna blev 

inbjudna. 

Beskrivning slutlig studiegrupp: 

12 sjuksköterskor som arbetar på 

akuten. 3 män, 9 kvinnor, 7 var i 

åldern 36-40.  

Datainsamlingsmetod:  

Semi-strukturerad intervju. 

Analysmetod: 

Innehållsanalys. 

 

Styrkor: Överförbar. 

Tydlig beskriven metod 

och resultat. Relevant 

urval.  

 

Svagheter:  

Liten diskussion kring 

bias eller vad för relation 

forskarna hade med 

varandra. Ingen 

diskussion kring bortfall 

 

Bristande kommunikation, 

miljön på akuten samt den 

långa väntetiden kunde öka 

våldet. Kunde ha sämre 

bemötande p.g.a. stress, 

speciellt mot dem som de 

ansåg inte behöver vara 

där. Säkerhetsvakter och 

personligt larm var 

önskade åtgärder. 

Sjuksköterskorna beskrev 

att de kände sig mindre 

hotade av fulla människor. 

Ansågs även hot och våld 

var en del av arbetet. Svårt 

att vara ostörd kunde leda 

till frustration. 
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Violence against nurses working 

in US emergency departments. 

Journal of Nursing 

Administration, 39(7/8), 340–

349. 

doi:10.1097/NNA.0b013e3181a

e97db 

 

USA 

 

“The objective of this study 

was to investigate 

emergency nurses’ 

experiences and perceptions 

of violence from patients 

and visitors in US 

emergency departments 

(EDs). “ 

Design/metod: 

Tvärsnittsstudie 

Population:  

Legitimerade sjuksköterskor som 

var medlem i Emergency Nurses 

Association (ENA) och hade 

tillgång till en dator.  

Urval 

Bekvämlighetsurval 

Urvalsförfarande 

Sökte deltagare genom ENA 

nyhetsbrev, deras webbsida och 

email.   

Beskrivning slutlig 

studiegrupp:3,465 av 31,905 

svarade på enkäten. De svarande 

representerar alla 50 delstater. 

84,4% kvinnor, 15,6% män. Ålder 

18-55+.  

Datainsamlingsmetod:  

69 frågors enkät som var tillgänglig 

på ENA:s hemsida under 1 månad 

våren 2007 

Analysmetod 

Icke-parametrisk metod 

 

Styrkor:  

Låg bias, stort urval. 

Svagheter:  

Stort bortfall, ingen 

diskussion kring det.  

 

Sjuksköterskorna beskrev 

att de kände sig otrygga på 

arbetsplatsen. Personalbrist 

kunde leda till långa 

väntetider. Rädsla att 

uppfattas som 

inkompetenta var en 

anledning till att de inte 

anmälda. Psykisk sjuka är 

en riskfaktor för våld. 
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

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

A., Hsiao, Y.-C., Goopy, S., & 

Chen, L.-C. (2017). Workplace 

violence against emergency 

nurses in Taiwan: A 

phenomenographic study. 

Nursing Outlook, 65(4), 428–

435. 

doi:10.1016/j.outlook.2017.04.0

03 

 

Taiwan 

 

“The purpose of the study 

was to understand ED 

nurses’ workplace 

violence  experiences and 

perspectives.” 

Design/metod: 

Kvalitativ fenomenologisk design 

Population: 

Studien genomfördes på tre 

akutmottagningar i Taiwan.  

Registrerade sjuksköterskor som 

arbetade på akutmottagning, har 

upplevt våld på akutmottagningen, 

som var 20 år och äldre samt var 

villiga att vara med i studien. 

Urval: 

Strategiskt urval 

Urvalsförfarande:  

Beskrivning slutlig studiegrupp: 

30 sjuksköterskor som arbetar på 

akuten, 5 män, 25 kvinnor 

Datainsamlingsmetod: semi-

strukturerad intervju 

Analysmetod: fenomenologisk 

analys 

Styrkor: Bra design som 

svarar på syftet, har tagit 

upp bias. Är överförbar 

till Sverige. 

  

Svagheter: För stor 

mängd. Har ingen 

beskrivning hur de fick 

fram deltagare. 

Upplevs accepterande när 

det sker dagligen. Vid en 

attack kände 

sjuksköterskorna sig 

skrämda, sårbara, ensamma 

och maktlösa. Efteråt 

påverkade attacken deras liv 

genom att de tänkte på det 

ofta, fick flashbacks och 

kände sig osäkra på 

arbetsplatsen. Det kunde 

påverka omvårdnaden, 

förlorade empatin och ville 

snabbare skriva ut patienten. 
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Morphet, J., Griffiths, D., 

Plummer, V., Innes, K., 

Fairhall, R., & Beattie, J. 

