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Abstrakt 

Bakgrund: Hot och våld inom sjukvården är ett växande och allvarligt arbetsmiljöproblem. 

Hotfulla och våldsamma situationer har visat sig vara vanligt förekommande inom 

akutsjukvården och forskning har visat att 85% av sjuksköterskor som jobbar inom området 

någon gång blivit utsatta. Detta medför många konsekvenser för personalen, patienten och för 

arbetsplatsen.  

Syfte: Syfte var att beskriva risker för hot och våld, samt förebyggande åtgärder för att 

minska risken att som vårdpersonal utsättas för hot och våld inom akutsjukvården. 

Metod: Vald metod var en litteraturstudie med deskriptiv design. Litteratursökning 

genomfördes i fyra olika databaser och sammanställdes sedan med hjälp av innehållsanalys. 

Resultat: Litteraturstudiens resultat kom att utgöras av en sammanställning av 16 

vetenskapliga artiklar. I studiens resultat framkom två huvudkategorier vilka var: identifiering 

av risker för hot och våld samt åtgärder för att förebygga och hantera hot och våld. 

Identifiering av risker kunde innebära identifiering av beteenden, organisationsfaktorer och 

personal- och arbetstidsfaktorer. Förebyggande åtgärder framkom i form av utbildning, 

förbättrad säkerhet samt kommunikationsmetoder. 

Slutsats: Litteraturstudien visar att förbättringar i säkerheten på arbetsplatsen samt i 

personalens utbildning i hantering av hot och våld är förebyggande åtgärder som är 

användbara. Personalen kan också identifiera riskbeteenden hos patienter och anhöriga samt 

vara medvetna om risker inom organisations- och arbetstidsfaktorer under arbetet. Studier 

visade även att olika kommunikationsmetoder kunde användas för att förebygga att patienten 

eller anhöriga blev hotfull eller våldsam. Mer forskning behövs inom området. 

 

Nyckelord: akutsjukvård, prevention, hot, våld och våld på arbetsplatsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

Background: Threats and violence in health care is a growing and serious work environment 

problem. Threatening and violent situations have proved to be prevalent in emergency care 

and research has shown that 85% of nurses who work in the field at some point been exposed. 

This causes many consequences for staff, the patient and for the workplace. 

Purpose: The aim of this study was to describe risks of threat and violence, and what 

preventive measures are available to reduce the risk to which personnel exposed to threats and 

violence in emergency care. 

Method: The chosen method was a literature review with descriptive design. Literature 

searches were conducted in four different databases and compiled using content analysis. 

Results: Literature review results came to consist of a compilation of 16 scientific articles. 

The results of the study showed two main categories which were: identification of risk factors 

of threat and violence and measures to prevent and cope with threats and violence. 

Identification of risks could involve the identification of behaviors, organizational factors and 

human resources and labor factors. Prevention emerged in the form of education, safety and 

communication. 

Conclusion: The literature review shows that improvements in workplace safety and training 

of staff in handling threats and violence is prevention measures that are useful. The staff can 

also identify risk behaviors of patients and relatives, and be aware of the risks within the 

organization and working of factors at work. Studies also showed that different methods of 

communication could be used to prevent the patient or relatives become threatening or 

violent. More research is needed in this area. 

Keywords: emergency medical services, prevention, threat, violence and workplace violence. 
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1. Bakgrund 

1.1. Hot och våld på arbetsplatsen 

Hot och våld på arbetsplatsen är ett växande och allvarligt arbetsmiljöproblem. Psykiska 

besvär, fysisk skada och ekonomisk förlust är bara några exempel på följder efter att ha blivit 

utsatt för hot och våld. Även om den anställda inte har blivit utsatt för hot eller våld kan oron 

för att bli utsatt finnas där och innebära en daglig psykisk påfrestning (Menckel, 2000).  

Det förekommer flera olika typer av hot och våld på våra arbetsplatser. Det är till exempel 

fysiskt våld, verbala otrevligheter, aggressivitet, mobbning, trakasserier, sexuella trakasserier 

och cybervåld. Förekomsten varierar mellan olika arbetsplatser, men vissa är mer utsatta än 

andra. Förekomsten är högre inom handeln, polisen, skolan, vården och bland 

säkerhetsföretag. Forskning har visat att i Sverige har 18% av kvinnorna och 10% av männen 

blivit utsatta för våld eller hot om våld på sin arbetsplats. Sexuella trakasserier som till 

exempel olika sexuella kommentarer eller oönskad beröring förekommer, där har forskning 

visat att 33-50% har blivit utsatt för detta på sin arbetsplats. Kvinnor utsätts oftare för sexuella 

trakasserier än vad män gör. För de som kommer från en annan etnisk grupp i samhället har 

60% blivit utsatt av någon form av trakasserier (Göransson, Näswall & Sverke, 2011). 

 

1.2. Lagar och definitioner 

Det finns olika definitioner på hot och våld. En definition och det som i juridisk mening 

innefattas i begreppet våld är:  

Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller 

henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två 

år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1998:393). 

(Munck, 2013, s.1095) 

 

Enligt brottsbalken i Sveriges rikes lag är definitionen på hot följande: 

Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat 

att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller 

egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år. Är brottet grovt, döms till 

fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. Lag (1993:207). (Munck, 2013, s. 1098) 

 

Det finns andra beteenden som inte kan klassas som hot eller våld enligt lagen, men som kan 

uppfattas som hotfulla eller kränkande av den som utsätts. Exempel på det kan vara en 

utskällning eller en förolämpning (Tilly, 2014). 

I denna litteraturstudie inkluderar akutsjukvård både omvårdnad inom ambulans- och på 

akutmottagning. 

 

1.3. Hot och våld inom sjukvården 

Hot och våld kan förekomma inom alla hälso- och sjukvårdens områden. Forskning har visat 

att 62,8% av sjuksköterskor inom olika områden i vården har blivit utsatta för någon form av 

hot och våld under sitt arbete (Spector, Zhou & Che, 2014). Sjuksköterskorna blir oftare 

utsatta för hot och våld än vad doktorerna blir, vilket kan bero på att de spenderar mer tid 
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tillsammans med patienten och att doktorerna har en högre auktoritet i patienter och anhörigas 

ögon jämfört med vad sjuksköterskorna har (Edward, Ousey, Warelow & Lui, 2014).  

Den vanligaste formen av hot och våld som förekommer inom sjukvården är verbala 

övergrepp, som till exempel att någon skriker på personalen, eller att de blir utsatta för 

sexuella påhopp. Men det förekommer också att personalen blir utsatt för att någon sparkar, 

slår och spottar på dem. Forskning har visat att verbalt våld är vanligast bland allmänna 

sjuksköterskor och att fysiskt våld är vanligast inom akutsjukvården, inom psykiatrin och på 

vårdhem (Edward et al., 2014).  

 

1.4. Konsekvenser av hot och våld inom sjukvården 

Att drabbas av hot och våld inom sitt arbete kan få många olika följder för individen och 

denne kan reagera på många olika sätt. Vissa drabbas av posttraumatiska symtom som till 

exempel utbrändhet, depression, rädsla, posttraumatiskt stressyndrom, brist på arbetsglädje 

och minskad förmåga att utföra sitt arbete (Taylor & Rew, 2011). Personal som blivit utsatt 

för hot och våld på arbetsplatsen kan även känna sig rädda på arbetet. En studie gjord av 

Lyneham (2000) visade att 77% av sjuksköterskorna på en akutmottagning ibland kände sig 

rädda och att 17% ofta kände rädsla när de arbetade. Att ha blivit utsatt för hot och våld på 

arbetet kunde medföra att den som blivit utsatt tog till droger och alkohol efter övergreppet 

(Edward et al., 2014).  

Hot och våld ger även konsekvenser för arbetsplatsen. Det ger en minskad kvalité på vården 

och kostnaden för denna ökar (Anderson, FitzGerald & Luck, 2010). Exempel på dessa 

kostnader är till exempel att förstärka säkerheten, medicinska och juridiska kostnader samt 

förlorad arbetstid för personalen (Taylor & Rew, 2011). Att det förekommer hot och våld 

inom yrkesgruppen kan också leda till att det blir svårt att behålla och rekrytera ny personal 

till arbetsplatsen. Det kan också leda till att färre personer vill utbilda sig till att jobba inom 

yrket (Jackson, Clare & Mannix, 2002). Patienterna kan även bli drabbade eftersom det inte är 

ovanligt att personalen känner sig osäker och har respekt för att behandla riskpatienter (Hills 

& Joyce, 2013). Suserud, Blomquist och Johanssons (2002) studie visar att personalen i 

ambulansen försöker hålla viss distans till patienten om han/hon uppträder hotfullt eller 

våldsamt samt att de försöker att undvika att göra en del undersökningar. 

Det finns även exempel på positiva effekter efter att ha blivit utsatt för hot och våld. Hills och 

Joyce (2013) beskriver att den person som blivit utsatt ofta blir mer medveten om sin 

personliga säkerhet samt att de blir mer uppmärksamma på potentiellt hotfulla och våldsamma 

situationer.   

 

1.5. Förekomst av hot och våld inom akutsjukvården 

Personal inom akutsjukvård löper större risk att utsättas för hot och våld eftersom det är 

vanligast förekommande inom akutsjukvård och på psykiatriska avdelningar (Taylor & Rew, 

2011). Inom akutsjukvården har forskning visat att 85% av sjuksköterskor som arbetar inom 

det området har blivit utsatta för hot och våld (Jackson et al., 2002). Suserud et al. (2002) har 

gjort en studie som visar att de som arbetar i ambulansen är mer utsatta eftersom de inte har 

någon bra flyktväg, de arbetar på olika platser där hjälp behövs och nästan allt som finns i 

ambulansen kan användas som vapen, till exempel syrgastuber, stetoskop, saxar och kanyler. 

Studien visar även att 80,3% av ambulanspersonalen har blivit utsatta för hot eller våld under 

arbetet. 
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Det är inte all förekomst av hot och våld mot akutsjukvårdspersonal som framkommer 

eftersom inte allt rapporteras av personalen. Orsaker till att det inte alltid rapporteras är bland 

annat att vårdpersonalen tycker att de får räkna med hot och våld när de jobbar inom 

akutsjukvården (Erickson & William-Evans, 2000; Suserud et al., 2002), samt att en del 

kvinnor tvekar och inte vill anmäla när de blir utsatta för sexuella trakasserier på arbetet 

(Spector et al., 2014).  

Det är inte alltid patienten som utsätter personalen för hotet eller våldet, det kan också vara 

vänner eller släktingar till patienten (Jackson et al., 2002). Även andra personer som finns ute 

runt ambulansen och som inte känner patienten kan utsätta personalen för hot och våld 

(Suserud et al., 2002).  

 

1.6. Sjuksköterskans och arbetsgivarens skyldigheter 

I Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförenings (2012) 

kompetensbeskrivning för sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning 

mot ambulanssjukvård beskrivs att sjuksköterskan ska kunna upprätta handlingsberedskap för 

hot- och våldssituationer och kunna identifiera riskfyllda miljöer under arbetet. Det finns även 

beskrivet i kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska att sjuksköterskan ska ha 

förmåga att kunna hantera hot och våld i arbetet (Socialstyrelsen, 2005).  

Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ansvar för att se till att personalen har tillräcklig 

utbildning och information för att kunna förutse och hantera riskfyllda situationer 

(Arbetsmiljöverket, 2011).  Arbetsgivaren har även skyldighet att se till att det finns riktlinjer 

för hur personalen snabbt kan kalla på hjälp om en hotfull eller våldsam situation skulle 

uppstå. Skyldighet att rapportera en händelse innehållande hot och våld ligger hos 

arbetsgivaren. Denna ska även utreda det som inträffat. Det är även viktigt att erbjuda hjälp 

och stöd till den drabbade personalen (Tilly, 2014). 

 

1.7. Joyce Travelbees omvårdnadsteori 

Joyce Travelbee beskriver i sin omvårdnadsteori om hur sjukdom och skada kan bli ett 

lidande för patienten. Lidandet kan i sin tur bli ett hot mot individen. Travelbee menar att 

lidandet kan upplevas olika men de allra flesta reagerar ofta med en känsla av att ”varför 

drabbas just jag?”. Enligt Travelbee beror denna känsla på att patienten som drabbats av 

sjukdom eller skada inte förstår varför just denne drabbats, och patienten kan därmed inte 

känna någon mening eller acceptans för detta. Detta kan enligt Travelbee leda till att patienten 

tar ut sin vrede antingen på sig själv eller på andra. Därför blir sjuksköterskans roll i sådana 

situationer mycket viktig. Travelbee beskriver i sin omvårdnadsteori hur sjuksköterskans mål 

med omvårdnaden är att hjälpa patienten att hantera sin sjukdom och sitt lidande genom att 

finna mening. För att uppnå detta mål anger hon kommunikation som ett centralt begrepp. 

Kommunikationen kan ske både verbalt och icke-verbalt med syfte att skapa en interaktion 

mellan patienten och sjuksköterskan. En fungerande kommunikation kommer enligt 

Travelbee leda till att en mellanmänsklig relation utformas. Den mellanmänskliga relationen 

anser hon vara grundläggande för att kunna identifiera patientens omvårdnadsbehov och på så 

vis kunna uppnå omvårdnadens mål, nämligen att hjälpa patienten att hantera sin sjukdom 

samt att finna mening i sitt lidande (Travelbee, 1966/2005).  
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1.8. Problemformulering 

Hot och våld är ett växande och allvarligt arbetsmiljöproblem och förekommer i det dagliga 

arbetet inom både ambulans- och akutsjukvård. Detta kan ge konsekvenser för både individen, 

patienten och för arbetsplatsen. Både sjuksköterskan och arbetsgivaren har skyldighet att 

kunna identifiera och hantera riskfyllda miljöer under arbetet. Därför är det viktigt att 

undersöka vilka förebyggande åtgärder som finns för att minska risken att bli utsatt för hot 

och våld i det dagliga arbetet inom akutsjukvården. Detta är ett viktigt område som behöver 

belysas och vårdpersonal behöver få ökad kunskap och förståelse för problemet för att 

underlätta hanteringen av hotfulla och våldsamma situationer.  

 

2. Syfte  
Syfte var att beskriva risker för hot och våld, samt förebyggande åtgärder för att minska 

risken att som vårdpersonal utsättas för hot och våld inom akutsjukvården. 

 

3. Metod 
Vald metod var en litteraturstudie med deskriptiv design med inspiration av Polit & Becks 

(2012) flödesschema. Första steget i flödesschemat var att formulera en eller flera 

frågeställningar till varför studien skulle utföras. Dessa frågeställningar utvecklades sedan till 

mer konkreta frågeställningar, och med hjälp av dessa utformades sedan studiens syfte. Steg 

två i flödesschemat var att utforma en sökstrategi för studien. Författarna valde vilka 

databaser som skulle användas för litteratursökningen samt vilka inklusions- och 

exklusionskriterier som skulle finnas. Studiens nyckelord identifierades. Nästa steg var att 

utföra litteratursökning i de valda databaserna. Det material som påträffades i 

litteratursökningen granskades kritiskt och ändamålsenligt. Irrelevant material valdes bort. 

Nästa steg i flödesschemat var att noggrant läsa och kritiskt granska innehållet i det utvalda 

materialet för att se om likheter kunde påträffas. Materialets likheter analyserades och sattes 

sedan samman till olika kategorier, vilket slutligen kom att leda till litteraturstudiens resultat. 

 

3.1. Sökstrategi 

Artikelsökning utfördes i databaser som är inriktade mot omvårdnadsforskning, dessa var 

Cinahl, Medline, PsycInfo och PubMed. Sökorden valdes utifrån studiens syfte samt utifrån 

databasernas MeSH-termer, thesaurus och Cinahl ”headings”. Sökorden som användes var: 

emergency medical services, prehospital care, nursing, nurs*, preven*, threat, threat*, 

violence och workplace violence. Sökorden har kombinerats genom de booleska operatorerna 

“AND” och “OR”. Trunkering har använts vid sökning i fritext.  

Limits som användes under sökningen var att årtalen som artiklarna är skrivna var från år 

2004 och framåt. Artiklarna skulle vara ”peer reviewed” i de databaser där den 

sökmöjligheten fanns. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska. Sökningen efter material till 

resultatdelen har endast skett elektroniskt i valda databaser.  

Sökningen bifogas som bilaga 1.  

 

3.2. Urval  

Vid urval ett lästes artiklarnas titlar. Vid urval två lästes ”abstract” på de artiklar där titeln var 

relevant utifrån studiens syfte. Sedan gjordes urval tre, då lästes hela artikeln utifrån 
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inklusions- och exklusionskriterier. Inklusionskriterium var att artiklarna skulle vara 

publicerade i en vetenskaplig tidskrift. De skulle även vara godkända av en etisk kommitté 

samt handla om hot och våld mot personal inom antingen ambulans eller akutsjukvård. Både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades. Exklusionskriterium var artiklar som inte 

bedömdes ha tillräcklig god vetenskaplig kvalité. Litteraturstudier och pilotstudier samt 

studier som inte svarade mot syftet exkluderades. De artiklar som stämde överens med 

inklusions- och exklusionskriterierna gick vidare till urval fyra. Där granskades artiklarna 

utifrån Statens beredning för medicinsk utvärderings (SBU) granskningsmallar (SBU, 2013) 

och de artiklar som bedömdes ha hög eller medelhög kvalité gick vidare till urval fem, vilket 

är de artiklar som slutligen kom att användas till studiens resultatdel.  

Utvalda artiklar är sammanfattade i en artikelmatris, se bilaga 2 och urvalsprocessen är 

sammanfattad i figur 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema som redovisar antalet inkluderade och exkluderade artiklar i urvalet. 
 

3.3. Granskning 

De utvalda artiklarna har granskats utifrån SBUs granskningsmallar av kvalitativ och 

kvantitativ forskningsmetod (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2013). De 

kvalitativa studierna granskades utifrån syfte, urval, datainsamling, analys och resultat. De 

kvantitativa studierna har granskats enligt mallen för observationsstudier. Då granskades 

förekomsten av eventuella systematiska fel (bias), som exempelvis selektionsbias, 

bedömningsbias och bortfallsbias. Resultaten i granskningarna har sedan räknats samman för 

varje studie för att få fram om studien bedömts ha en hög, medelhög eller låg kvalité. Kriteriet 

för att artikeln skulle bedömas ha hög kvalité var att alla faktorer bedömdes ha hög kvalité i 

granskningen. Om någon faktor bedömdes som medelhög bedömdes således artikeln ha 

medelhög kvalité. Detsamma om någon av faktorerna bedömdes ha låg kvalité, då bedömdes 

även artikeln ha låg vetenskaplig kvalité.  

 

3.4. Dataanalys 

Innehållet i artiklarna har analyserats med inspiration av Graneheim och Lundmans (2004) 

innehållsanalys. Det innebär att artiklarna lästes igenom flera gånger för att finna 

meningsbärande enheter. Det betyder att ord, meningar eller stycken från artiklarnas 

resultatdel som svarade mot litteraturstudiens syfte markerades. Dessa meningsbärande 

enheter bibehåller dess innebörd men bearbetades till ett mindre och mer lätthanterligt 

Lästa titlar: 935 

Lästa abstract: 152 

Lästa i fulltext: 52 

Inkluderade artiklar: 16 

Exkluderade titlar: 783 

Exkluderade abstract: 100 

Exkluderade fulltext: 36 
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material. Utifrån detta material har sedan olika koder skapats vilket kan beskrivas som en typ 

av rubrik för de meningsbärande enheterna. Koderna har sedan jämförts för att upptäcka 

likheter och skillnader. Dessa sorterades sedan in i kategorier och underkategorier. 