(2014). At the crossroads of 

violence and aggression in 

the emergency department: 

perspectives of Australian 

emergency nurses. 

Australian Health Review, 

38(2), 194–201. doi: 

10.1071/AH13189 

 

Australien  

 

“The aim of the present 

study was to identify 

the causes and common 

acts of violence in the 

ED perceived by three 

distinct groups of 

nurses.” 

Design/metod: 

The Delphi technique  

Population: Sjuksköterskor som arbetade 

på en akutmottagning i Australien och 

medlem i the College of Emergency 

Nursing Australasia (CENA).   

Urval:  

Urvalsförfarande:  

Beskrivning slutlig studiegrupp: 

Deltagarna var från hela Australien. I 

första rundan deltog totalt 157 personer, 

triagerings sjuksköterskor:135, 

avdelningssköterska:12 st och 10 

sjuksköterskor. I andra rundan deltog totalt 

132, 109 triageringsjuksköterskor, åtta 

sjuksköterskor och 15 avdelningssköterska  

I tredje rundan deltog 158 st, 130 

trageringssjuksöterskor, 20 

avdelningssköterskor och 8 sjuksköterskor.  

Datainsamlingsmetod: Första rundan var 

fri text enkät, andra och tredje enkät med 

rankning.  

Analysmetod  

Första rundan analyserades med koder, 

andra och tredje användes en kvantitativ 

statistisk metod.  

 

Styrkor: Låg 

bias, längre utvärdering, 

Överförbar. 

Svagheter:  

Ingen beskrivning av 

bortfall från runda 1 och 

2. Ingen tydlig 

beskrivning av hur de 

fick tag i deltagarna.  

 

Patienter som var alkohol- 

och drogpåverkade eller var 

psykisk sjuk patienter var en 

riskfaktor till våld. 

Akutmottagningens system 

och långa väntetider bidrog 

till våld. Mer utbildning 

behövdes. Dålig 

kommunikation ökade våldet 

samt oförståelse rörande 

akutmottagningens system. 
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Författare, år, titel, tidskrift, sidnr 

och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Pich J, Hazelton M, Sundin D, & 

Kable A. (2011). Patient-related 

violence at triage: a qualitative 

descriptive study. International 

Emergency Nursing, 19(1), 12–

19. doi: 

10.1016/j.ienj.2009.11.007 

 

Australien 

 

“The aim of the study was 

to describe the experiences 

of a group of triage nurses 

with patient-related 

workplace violence during 

the previous month.” 

Design/metod: 

Kvalitativ beskrivande 

population: 

Traigeringssjuksköterskor som 

arbetar på akutmottagning på ett 

sjukhus i New South Wales, 

Australien. 

Urval: 

Strategiskt urval 

Urvalsförfarande 

Rekrytera sjuksköterskor som 

arbetade på studieplatsen 

Beskrivning slutlig studiegrupp: 

Sex legitimerade sjuksköterskor 

som arbetar inom triageringen. 2 

män, 4 kvinnor. Ålder 29-53.  

Datainsamlingsmetod: semi-

strukturerad intervju 

Analysmetod: 

Innehållsanalys 

 

Styrkor: Låg bias, 

Överförbar. 

  

Svagheter: En 

arbetsplats, ingen 

tydlig beskrivning av 

urvalsförfarande. 

 

Riskfaktorer var psykisk sjuka, 

alkohol- och drogpåverkade, 

långa väntetider. Det var 

enklare att hantera våld från 

berusade patienter då de ansågs 

inte var ansvariga för sina 

handlingar. Sjuksköterskor 

kände sig ofta maktlösa och 

upplevde våldet som 

oundvikligt. Sjuksköterskor 

Kände sig mer empatilösa mot 

patienten. Medvetande om 

patienters olika 

varningssignaler kunde minska 

våldet. Normen var att inte 

anmäla för att det var för 

komplicerat. Hade behov av att 

få stöd av ledningen, utbildning 

för att kunna hantera 

våldsamma patienter. 

Nolltoleranspolicyn fungerar 

inte.  
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Ramacciati, N., Ceccagnoli, 

A., Addey, B., & Rasero, L. 

(2018). Violence towards 

Emergency Nurses. The 

Italian National Survey 2016: 

A qualitative study. 

International Journal of 

Nursing Studies, 81, 21–29. 

doi: 

10.1016/j.ijnurstu.2018.01.01

7 

 

Italien 

 

“The aim was to 

explore 

nurses  perception

s of Workplace 

Violence 

in the Italian 

National Health 

Service Accident 

and Emergency 

workplace.” 

 

Design/metod: kvalitativ  

Population: 

Legitimerade sjuksköterskor som 

arbetade inom akutvård 

exkl: att de inte har arbetat inom de 

närmaste 12 månaderna. 