Kategorierna har utformats för att täcka alla koder och därmed minska risken för att relevant 

material som svarar mot litteraturstudiens syfte fallit bort. Underkategorier utformades med 

syfte att skapa ett välsorterat och lättöverskådligt resultat. Kategorier med tillhörande 

underkategorier var det som slutligen kom att utgöra litteraturstudiens resultat. 

 

3.5. Etiska överväganden 

Artiklarna som har använts i studien är kontrollerade att de har blivit godkända av en etisk 

kommitté. Detta för att se till att studierna har genomförts med tanke på de grundläggande 

etiska forskningsprinciperna.  

Att göra en bra etisk studie innebär bland annat att studierna har genomförts med hänsyn till 

deltagarnas anonymitet. Deltagarna ska ha fått information om studien och att de ska ha 

lämnat sitt informerade samtycke att delta i studien. De mänskliga rättigheterna ska ha 

respekterats. Allt material som framkommit i artiklarna har granskats och författarna har 

försökt bortse från egna värderingar med syfte att tillgodose ett etiskt förhållningssätt i 

litteraturstudien (Polit & Beck, 2012). 

 

4. Resultat  
Litteraturstudiens resultat utgörs av totalt 16 artiklar. Åtta av dessa var kvantitativa, sju 

stycken var kvalitativa och en artikel använde både kvantitativ och kvalitativ metod. Två 

kategorier skapades. Den första kategorin var identifiering av risker för hot och våld med 

underkategorierna beteenden som ökar risk för hot och våld, organisationsfaktorer som ökar 

risk för hot och våld samt personal- och arbetstidsfaktorer som ökar risk för hot och våld. Den 

andra kategorin var åtgärder för att förebygga och hantera hot och våld med 

underkategorierna utbildning för att öka kunskap i hantering av hot och våld, förbättrad 

säkerhet samt kommunikationsmetoder för hantering av hot och våld.   

 

4.1 Identifiering av risker för hot och våld 
 

4.1.1  Beteenden som ökar risk för hot och våld 

Studier har visat att det oftast var patienterna själva som utsatte personalen för hot eller våld, 

men patientens anhöriga visade sig också vid några tillfällen ha utsatt personalen för hotfulla 

eller våldsamma situationer (Bigham et al., 2014; Petzäll, Tällberg, Lundin & Suserud, 2011). 

Det har framkommit att det finns flera olika faktorer som innebär ökad risk för hot och våld, 

och det är viktigt att personalen känner till dessa olika faktorer och beteenden för att tidigt 

kunna identifiera dessa risker (Luck, Jackson & Usher, 2007; Pich, Hazelton, Sundin & 

Kable, 2011; Wilkes, Mohan, Luck & Jackson, 2010). Dessa beteenden har visat sig vara 

förekommande i samband med att hotfulla och våldsamma situationer uppstått. Att stirra 

intensivt på personalen under tiden som hon/han utförde sina arbetsuppgifter samt långvarig 

ögonkontakt mellan patient/anhörig och personal kan vara beteenden som indikerar att 

patienten eller dess anhörig börjar bli våldsam (Luck et al., 2007; Wilkes et al., 2010). Om 

patienterna kände att någon annan patient eller anhörig stirrade på dem i väntrummet kunde 

även det göra att de blev våldsamma eller hotfulla, och även om patienter eller anhöriga 
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upplevde att det var många ljud omkring dem (Gillespie, Gates, Miller & Howard, 2010). Det 

var viktigt att personalen försökte minska stimuli runt patienten och anhöriga, speciellt om de 

var förvirrade, hade ångest eller var agiterade. Detta för att tillhandahålla en säker omgivning 

för personal, patienter och anhöriga (Luck, Jackson & Usher, 2009). Att undvika ögonkontakt 

kan också vara ett varningstecken som indikerar en hotfull eller våldsam situation. Om 

personalen skulle uppmärksamma dessa varningstecken kan situationen förebyggas genom att 

personalen kommunicerar med patienten eller dessa anhörig angående deras oro (Luck et al., 

2007).  

Patienten eller dess anhöriges tonläge och röstvolym kan avslöja om de börjar bli hotfulla 

eller våldsamma. Ökad röstvolym, förändrat tonläge och sarkasm är varningstecken som 

personalen bör vara uppmärksam på. Även ångest, som kan uttrycka sig genom exempelvis 

hyperventilation, ökad språkfrekvens, dilaterade pupiller, förvirring och desorientering ses 

som varningstecken. Det framkommer även i studier att patienter eller anhöriga som mumlar, 

talar osammanhängande och otydligt, till exempel pga. alkohol eller drogpåverkan, samt 

patienter som kritiserar personalen och omgivningen med låg samtalston är indikationer till 

hotfulla och våldsamma situationer. Brist på stimulering kan också vara varningstecken som 

indikerar hot och våld. Detta kan visa sig genom att patienterna eller dess anhöriga vandrar 

fram och tillbaka utanför personalens områden samt i väntrummet eller inne i 

undersökningsrummet (Luck et al., 2007; Wilkes et al., 2010). Anledningen till dessa 

beteenden kan vara att patienterna eller dess anhöriga är frustrerade, otåliga eller agiterade 

(Luck et al., 2007).  

I Wilkes, Mohan, Luck och Jacksons (2010) studie framkommer även att beteenden såsom 

aggressiva uttalanden, hotelser, knutna nävar, uppmärksamhetsbehov och förödmjukande 

kommentarer är varningstecken som personalen bör vara uppmärksamma på i förebyggandet 

av hot och våld.  

Hotfulla och våldsamma situationer har visat sig kunna förekomma även på akutmottagningar 

med inriktning mot barn. Föräldrar till sjuka barn ansågs vara en riskgrupp för att utveckla hot 

och våld (Morphet et al., 2014; Pich et al., 2011).  I Gillespie, Gates, Miller och Howards 

(2010) studie har varningstecken som indikerar hot och våld framkommit. Dessa 

varningstecken är patienter som är under utredning eller behandling för psykisk sjukdom, 

patienter som tidigare uppträtt hotfullt eller våldsamt, familjemedlemmar som gjorde 

aggressiva uttalanden eller som visade tecken på oro, ångest eller akut stress. De patienter 

som blev tillsagda att de inte fick lämna akutmottagningen sågs också som patienter med 

större risk att utveckla hot och våld. Yngre patienter kunde också känna sig rädda och oroliga 

om de hörde arga ord från andra patienter eller anhöriga som fanns i närheten av dem.  

I flertalet studier framkommer att patienter eller anhöriga som är alkohol- eller drogpåverkade 

i allra högsta grad innebär en risk för att en våldsam eller hotfull situation ska uppstå, 

personalen bör därför kunna identifiera de situationer där alkohol eller droger är inblandat. 

Patienter eller anhöriga som inte kan ansvara för sina egna handlingar, till exempel de med 

demenssjukdom eller vissa psykiska sjukdomar kan utgöra en större risk. Personalen bör ha 

kännedom om detta för att kunna förebygga att dessa personer ska bli hotfulla eller 

våldsamma (Bigham et al., 2014; Catlette, 2005; Gillam, 2014; Gillespie et al., 2010; Morphet 

et al., 2014; Petzäll et al., 2011; Pich et al., 2011). Även förvirrade och smärtpåverkade 

patienter visade sig utgöra en större risk (Morphet et al., 2014). 
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4.1.2 Organisationsfaktorer som ökar risk för hot och våld 

Långa väntetider sågs som en bidragande orsak till våld (Angland, Dowling & Casey, 2014; 

Gillespie et al., 2010; Morphet et al., 2014; Pich et al., 2011). Väntetiderna kunde bero på 

lång väntan på doktorn eller att få komma vidare till en sjukvårdsavdelning (Angland et al., 

2014; Morphet et al., 2014). Långa väntetider kunde även bero på dröjande ambulanser 

(Petzäll et al., 2011). Att effektivisera vården gör att väntetiderna minskar och ses därför som 

en förebyggande åtgärd. Det gör även bättre information till patienter och anhöriga i 

väntrummet från personalen i triagen angående förväntade väntetider (Gates et al., 2011; 

Morphet et al., 2014). En bidragande orsak kunde även vara patienter och anhöriga som inte 

hade förståelse för hur akutsjukvård- och triagesystemet fungerar (Luck et al., 2007; Morphet 

et al., 2014; Pich et al., 2011). 

För lite personal i förhållande till antalet patienter innebar också en ökad risk, det kunde 

exempelvis leda till att patienterna inte fick smärtlindring i tid, vilket i sin tur kunde vara en 

bidragande orsak till hot och våld (Angland et al., 2014; Morphet et al., 2014). Ett stort 

patientflöde gör att de redan trånga väntrummen blir fulla och det blir dåligt med utrymme för 

patienter och anhöriga vilket kan leda till frustration och därmed ökad risk för hot och våld 

(Angland et al., 2014; Peek-Asa et al., 2007). När många anhöriga samlades runt patientens 

säng i trånga rum sågs det också som en risksituation (Gillespie et al., 2010). I en studie av 

Gates et al. (2011) framkommer det att någon form av mat eller sysselsättning i väntrummen 

är en förebyggande åtgärd som gör att patienterna känner sig bättre omhändertagna.  

 

4.1.3 Personal- och arbetstidsfaktorer som ökar risk för hot och våld 

Risken att som personal utsättas för hot och våld är större under helgerna (Gillam, 2014; 

Petzäll et al., 2011; Pich et al., 2011). Även under kvälls- och nattetid (Petzäll et al., 2011; 

Pich et al., 2011) och i slutet av månaden ökar risken. Om det i närheten arrangeras några 

större evenemang innebär det ett större patientflöde vilket i sin tur är en ökad riskfaktor 

(Gillam, 2014). Det har visat sig att kvinnlig personal oftare utsätts för hot och våld jämfört 

med sina manliga kollegor (Bigham et al., 2014; Gillespie et al., 2010). Den kvinnliga 

personalen blir också mer utsatta för sexuella trakasserier och överfall under arbetet (Bigham 

et al., 2014). Äldre (Bigham et al., 2014; Pich et al., 2011) och mer erfaren personal utsattes 

mer sällan för hotfulla och våldsamma situationer (Gillespie et al., 2010; Petzäll et al., 2011; 

Pich et al., 2011).  

 

4.2 Åtgärder för att förebygga och hantera hot och våld 
 

4.2.1 Utbildning för att öka kunskap i hantering av hot och våld 

Det framkommer i flera studier att utbildning är en viktig del i förebyggandet av hot och våld 

på arbetsplatsen (Cahill, 2008; Gillam, 2014; Gillespie, Gates & Mentzel, 2012; Kotora et al., 

2014; Morphet et al., 2014). Flera olika utbildningsmetoder har identifierats och samtliga har 

visat sig ge ökad kunskap hos deltagarna (Cahill, 2008; Gillam, 2014; Gillespie et al., 2012; 

Kotora et al., 2014). 

I Gillams (2014) studie utbildades personalen med hjälp av ett åtta timmars träningsprogram 

vid namn Nonviolent crisis intervention (NCI). NCI innebär bland annat utbildning i hur 

krisrelaterade beteenden kan identifieras och hur dessa beteenden skall besvaras för att 

förebygga att de eskalerar. Programmet innehåller även utbildning i hur personalens egen 

rädsla och ångest kan hanteras och hur verbala och icke-verbala tekniker kan användas för att 
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avvärja våldet innan det uppstår.  NCI ledde till att antalet våldsamma händelser där 

säkerhetspersonalen var involverad minskade med 23 % under en 90-150 dagars period. Det 

fanns inget resultat som visade att utbildningen minskade våldsamma händelser efter 150 

dagar eller senare efter att utbildningen genomförts.  

Cahill (2008) beskriver i sin studie en annan typ av utbildningsprogram, även det var åtta 

timmar långt och deltagarna fick ta del av föreläsning samt diskussion med fokus på hotfulla 

och våldsamma situationer. Utbildningsprogrammet Attitudes and Communication 

Techniques for Scripps Mercy Aggression Reduction Training (ACT-SMART) syftade bland 

annat till att utbilda personalen i kommunikation vid krissituationer, fysiska säkerhetsåtgärder 

samt patienternas lagliga rättigheter. Resultatet visade att de deltagare som genomgått 

utbildningsprogrammet ACT-SMART visade en signifikant ökning av kunskapen och de 

kände sig mer säkra och trygga i att hantera våldsamma situationer jämfört med de deltagare 

som inte fick ta del av utbildningsprogrammet ACT-SMART. Författarna som genomfört 

studien föreslår att ACT-SMART – utbildningen kan användas för att skapa en säkrare 

arbetsmiljö eftersom utbildningen gav deltagarna kunskap i både kommunikation och olika 

tekniker för att hantera våld och aggression från patienter och anhöriga.  

En annan studie undersökte skillnader i kunskapsutveckling mellan två olika 

utbildningsprogram. Det ena utbildningsprogrammet innehöll endast webbaserad utbildning 

medan det andra utbildningsprogrammet innehöll både webbaserad utbildning samt utbildning 

i lektionssal. Det webbaserade utbildningsprogrammet innehöll bland annat kunskap om olika 

typer av metoder för att förebygga aggressivt beteende, konfliktlösning, metoder för att på ett 

säker och effektivt sätt kunna hantera våldsamma personer, effektiv kommunikation samt hur 

återhämtningen sker efter att våld inträffat på arbetsplatsen.  De deltagare som fick delta 

under utbildningen i lektionssal fick dessutom kunskap i att screena patienter och deras 

anhöriga med syfte att upptäcka vilka som kunde utgöra risk att bli hotfulla eller våldsamma. 

De fick tid att diskutera olika frågor rörande hot och våld på arbetsplatsen, och de fick även se 

olika demonstrationer. Resultatet av denna jämförelse visade att båda utbildningsgrupperna 

ökade sin kunskap signifikant. Det fanns ingen signifikant skillnad i kunskapsutveckling 

mellan gruppen som fick både webbaserad utbildning och lektionssalsutbildning och gruppen 

som enbart fick ta del av den webbaserade utbildningen (Gillespie et al., 2012).  

Scenarioträning har visat sig ge positiv effekt i utbildningssyfte. En studie gjord av Kotora et 

al. (2014) undersökte scenarioträning på en akutmottagning. Personalen som deltog i 

scenarioträningen delgavs ingen information angående scenariots innehåll innan utbildningen 

startade. Personalen hade under scenariot sex patienter på akutmottagningen med olika 

diagnoser som de skulle vårda. Det kom sedan in en aktiv skytt på mottagningen och 

forskarnas syfte var att undersöka hur personalen hanterade denna våldsamma situation. Efter 

scenariots slut skedde en utvärdering och personalen fick utbildning i hur sådana situationer 

kunde hanteras. Utbildningen innehöll kunskap och tips om hur personalen skulle uppträda 

om en liknande situation uppkom. De skulle i första hand evakuera om det var säkert att göra 

det och i andra hand gömma sig någonstans. Personalen skulle vara tyst, lugn, stänga av allt 

som kunde avslöja var gömstället var, exempelvis telefoner, låsa dörren om sig och larma om 

det var säkert att göra det. Om inget annat alternativ fanns lärde sig personalen att distrahera 

skytten genom att till exempel skrika, kasta möbler och försöka att fysiskt skada skytten. De 

fick även kunskap i hur den våldsamma personen tänker. Efter utbildningen utfördes en ny 

scenarioträning. Denna gång handlade scenariot om gängrelaterat våld och flera skyttar fanns 

på akutmottagningen. Den slutliga analysen av scenarioträningarna visade att deltagarna hade 

en signifikant högre kunskap om hur dessa situationer skulle hanteras efter att utbildningen 

genomförts. Slutsatsen blev att scenarioträning kombinerat med teori är en effektiv metod för 

att lära sjukvårdspersonal hur de bäst hanterar en incident med en aktiv skytt. 
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I Peek-Asa et al. (2007) studie, som undersökte flera olika sjukhus, framkom att träning 

användes för att utbilda all personal. Träningen innehöll bland annat fysiska och verbala 

metoder för att avvärja ett aggressivt beteende samt hur personalen kunde använda 

självförsvar om ingenting annat fungerade. Personalen fick även utbildning i sjukhusets 

policyer och olika faktorer som kunde förutsäga om hot eller våld riskerade att uppstå. 

Flertalet studier har visat att deltagarna önskar mer utbildning inom hot och våld (Catlette, 

2005; Gates et al., 2011; Morphet el al., 2014; Pich et al., 2011). Några studier visar även att 

deltagarna önskar utbildning inom området redan under grundutbildningen (Cahill, 2008; 

Catlette, 2005). 

 

4.2.2 Förbättrad säkerhet 

Flera studier visar att det finns flera faktorer i omgivningen och arbetsmiljön som kan 

förbättras för att förebygga att hot och våld uppstår. Deltagarna vill öka antalet 

säkerhetspersonal och de vill att det ska vara utbildade inom området, att de ska vara mer 

synliga och finnas närvarande dygnet runt (Angland et al., 2014; Catlette, 2005; Gates et al., 

2011; Morphet et al., 2014). Att kunna kalla på förstärkning i form av andra kollegor och 

säkerhetspersonal är viktigt för att personalen ska kunna känna sig trygg (Gates et al., 2011; 

Gillespie et al., 2010). En förbättrad kommunikation mellan sjukhuset och polisen är även 

önskvärt för att förbättra säkerheten (Morphet et al., 2014). För de som arbetar i ambulansen 

ute på fältet är det viktigt att snabbt kunna tillkalla hjälp från polisen om en våldsam situation 

skulle uppstå. I väntan på polisen kan personalen ta skydd inne i ambulansen, alternativt 

lämna platsen (Bigham et al., 2013).  

Personliga larm (Angland et al., 2014; Gates et al., 2011; Morphet el al., 2014; Peek-Asa et 

al., 2007; Pich et al., 2011), säkerhetsglas mellan patient och personal i triagen (Pich et al., 

2011), metalldetektorer och kameraövervakning ses som en förebyggande åtgärd för att 

förbättra säkerheten (Morphet et al., 2014; Peek-Asa et al., 2007). I Catlettes (2005) studie 

framkommer att även de patienter som kommer med ambulans bör gå igenom en 

metalldetektor eftersom även de kan bära vapen. Några av studierna tar upp att det är för dålig 

kontroll vid inpassering till akutmottagningen. Eftersom det bara är patienterna som 

registreras blir det därför lätt för obehöriga att ta sig in (Catlette, 2005; Gillespie et al., 2010; 

Peek- Asa at al., 2007). Luck et al. (2009) tar upp att personalen bör tänka på att inte släppa in 

patienter direkt på akutmottagningen om de beter sig våldsamma redan utanför 

akutmottagningen.  

En säkerhetsplan som inkluderar både patienter och besökare är en förebyggande åtgärd för 

att förbättra säkerheten och säkerhetsplanen bör uppdateras och förbättras efter att våldsamma 

händelser uppstått.  Det krävs också att personalen har kunskap om säkerhetsplanen. Det bör 

även finnas en säkerhetskommitté på sjukhuset (Peek-Asa et al., 2007).  Något som också 

framkom var att nolltoleranspolicy sågs som en viktig förebyggande åtgärd och deltagarna 

tyckte också att det var viktigt att de fick stöd av ledningen för att kunna följa policyn (Gates 

et al., 2011; Morphet et al., 2014; Pich et al., 2011). Patienter och anhöriga kan få information 

om nolltoleranspolicyn och om vilket beteende som inte är tillåtet genom lappar i väntrummet 

(Gates et al., 2011).  