Urval: 

Proaktiv, skickat ut frågeformulär till 

alla akutmottagningar i Italien. 

Urvalsförfarande 

En person ringde alla 668 

akutmottagningar i Italien. Fanns 

information om studien på nätet och 

skickades ut via mejl till alla 

akutmottagningar.  

Beskrivning slutlig studiegrupp: 

Deltagarna motsvarar hela Italiens 

befolkning.  

Enkäten skickades ut till 15,618 

sjuksköterskor som arbetade på akuten, 

1100 svarade på enkäten och 265 på 

fokusfrågorna, 144 kvinnor och 119 

män. Ålder 20-65.  

Datainsamlingsmetod: 

Enkät 

Analysmetod:  

innehållsanalys 

 

Styrka: Låg bias, 

stort urval. 

  

Svaghet: Stort 

bortfall. 

Sjuksköterskorna uppfattade våldet 

som en del av arbetet. Våldet kunde 

uppstå p.g.a. sjuksköterskorna 

bristande kommunikation och 

bemötande, speciellt om att de ansåg 

att patienten inte skulle vara där. Långa 

väntetider och personalbrist bidrog till 

våld. Kände att de inte fick stöd av 

ledningen, samt att sjuksköterskorna 

ofta fick ta på sig skulden.  Efter en 

våldsam incidens kände de sig ofta 

ensamma och att det bidrog till 

utmattning, depression och brist på 

motivation. Föreslog att det behövdes 

utbildning hur de ska hantera dessa 

situationer, samt att lära invånare hur 

de ska använda akutmottagningen på 

ett korrekt sätt.    
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Ramacciati, N., Ceccagnoli, 

A., & Addey, B. (2015). 

Violence against nurses in 

the triage area: An Italian 

qualitative study. 

International Emergency 

Nursing, 23(4), 274–280. doi: 

10.1016/j.ienj.2015.02.004 

 

Italien 

 

“This qualitative study 

aims to investigate the 

feelings experienced by 

nurses following episodes 

of violence in the 

workplace.” 

Design/metod: 

Kvalitativ fenomenologisk 

studie.  

Population: 

Sjuksköterskor som hade 

erfarenhet av våld inom 

triageringen.  

Urval 

Strategiskt urval. 

Urvalsförfarande 

Beskrivning slutlig 

studiegrupp: 

Nio sjuksköterskor deltog från 6 

olika akutmottagningar i 

Tuscanaområdet Italien. Sex 

kvinnor, 3 män. Medelåldern 

runt 44 år.  

Datainsamlingsmetod: 

Fokusgruppsintervju 

Analysmetod: 

Innehållsanalys. 

 

Styrkor: Låg bias, 

genom att de tydlig 

beskriver hur det 

bemött detta.  

Svagheter: Ingen 

bortfallsanalys eller hur 

de fick tag i 

sjuksköterskorna. 

Kände sig sårbara och att det inte 

fanns någon som kan försvara dem 

efter en våldsam incident. 

Uppfattades att ledningen övergav 

dem. Kunde känna sig djupt sårade 

och kände att det var deras fel efter 

en incident. Kunde ta det personligt 

och att det var orättvist samt att det 

kunde sätta djupa sår som tog lång 

tid att läka. Fanns en rädsla om att 

det kunde uppstå igen och att det var 

oundvikligt. Verbalt våld 

uppfattades inte ens som våld. 

Berusade patienter som blev 

våldsamma uppfattades inte lika 

hotfulla i och med att deras avsikt 

inte var att skada någon. 

Sjuksköterskornas dåliga bemötande 

kunde vara en riskfaktor. Kvinnliga 

sjuksköterskor kunna uppleva våldet 

mer skrämmande. 
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Renker, P., Scribner, S. A., 

& Huff, P. (2015). Staff 

perspectives of violence in 

the emergency department: 

Appeals for consequences, 

collaboration, and 

consistency. Work, 51(1), 

5–18. doi:10.3233AVOR-

141893 

 

USA 

 

“The purpose of this 

study was to identify 

and describe staff 

experiences, 

concerns, and 

perceptions related 

to violence and 

abuse perpetrated by 

patients, family, and 

non-family visitors.” 

Design/metod: 

Både kvantitativ och kvalitativ. 

Population: 

Vårdpersonal på en akutmottagning 

mellanvästern, USA.  

Urval 

Strategiskt urval, använt sig av en 

akutmottagning. 

Urvalsförfarande 

Fick information om studien på 

personalmöte och enkäten sattes i 

deras postfack på arbetsplatsen.  

Beskrivning slutlig studiegrupp: 52 

av 142 svarade på enkäten, 41 

kvinnor. 41 på akuten och 10 

ambulanspersonal.  