Speciella områden eller rum där personalen kunde isolera patienter som var våldsamma sågs 

också som en förebyggande åtgärd (Gates et al., 2011; Morphet et al., 2014).  Deltagarna i 

Luck, Jackson och Ushers (2009) studie tycker att en viktig förebyggande åtgärd är att det 

alltid finns en fri väg ut från undersökningsrummet för personalen. Så om en hotfull eller 

våldsam situation skulle uppstå så får ingen person eller föremål finnas i vägen för utgången. 
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De ansåg också att det var viktigt för personalen att placera sig utom räckhåll från hotfulla 

och våldsamma patienter, de ville alltså inte stå vid patientens huvud- eller fotända eftersom 

risken för att bli slagen eller sparkad då ökade.  

I flera studier framkommer att personalen har en hög toleransnivå gentemot hot och våld 

eftersom de anser att det är en del av jobbet (Angland et al., 2014; Bigham et al., 2013; Gates 

et al., 2011). I andra studier framkom att personalen ville att samtliga fall av hot och våld 

skulle tas på allvar och anmälas till polisen (Morphet et al., 2014). För att kunna förbättra 

säkerheten inför framtiden önskade personalen ett bättre rapporteringssystem där de kunde 

rapportera de hotfulla eller våldsamma situationerna som de blivit utsatta för. I dagsläget 

upplevde personalen att de rapporteringssystem som fanns var omständliga och de tog för 

lång tid att fylla i. Detta ledde till att de avstod från att rapportera händelser (Gates et al., 

2011; Pich et al., 2011).  Deltagarna i Gates et al. (2011) studie upplevde att de fick dålig 

feedback på de händelser som de hade rapporterat. De tyckte inte att det var värt att rapportera 

händelserna eftersom de upplevde att det ändå inte ledde till någon förändring. 

 

4.2.3 Kommunikationsmetoder för hantering av hot och våld 

Kommunikation är något som i flera studier har framkommit som ett centralt begrepp för att 

förebygga hot och våld (Angland et al., 2014; Catlette, 2005; Luck et al., 2009; Morphet et al., 

2014). Aktivt och reflektivt lyssnande samt att visa deltagande och empati är viktiga redskap 

för personalen att använda för att lugna ner en hotfull eller våldsam situation. Det är även 

viktigt att personalen uppträder lugnt och med ett sansat kroppsspråk samt att de försöker 

arbeta i harmoni tillsammans med patienten och dess anhöriga. Att tilltala patienten med 

förnamn och att ge dem utrymme är viktigt då målet för personalen alltid är att uppträda 

respektfullt. Genom enkla gester som exempelvis att erbjuda patienten och anhöriga te eller 

kaffe eller låta dem låna telefonen gör att patienterna och anhöriga inte känner sig 

bortglömda. Patienterna kunde uppleva stress och frustration över till exempel långa 

väntetider eller ovissheten kring deras diagnos eller kommande behandling (Luck et al., 

2009). Patienten eller dess anhöriga kunde även känna sig hjälplösa när de inte hade 

tillräckligt med kunskap om patients sjukdomstillstånd (Petzäll et al., 2011). Information och 

tydlig kommunikation tror deltagarna i studierna är viktigt för att lindra känslan av frustration 

hos patienterna (Angland et al., 2014; Catlette, 2005; Gates et al., 2011; Luck et al., 2009). 

Att alltid vara ärlig och sanningsenlig mot patienter och anhöriga och att alla 

personalkategorier ger samma information är viktigt för att inte skapa frustration. Att som 

personal vara stressad, ha dåligt med tid och känna sig otillräcklig kan försämra 

kommunikationen och även göra att attityden mot patienterna och anhöriga blir sämre. Detta 

är något som personalen bör vara extra uppmärksamma på i slutet av sitt skift då de ofta kan 

känna sig trötta (Angland et al., 2014). Det framkommer även att personalen ibland känner sig 

sårbara eftersom de kan hamna i situationer som de inte vet hur de ska hantera (Angland et al., 

2014; Catlette, 2005; Pich et al., 2011).  

Kommunikation är av stor vikt även efter att den hotfulla eller våldsamma situationen 

inträffat. Debriefing framkommer som en viktig åtgärd för att förebygga för ytterligare 

uppkomst av hot och våld. Debriefing är viktigt för att personalen ska få tillfälle att diskutera 

det som hänt och sedan analysera vad som gick bra samt vad som kan göras bättre tills nästa 

gång. Önskvärt från deltagarna i studierna var att debriefingstillfällena skulle ingå i 

arbetstiden och de skulle ske under lugna förhållanden utan stress (Gates et al., 2011; Pich et 

al., 2011).  
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4.3 Syntes 

Identifiering av risker för hot och våld framkom som en kategori i litteraturstudien. Detta 

kunde innebära identifiering av beteenden som exempelvis intensiv ögonkontakt med 

personalen samt ökad röstvolym. Alkohol- och drogpåverkade patienter kunde visa ett 

aggressivt beteende vilket i sin tur ökar risken för hot och våld. Det fanns även 

organisationsfaktorer som innebar en ökad risk. Exempel på dessa var långa väntetider, 

bristfällig information till patienter och anhöriga samt patienters och anhörigas otillräckliga 

förståelse för triage- och akutsjukvårdssystemet. Personal- och arbetstidsfaktorer i form av 

helg- kvälls och nattarbete innebar ökad risk att utsättas för hot och våld. I litteraturstudien 

framkom även olika åtgärder för att förebygga och hantera hotfulla och våldsamma 

situationer. Utbildning för att öka kunskap i hantering av hot och våld i form av exempelvis 

scenarioträningen visade sig ge ökad kunskap hos deltagarna. Förbättrad säkerhet genom till 

exempel säkerhetspersonal, personliga larm och säkerhetsplaner framkom som förebyggande 

åtgärder. Aktivt och reflektivt lyssnande samt uppvisande av empati med syfte att minska 

frustration hos patienter och anhöriga var exempel på kommunikationsmetoder som minskade 

risken för hot och våld.  

 

5. Diskussion 
 

5.1. Metoddiskussion 

Litteraturstudien utformades enligt Polit & Becks (2012) flödesschema eftersom viktiga delar 

då inte riskerade att falla bort. De databaser som har används valdes eftersom de är inriktade 

på omvårdnadsvetenskap. Det gjordes även en sökning i SveMed+, men då det inte framkom 

några relevanta artiklar valdes den databasen bort. Eftersom flertalet artiklar som kunde svara 

mot studiens syfte framkommit i sökningarna i Cinahl, Medline, PsycInfo och Pubmed så 

gjordes ingen vidare sökning i ytterligare databaser. Sökorden valdes utifrån studiens syfte 

och med hjälp av databasernas ämnesordlistor. Ämnesord användes där det var möjligt 

eftersom de fungerar som samlingsbegrepp för flera olika sökord och underrubriker. 

Fritextord användes då det inte fanns något ämnesord som motsvarande det sökord som var 

tänkt att användas, dessa ord var ”nurs”, ”prevent” och ”threat”. Trunkering användes vid 

fritextsökningen eftersom fritextordets alla böjningar önskades inkluderas i sökningen. Detta 

minskar risken att gå miste om relevanta studier (Polit & Beck, 2012). Sökordet ”prehospital 

care” användes endast i Cinahl. I de övriga databaserna ingick detta sökord under ämnesordet 

”emergency medical services”.  

För att enbart inkludera den senaste forskningen inom området begränsades sökningen till de 

senaste 10 åren. Men eftersom sökningen gjordes i början av 2015 valdes årtalen från 2004 

och framåt eftersom ett helt år annars hade gått förlorat. ”Peer-reviewed” har använts i de 

databaser där det varit möjligt. Det innebär att artiklarna är granskade av experter inom 

området vilket gör att de håller en hög vetenskaplig kvalité. Detta ökar i sin tur 

litteraturstudiens tillförlitlighet (Polit & Beck, 2012). Artiklar som inte är skrivna på svenska 

eller engelska har exkluderats eftersom författarna inte behärskar andra språk. Detta kan 

eventuellt ha gjort att relevanta artiklar har fallit bort. Manuell sökning hade inneburit ett 

ohanterligt stort material och eftersom denna studie har en tidsbegränsning valdes därför det 

alternativet bort.  

Ett inklusionskriterium var att studierna skulle vara utförda på vårdpersonal inom ambulans 

eller akutsjukvård. Tanken var till en början att enbart inkludera personal inom 

ambulanssjukvården men vid en provsökning framkom att det inte fanns tillräckligt med 
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forskning inom området för enbart ambulanspersonal. Personal inom akutmottagningar valdes 

även därför att inkluderas i studien. Detta behöver inte innebära en svaghet eftersom 

ambulanspersonal och personal på akutmottagningarna möter samma patienter.  

Denna litteraturstudie inkluderar både kvalitativa och kvantitativa studier vilket ses som en 

styrka eftersom de olika forskningsteknikerna ger olika synsätt och infallsvinklar på 

forskningen. De kvalitativa studierna ger ökad förståelse och de riktar sig mot deltagarnas 

känslor och upplevelser. De kvantitativa studierna riktar sig mot mätbar data som kan 

förklaras och generaliseras (Polit & Beck, 2012).   

Under analysen lästes samtliga artiklar noggrant flertalet gånger av båda författarna. 

Meningsbärande enheter som utvecklades till koder skapades under tiden som artiklarna 

lästes. Detta gjordes enskilt av båda författarna. Dessa koder diskuterades sedan av båda 

författarna och utifrån det skapades det som kom att bli resultatets kategorier och 

underkategorier. Tillvägagångssättet höjer studiens trovärdighet eftersom samtliga artiklar är 

noggrant analyserade av två oberoende personer och det visade sig att båda kommit fram till 

liknande resultat. Enligt Polit och Beck (2012) är innehållsanalys ett bra sätt att analysera och 

strukturera resultatet i en litteraturstudie.  

Totalt inkluderades 16 artiklar i litteraturstudien. Sju av dessa studier bedömdes under 

kvalitetsgranskningen som hög kvalité och nio studier bedömdes som medelhög kvalité. De 

studierna med medelhög kvalité har vissa metodbrister, som exempelvis bortfall och oklara 

urval av deltagarna i studien. Detta medför att litteraturstudiens trovärdighet minskar eftersom 

resultatet i litteraturstudien även är baserat på studierna med medelhög kvalité. Dessa studier 

har ändå inkluderats eftersom dess innehåll ansågs vara relevant för att besvara 

litteraturstudiens syfte.  

Åtta av studierna var gjorda i USA, fem i Australien, en i Canada, en i Irland och en i Sverige. 

Att åtta av studierna är gjorda i USA  innebär att flera av de förebyggande åtgärderna som 

framkommit i litteraturstudien är riktade mot hotbilden som finns där. Detta gör det svårt att 

överföra resultatet till Sverige eftersom det finns en större samt en annan typ av hotbild i USA 

jämfört med Sverige (Suserud et al., 2002). 

I flera studier var det fler deltagare som var kvinnor än män. Enligt Bigham et al. (2014) och 

Gillespie at al. (2010) utsattes kvinnlig personal oftare för hot och våld än manlig personal. 

Detta har även framkommit som en ökad risk för hot och våld i tidigare forskning (Hills & 

Joyce, 2013). Resultatet kan därför våra svårt att överföra till manlig personal eftersom 

majoriteten av de som har studerats i studierna är kvinnor.  

När resultatet analyserades upptäcktes att flertalet artiklar hade liknande innehåll. Det fanns 

även artiklar som var ensamma om sitt resultat vilket gör det svårt att avgöra om resultatet är 

tillförlitligt eftersom det bara framkommit i vissa enskilda studier. Att döma av de artiklar 

som hittats under sökningarna är hot och våld ett aktuellt ämne och mycket forskning bedrivs 

inom området. Det har framkommit att det finns mer forskning gjord på akutmottagningar än 

inom ambulanssjukvården. I endast fyra av studierna som använts i litteraturstudien har 

ambulanspersonalen studerats, resten av studierna är gjorda på akutmottagningar. Därför 

behövs mer forskning inom ambulanssjukvården eftersom de är mer utsatta och oftast är de 

bara två personal och hjälpen kan dessutom vara långt därifrån.  

Båda författarna har jobbat och haft verksamhetsförlagd utbildning på akutmottagning och 

inom ambulanssjukvården. Detta innebär att författarna har en förförståelse inom området 

eftersom de till vardags har mött detta arbetsmiljöproblem. Detta kan ha påverkat 
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litteraturstudiens resultat, men författarna har försökt att bortse från sin förförståelse under 

arbetets gång för att inte riskera att göra egna tolkningar av resultatet.  

 

5.2. Resultatdiskussion 

I litteraturstudiens resultat framkom att patienter eller anhöriga med psykisk sjukdom eller 

med demenssjukdom ansågs som en risk för att utveckla hot och våld. Detta resultat styrks 

genom tidigare forskning (Pich et al., 2010). Båda dessa sjukdomsgrupper är komplexa 

tillstånd som kräver mycket kunskap och förståelse från personalens sida (Giandinoto & 

Edward, 2014; Palmer et al., 2014). Även patienter och anhöriga som var påverkade av 

alkohol eller droger visade sig utgöra riskfaktorer eftersom de snabbt kunde bli hotfulla eller 

våldsamma samt eftersom de inte alltid kunde ansvara för sina handlingar. Alla de här 

patienterna och anhöriga behöver bli bemötta på ett respektfullt sätt, både av personalen på 

akutmottagningen och av ambulanspersonalen som kommer in och träffar dessa patienter i 

deras hem.  

I bemötandet av dessa patientgrupper och deras anhöriga, men även hos patienter utan dessa 

sjukdomstillstånd framkom kommunikation som en viktig och central del i förebyggandet av 

hot och våld. Joyce Travelbee menar att empati, ömsesidig förståelse och kontakt är något 

som måste finnas mellan patienten och sjuksköterskan för att en mellanmänsklig relation ska 

uppstå. Hon tar även upp att kroppsspråket som används, både verbalt och ickeverbalt, är 

viktigt att tänka på samt att använda kroppsspråket på rätt sätt (Travelbee, 1966/2005). Dessa 

egenskaper som Travelbee beskriver är även egenskaper som framkommer i litteraturstudiens 

resultat. Dessa visade sig vara viktiga eftersom de kunde hjälpa personalen att lugna ner en 

hotfull eller våldsam situation. De resultaten som framkom i litteraturstudien visade att det 

kunde vara möjligt att lugna ner patienter och anhöriga genom kommunikation, vilket är 

något som kan användas överallt inom vården samt av alla personalkategorier. Det framkom 

även att personalen alltid bör vara ärlig och sanningsenlig, samt ge samma information till 

patienter och anhöriga med syfte att minska känsla av frustration. Patienternas och anhörigas 

frustration kunde annars leda till ett onödigt lidande, och enligt Travelbee är målet för 

omvårdnaden att förhindra detta genom att göra gott och på så sätt hjälpa patienten att hantera 

sin sjukdom (Travelbee, 1966/2005). 

Långa väntetider framkom i flera studier som en bidragande orsak till frustration och därmed 

hot och våld. Det styrks även av tidigare forskning där det visat sig att långa väntetider leder 

till frustration och är både fysiskt och psykiskt betungande för patienter (Muntlin & Kurland, 

2009). Det är därför viktigt att redan från start informera patienter och anhöriga om 

väntetiderna samt att kontinuerligt uppdatera dem om det till exempel blir en trafikolycka med 

många skadade som kommer in och måste gå före i kön. Det framkom även i litteraturstudien 

att patienter och anhöriga inte hade förståelse för hur akutsjukvårds- och triagesystemet 

fungerade. Tydlig information till både patienter och anhöriga behövs om hur 

prioriteringssystemet fungerar så att de får en förståelse för att de sjukaste patienterna måste 

få hjälp först. Informationen kan ske både muntligt och skriftligt, exempelvis genom 

informationsbroschyrer i väntrummet. Det har i tidigare forskning framkommit att patienter 

efterfrågar mer information under besök på akutmottagningen (Muntlin & Kurland, 2009).  

Det framkom i litteraturstudiens resultat att kvälls-, helg- och nattarbetet sågs som tidpunkter 

då det förekom mer hot och våld på arbetsplatsen. Det är även något som bekräftas av tidigare 

forskning (Pich et al., 2010; Ray, 2007). Att arbeta dessa tider är oundvikligt då patienterna 

blir sjuka dygnet runt. Det är därför viktigt att personalen är extra uppmärksam under de här 

tiderna. Att det förekom mer hot och våld under dessa tider har i litteraturstudiens resultat 
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visats sig kunna användas i förebyggandet av hot och våld, detta genom att stärka upp med 

exempelvis säkerhetspersonal på akutmottagningen under dessa tider. Även förekomsten av 

alkohol och drogpåverkade personer kunde vara högre på helgerna och den patientgruppen 

visade sig i flertalet av studierna vara en riskgrupp för att utveckla hot och våld. Enligt Dankel 

(2009) är det näst intill omöjligt att helt utesluta risken att hamna i en hotfull eller våldsam 

situation vid mötet med alkohol- eller drogpåverkade patienter. Det är därför viktigt att som 

personal vara mer uppmärksam på de här patienterna samt vara väl förberedd inför dessa 

situationer. Ambulanspersonalen kan exempelvis förbereda sig genom att redan innan de 

kommer fram till patienten upprätta ett samarbete med polisen, de kan även genom att 

kontakta larmoperatören försöka få så mycket information som möjligt om den situationen de 

är på väg till.   

I flera studier framkom att utbildning inom området var något som var viktigt och som 

deltagarna i studierna tyckte var bristfällig och önskade mer av. Bristfällig utbildning innebär 

en ökad risk att blir utsatt för hot och våld (Taylor & Rew, 2011). Utbildning anser även 

Travelbee är viktigt då hon menar att det är viktigt att sjuksköterskan har en bra kunskap som 

hon/ han kan tillämpa i praktiken (Travelbee, 1966/2005). Flera olika varianter av utbildning 

framkom i litteraturstudien och alla visade sig ge ökad kunskap hos personalen. Detta gör att 

utbildningen kan väljas och anpassas till det som passar verksamheten bäst. Samtliga 

utbildningar som studerades i litteraturstudien var genomförda på akutmottagningar. 

Utbildningarna kan användas även av ambulanspersonalen. Några utbildningar, exempelvis 

scenarioträning, behöver dock anpassas och bli mer specifikt inriktad mot den prehospitala 

arbetsmiljön eftersom den skiljer sig mycket från arbetsmiljön på en akutmottagning. 

Resultatet visade även att utbildningarna inte behövde vara så långa då tre av fyra 

utbildningar som ingick i litteraturstudiens resultat endast varade under en dag. Detta gör att 

det blir lättare att använda dem eftersom längre utbildningar kan vara svårt att få in i ett ofta 

pressat tidschema inom akutsjukvården. Att personalen har tillräckligt med utbildning för att 

kunna hantera dessa situationer är något som ligger på arbetsgivarens ansvar 

(Arbetsmiljöverket, 2011) och eftersom hot och våld är ett växande och allvarligt 

arbetsmiljöproblem (Menckel, 2000) är detta något arbetsgivaren bör ta på allvar. Utbildning 

kan även stärka personalens samarbete (Adair, 2002) vilket också är viktigt, speciellt i 

ambulanssjukvården där personalen arbetar i team om två personal. 

Att arbeta ute och ha en mobil arbetsplats ses som en risk (Ray, 2007). Flera av de 

förebyggande åtgärderna som framkom inom området säkerhet var inte tillämpbara inom 

ambulanssjukvården. Detta eftersom det inte är genomförbart att ha till exempel 

metalldetektorer installerade i ambulansen och det är inte heller genomförbart att ha med 

säkerhetspersonal i ambulansen på varje larm dygnet runt. Det är också svårt att använda 

övervakningskameror då ambulanspersonalen även jobbar utanför ambulansens väggar. 