Datainsamlingsmetod: Enkät med 

kvantitativ data och kvalitativa 

öppna frågor samt intervju med 

nyckelpersoner. 

Analysmetod 

Deskriptiv statistik och  

Innehållsanalys. 

 

  

Styrka: Två metoder. 

Svagheter: Enbart en 

akutmottagning, låg 

svarsfrekvens. 

Orsaker till våld var språkbarriärer, 

personalbrist samt bristande 

kommunikation. Obevakade 

ingångar, brist på enskilda rum 

bidrog även till ökat våld och 

otrygghet. Rädsla att hamna ensam i 

isolerad yta . Behövde upprätthålla 

en plan för att hantera de patienter 

som är våldsamma. Upplevde inget 

stöd från ledningen, utan de tog 

patienternas sida vid hot. 
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Tan, M. F., Lopez, V., & 

Cleary, M. (2015). Nursing 

management of aggression in a 

Singapore emergency 

department: A qualitative 

study. Nursing & Health 

Sciences, 17(3), 307–312. 

doi:10.1111/nhs.12188 

 

Singapore 

 

“To explore nurses' 

perceptions of 

managing aggressive 

patients presenting to 

the ED.” 

Design/metod: 

Kvalitativ.   

Population:   

Legitimerad sjuksköterska som 

arbetar på en akutmottagning i 

Singapore. Sjuksköterskorna ska ha 

haft kontakt med aggressiva 

patienter och arbetet på 

vuxenakuten i mer än 3 månader. 

Urval: 

Strategiskt urval. 

Urvalsförfarande 

Reklam och personalmöte användes 

för att rekrytera deltagare. 

Beskrivning slutlig studiegrupp: 

10 sjuksköterskor i ålder 22-30, 8 

var kvinnor. 

Datainsamlingsmetod: Intervju. 

Analysmetod: 

Tematisk analys. 

 

Styrka: 

Tydlig beskrivning 

av resultat, analys 

och datainsamling. 

Svaghet: Ingen 

tydlig beskrivning 

av deras 

förförståelse. 

Fick upprepande tankar om händelsen. 

Att ständigt utsättas för våld ledde till att 

de inte kände arbetstillfredsställelse, 

bittra och utbrändhet. Att se på 

kroppsspråket var en viktig del för att 

förhindra våldet. Ansågs vara en del av 

arbetet att ta hand om aggressiva 

patienter men kände att de hanterade det. 

Kommunikation var viktigt för att 

förhindra våldet. Hade sällan diskussion 

efter en händelse med chefer, uppfattade 

som att ledningen inte brydde sig. Stödet 

kom från kollegor. Tyckte att riktlinjerna 

behövde uppdateras och omfatta hur de 

kan känna igen varningssignaler. 

Utbildning behövdes för att kunna lära 

sig att hantera aggressiva patienter. 

Anmälning ansågs som något besvärligt 

att det sällan hände något med dem.  
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Perhats, C. (2014). Nothing 

Changes, Nobody Cares: 

Understanding the 

Experience of Emergency 

Nurses Physically or 

Verbally Assaulted While 

Providing Care. JEN: 

Journal of Emergency 

Nursing, 40(4), 305–310. doi: 

10.1016/j.jen.2013.11.006 

 

USA 

 

“The purpose of this 

study was to better 

understand the 

experience of 

emergency nurses who 

have been physically or 

verbally assaulted while 

providing patient care 

in US emergency 

departments.” 

Design/metod: 

Kvalitativ deskriptiv. 

Population: 

Sjuksköterskor som arbetar på en 

akutmottagning och har varit med om 

en traumatisk upplevelse samt medlem i 

Emergency Nurses Association (ENA).  

Urval: Bekvämlighetsurval. 

Urvalsförfarande: Skickade mejl till de 

som var medlem i Emergency Nurses 

Association, samt info på deras sida. 

Beskrivning slutlig studiegrupp: 46 

engelsktalande sjuksköterskor som arbetar 

inom akuten, 8 män, 37 kvinnor, 1 okänd 

kön. 

Datainsamlingsmetod: 

Skrivna berättelser 

Analysmetod: Innehållsanalys 

Styrka: Låg bias.  

  

Svagheter: Ingen tydlig 

beskrivning av 

förförståelse. 

Långa väntetider, psykisk 

sjuka samt drog-och 

alkoholpåverkade 

patienter var orsaker till 

våld. Våld hade blivit en 

del av vardagen och 

därmed även lett till 

förnekande av att våld 

sker på 

akutmottagningen. Kunde 

missa signaler från 

patienter som sedan 

kunde leda till att 

patienten blev 

våldsamma. Uppfattade 

att det var en osäker 

arbetsmiljö. 
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