Däremot anses personliga larm som något viktigt som är genomförbart även inom 

ambulanssjukvården. Övervakningskameror och metalldetektorer på exempelvis 

akutmottagningen kan av patienter och anhöriga upplevas som att personalen inte litar på 

dem, men enligt Adair (2002) är det trots allt viktigast att se till personalens behov i första 

hand för att kunna utforma en trygg och säker arbetsplats. En säkerhetsplan ansågs vara 

viktigt i förebyggandet av hotfulla och våldsamma situationer. Detta stöds av tidigare 

forskning där det framkommer att arbetsgivaren har som skyldighet att se till att det finns 

riktlinjer för hur personalen ska agera om de utsätts för hot och våld (Tilly, 2014). Detta kan 

även styrkas av Adair (2002) som i sin ledarskapsmodell beskriver vikten av en ledare som 

utvecklar tydliga riktlinjer som personalen ska arbeta efter. 

Det framkom också i flera studier att personalen inom akutsjukvården hade en hög 

toleransnivå eftersom de tyckte att hot och våld var något som tillhörde deras arbete. Detta i 
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samband med att de rapporteringssystemen som fanns för att rapportera hotfulla och 

våldsamma händelser tog lång tid att använda samt var svåra att fylla i, gör att inte alla 

händelser av hot och våld rapporteras och de kommer då inte fram till arbetsgivaren. Detta 

kan vara negativt för arbetsplatsen då det visar en felaktig bild av förekomsten av hot och 

våld. Det kan leda till att arbetsgivaren inte tar problemet på lika stort allvar och därmed inte 

sätter in tillräckligt med förebyggande åtgärder. Att det förekommer hot och våld på 

arbetsplatsen samt att personalen tycker att det är en del av arbetet är något som inte ska 

accepteras (Ray, 2007). Enligt Adair (2002) är det viktigt att personalen jobbar mot samma 

mål och visioner. Därför är den förebyggande åtgärden att använda en nolltolerans policy på 

arbetsplatsen ett bra hjälpmedel för att få fram och förtydliga detta för både personal, anhöriga 

och patienter. 

Att utforma arbetsplatsen på ett säkert sätt för att förebygga hot och våld var en bra 

förebyggande åtgärd, det kunde göras genom att exempelvis ha speciella rum där våldsamma 

patienter kunde isoleras. Dessa åtgärder är genomförbara på akutmottagningen men svårare 

att genomföra i ambulansen. Detta eftersom ambulansen inte har så mycket utrymme som kan 

användas, samt att personalen hela tiden måste finnas i samma fordon som patienten under 

färden in till sjukhuset. Några viktiga åtgärder kan dock användas inom ambulansen, som 

exempelvis att som personal tänka på att placera sig på ett bra ställe bredvid båren om 

patienten sparkar eller slåss samt att se till att ha en fri väg ut om något skulle hända, både när 

de arbetar utomhus och när de är inne i någons hem. Utbildning i självförsvar visade sig ge 

positiv effekt hos deltagarna och detta skulle användas för att skydda sig om ingen annan 

metod fungerade. Enligt Dankel (2009) har personalen rätt att använda sig av självförsvar i 

nödvärn. 

Flertalet olika riskbeteenden som kunde ses hos patienter och dess anhöriga framkom, så som 

exempelvis långvarig ögonkontakt och förhöjt tonläge. Dessa riskbeteenden var något som 

personalen bör vara uppmärksam på eftersom det hotfulla eller våldsamma beteendet då 

kunde förebyggas redan innan det uppstått. Att kunna förebygga detta redan innan det uppstår 

ger många fördelar, både för personalen och patienten. Dessa beteenden som kan observeras 

hos patient och anhöriga kan uppmärksammas genom att ha uppmärksamhet på de personer 

som finns runt omkring den patienten som behandlas. För att kunna förebygga dessa 

beteenden är det viktigt att veta orsaken till varför de uppkommit. Till exempel kan detta bero 

på frustration över långa väntetider, osäkerhet inför vad som ska hända med patienten osv. 

Det är därför enligt Travelbee viktigt att inrikta sig på det som är orsaken till beteendena och 

viktigt att tänka på att alla reagerar olika vid sjukdom och lidande. Patienter som inte hittar 

acceptans och förståelse för sin sjukdom kan leda till känsla av frustration vilket kan visa sig 

som exempelvis vrede, depression, förvirring, och självförebråelser eller förebråelser mot 

andra. Det är därför viktigt för personalen att kunna uppmärksamma dessa känslor hos 

patienten för att kunna hjälpa patienten att finna mening och på så sätt lindra lidandet 

(Travelbee, 1966/2005). 

 

6. Slutsats 
Resultatet med denna litteraturstudie, med syfte att beskriva risker för hot och våld samt 

förebyggande åtgärder för att minska risken att som vårdpersonal utsättas för hot och våld 

inom akutsjukvården, visar att det finns flera olika åtgärder att använda på arbetsplatsen. Det 

framkom att personalen kan identifiera risker i form av beteenden hos patienter och anhöriga 

för att förebygga att hot och våld uppstår. Det framkom även i flera studier att det finns risker 

på arbetsplatsen i form av personal- och arbetstidsfaktorer samt organisationsfaktorer som kan 
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användas i det förebyggande arbetet för att skapa en trygg arbetsmiljö. Förbättringar på 

arbetsplatsen, som utbildning i hantering av hot och våld för personalen och förbättrade 

säkerhetsåtgärder framkom som en viktig del. Studier visade även att personalen kan använda 

olika kommunikationsmetoder för att förebygga att patienter och anhöriga blir hotfulla eller 

våldsamma.   

 

7. Klinisk nytta 
Hot och våld inom akutsjukvården är ett allvarligt och växande arbetsmiljöproblem och det är 

därför något som måste tas på allvar. Hot och våld medför negativa konsekvenser för både 

personal, patienter och för arbetsplatsen. Därför är det av stor vikt att både arbetsgivaren och 

personalen har kunskap om hur hot och våld på arbetsplatsen kan identifieras och förebyggas. 

Ett exempel på en förebyggande åtgärd var utbildning eftersom det visade sig öka kunskapen 

hos personalen inom hot och våld. En rekommendation till arbetsgivare är därför införande av 

utbildning inom akutsjukvårdens arbetsplatser. Evidens saknas dock för hur utbildningen bör 

vara utformad. Litteraturstudien visar även att arbetsgivaren kan förebygga hot och våld 

genom förbättrad säkerhet på arbetsplatserna, till exempel genom upprättande av 

säkerhetsplaner, säkerhetspersonal och personliga larm.  

Litteraturstudien beskriver hur vårdpersonal kan identifiera risker för hot och våld, 

exempelvis beteenden, organisationsfaktorer och personal- och arbetstidsfaktorer. Genom att 

ta del av denna litteraturstudie kan personalen öka sin kunskap om när en hotfull eller 

våldsam situation kan uppstå. Detta leder i sin tur till att personalen i tid kan sätta in 

förebyggande åtgärder för att förhindra att denna situation uppstår. Litteraturstudien visar 

även hur vårdpersonal genom kommunikation kan arbeta förebyggande mot hot och våld.  

Det är svårt att spekulera i om någon av de förebyggande åtgärderna som framkommit i 

litteraturstudien är mer effektiv än någon annan. Författarna anser dock att personal och 

arbetsgivare bör ta del av samtliga förebyggande åtgärder som framkommit i litteraturstudien 

för att uppnå ett så effektivt resultat som möjligt i hopp om att minska hot och våld på 

arbetsplatsen.   

Flera av de förebyggande åtgärder som framkommit kan sannolikt överföras till andra 

områden inom hälso- och sjukvården eftersom akuta situationer med våldsamma eller hotfulla 

patienter kan förekomma i såväl hemsjukvård som på vårdcentraler eller på vårdavdelningar. 

Så trots att studien främst är riktad till personal inom akutsjukvården kan personal inom andra 

områden för hälso- och sjukvården kan ha nytta av denna kunskapsöversikt.  

Mer forskning behövs inom området, framför allt inom ambulanssjukvården eftersom 

forskningen där är sparsam. Författarnas rekommendation är att fler forskningsstudier inom 

området ska göras i Sverige. De flesta studier som finns att tillgå idag är gjorda utomlands, 

framför allt i USA där hotbilden inom akutsjukvården är en annan än i Sverige. Det vore 

därför intressant att se om forskningsresultat från Sverige skulle skilja sig gentemot 

forskningsresultat från utlandet.  
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Bilaga 2 – Artikelmatris 

Författare, 

årtal, artikelns 

titel, tidsskrift, 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Angland, S., 

Dowling, M., 

Casey, D.  

 

2014. 

 

Nurses´ 

perceptions of the 

factors which 

cause violence 

and aggression in 

the emergency 

department: A 

qualitative study. 

 

International 

emergency 

nursing 

 

Irland 

Syftet med 

studien var att 

utforska 

sjuksköterskors 

perspektiv på 

faktorer som 

orsakar 

aggression och 

våld på en 

irländsk 

akutmottagning. 

Design: Kvalitativ metod med deskriptiv design. 

 

Deltagare: Sjuksköterskor som arbetar på den 

irländska akutmottagningen där studien 

genomfördes. Den slutgiltiga studiegruppen 

bestod av 12 sjuksköterskor, 3 män och 9 kvinnor. 

Majoriteten av sjuksköterskorna var mellan 36-40 

år och hade mellan 7-10 års erfarenhet av 

akutsjukvård. Eventuellt bortfall framgår ej. 

 

Inklusionskriterier: Sjuksköterskor med minst 

sex månaders erfarenhet på akutmottagningen och 

de skulle ha varit involverad i en våldsam eller 

aggressiv incident senaste månaden. 

 

Urval: Ändamålsenligt urval användes, alla 

sjuksköterskor som arbetade på akutmottagningen 

och som överensstämde med inklusionskriterierna 

bjöds in att delta i studien.  

 

Datainsamlingsmetod: Intervjuer som spelades 

in. 

 

Analysmetod: Intervjuerna transkriberades 

ordagrant. Tematisk analys användes. Texten 

kodades och teman och huvudteman bildades. Det 

var två personer som gick igenom intervjuerna.  

Styrkor: Metod, urval och 

analysmetod tydligt beskrivet. 

Resultatet var tydligt beskrivet och 

svarar väl på syftet.  

Det var två personer som var med i 

analysen av resultatet. Etiskt 

godkännande fanns. Tydliga 

inklusionskriterier.  

 

Svagheter: Står ej hur intervjuerna 

genomfördes, om de hade ett 

frågeformulär att gå efter eller inte. 

Eventuellt bortfall framgår ej. 

 

Kvalitétsgranskning: Studiens 

kvalité bedöms som hög.  

De två huvudteman som framkom i 

studien var kommunikation och 

omgivningsfaktorer.  

 

Under omgivningsfaktorer var de 

sakerna som sjuksköterskorna 

upplevde orsakade aggression och 

våld: långa väntetider, dåligt 

utrymme, överbeläggning och 

säkerhet.  

 

Personalen tyckte att larmknappar 

till personalen var en bra 

förebyggande åtgärd.  

 

Under kommunikation framkom: 

att vara ärlig och tala sanning, att 

ha bra kommunikation mellan 

personalen på akutmottagningen, 

att ge relevant och samstämd 

information till patienter och 

anhöriga samt att ta sig tid att prata 

med patienter och anhöriga.  

 

Det framkommer i studien att flera 

av sjuksköterskorna har en hög 

toleransnivå gentemot hot och våld 

eftersom de anser att det är en del 

av arbetet. 
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Författare, 

årtal, artikelns 

titel, tidsskrift, 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Bigham. Blair-L., 

Jensen. Jan-L., 

Tavares. W., 

Drennan. Ian-R., 

Saleem. H., 

Dainty. Katie-N., 

Munro. G.  

 

2014. 

 

Paramedic self-

reported exposure 

to violence in the 

emergency 

medical services 

(EMS) 

workplace: A 

mixed-methods 

cross-sectional 

survey. 

 

Prehospital 

Emeregency Care 

 

Canada 

 

 

 

 

Syftet med 

studien var att 

beskriva och 

undersöka vilka 

erfarenheter 

ambulanspersonal 

hade av våld 

under sitt arbete, 

det inkluderade 

vilka olika typer 

av våld de blivit 

utsatta för, vem 

eller vilka som 

begick de 

våldsamma 

handlingarna, 

vilka åtgärder 

som vidtagits 

samt vilka 

effekter dessa 

gav.  

Design: Tvärsnittsstudie med kvalitativ och 

kvantitativ metod. 

 

Deltagare: 1884 ambulanspersonal vart 

erbjudna att delta i studien. 1676 (89.0%) 

personer från två olika provinser i Canada 

tackade ja. Inget bortfall under studiens gång. 

1117 av dem var män och 472 var kvinnor, 

(resterande deltagare uppgav inget kön). De 

var mellan 20-66 år (median 34) och hade i 

genomsnitt 10.2 års yrkeserfarenhet inom 

ambulanssjukvården.  

 

Inklusionskriterier: Framgår ej. 

 

Urval: Bekvämlighetsurval. 

Ambulanspersonal från två olika provinser i 

Canada tillfrågades att delta i studien. 

 

Datainsamlingsmetod: Enkäter där frågorna 

har både kvalitativ och kvantitativ design. 

 

Analysmetod: De kvalitativa frågorna 

analyserades med beskrivande 

innehållsanalys. De kvantitativa frågorna 

analyserades med hjälp av deskriptiv statistik 

och regressionsanalys. 

 

Styrkor: Välbeskrivet syfte, metod, 

datainsamling och analysmetod. 

Resultatet svarar bra mot syftet. 

Resultatet är redovisat i både tabeller och 

löpande text, lättläst och välbeskrivet. 

Studien är godkänd av etisk kommitté. 

Hög svarsfrekvens. Inget bortfall under 

studiens gång. 

Författarna har i studien definierat olika 

typer av hot och våld för att deltagarnas 

egna tolkningar inte ska bli missvisande 

för resultatet. 

Studiens enkäter har testats i en 

pilotstudie innan den riktiga studiens 

start. 

 

Svagheter: Eventuella inklusions eller 

exklusionskriterier framgår ej. 

Deltagarna i studien är enbart från två 

provinser i Canada, det blir därför svårt 

att generalisera resultatet. 

Definitionerna de använde var från en 

tidigare studie och är alltså inte 

standarddefinitioner, detta kan göra det 

svårt att jämföra detta resultat med andra 

data. 

 

Kvalitétsgranskning: Studiens kvalité 

bedöms som hög. 

Det var främst patienterna som 

hade begått de hotfulla eller 

våldsamma handlingarna.  

Det visade sig också att 

ambulanspersonal som var kvinnor 

utsattes oftare för hot och våld än 

vad manliga gjorde. Kvinnlig 

personal utsattes även oftare för 

sexuella trakasserier och överfall 

än vad manlig personal gjorde.  

 

Flera deltagare i studien avstod 

från rapportring av hot och våld 

eftersom de ansåg att det ”var en 

del av jobbet”.  

 

Deltagarna beskriver hur olika 

åtgärder kunde vidtas för att 

handskas med de hotfulla och 

våldsamma situationerna. Exempel 

på dessa åtgärder var att kalla på 

hjälp från polis eller från andra 

kollegor, samt att om möjligt lämna 

platsen eller ta skydd inne i 

ambulansens sjukhytt om en hotfull 

eller våldsam situation skulle 

uppstå. 
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Författare, 

årtal, artikelns 

titel, tidskrift, 

land 

Syfte Metod Värdering  Resultat 

Cahill, D.  

 

2008. 

 
The effect of 

ACT-SMART on 

nurses´perceived 

level of 

confidence 

toward managing 

the aggressive and 

violent patient.  

 

Advanced 

emergency 

nursing journal. 

 

USA 

 

 

Det primära syftet 

var att utvärdera 

effektiviteten av 

ACT-SMART 

utbildning och 

träningsprogram. 

Det sekundära 

syftet var att 

undersöka 

incidensen av 

aggression och 

våld på 

arbetsplatsen. 

Design: Kvantitativ studie, kvasi-experimentell 

design.  

 

Deltagare: Totalt 65 deltagare i 

träningsprogrammet, 56 i gruppen som fick 

utbildningen (82 % kvinnor, 16 % män) och 9 

personer i kontrollgruppen (100 % kvinnor).  

Svarsfrekvensen var 97 %, bortfallet var alltså 

3%. 

 

 

Inklusionskriterier: Sjuksköterskorna skulle 

jobba heltid eller deltid, vara män eller kvinnor 

och de skulle kunna läsa och prata engelska.  

 

Urval: Bekvämlighetsurval. 

 

Datainsamlingsmetod: Deltagarna fick svara 

på ett test före och efter att utbildningen 

genomförts. Kontrollgruppen fick även de en 

utbildning, men i trauma och hade ingenting att 

göra med att hantera hotfulla patienter.  

 

Analysmetod: Den kodade datan infördes i 

SPSS 12,0 som användes för analyserna. 

Deskriptiv statistik användes för att analysera 

demografisk data och incidensen av aggression 

och våld. Bivariate Pearson´s korrelations 

procedur användes i analysen, samt t-test för att 

jämföra poängen mellan testerna.  

 

 

Styrkor: Olika forskare som samlade 

in resultatet och som analyserade 

resultatet, vilket ses som en styrka.  

Ett tydligt resultat som väl svarade mot 

syftet. Metod och analys var tydligt 

beskrivet och etiskt godkännande 

fanns. Lågt bortfall bland deltagarna.  

 

 

Svagheter: Deltagarantalet var lågt 

och kontrollgruppen bestod endast av 

kvinnor. Detta gör att resultatet är svårt 

att generalisera till en större grupp. Att 

bekvämlighetsurval användes kan ses 

som en svaghet.  

 
Kvalitétsgranskning: Studiens kvalité 

bedöms som medelhög. 

ACT-SMART programmet var ett 

8 timmars utbildningsprogram som 

la betoningen på kommunikation, 

kris kommunikation, cykeln av 

aggression och våld och lagliga 

frågor associerade med 

patienternas rätt.  

 

Efter att ha deltagit i ACT-SMART 

programmet förbättrade den 

gruppen signifikant deras poäng 

utifrån sitt förtroende för att kunna 

hantera aggressiva situationer.  

Kontrollgruppen förbättrade inte 

sina poäng i de testerna. Författarna 

tyckte att ACT-SMART 

utbildningen hjälpte till att förbättra 

och ge en säkrare arbetsmiljö och 

ge sjuksköterskorna kunskap i 

kommunikation och tekniker för att 

hantera aggression och våld från 

patienterna. 

 

Studien visade också att deltagarna 

önskade få utbildning inom hot och 

våld redan under sin 

grundutbildning.  
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Författare, årtal, 

artikelns titel, 

tidsskrift, land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Catlette. M.  

 

2005. 

 

A Descreptive 

Study of the 

Perceptions of 

Workplace 

Violence and Safety 

Strategies of Nurses 

Working in Level 1 

Trauma Centers.  

 

Journal of 

Emergency 

Nursing. 

 

USA 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

fenomenet 

arbetsplatsvåld 

genom att 

intervjua 

akutsjuksköters

kor som blivit 

utsatta för våld 

under sitt arbete 

Design: Kvalitativ metod med deskriptiv 

design. 

 

Deltagare: Samtliga sjuksköterskor som stämde 

överens med inklusionskriterierna vart 

tillfrågade att delta. Slutgiltig studiegrupp vart 

åtta legitimerade sjuksköterskor som alla 

jobbade på traumacenter i USA. Av dessa åtta 

sjuksköterskor var två män och sex kvinnor. 

Två av dem var mellan 20-29 år, tre var mellan 

30-39 år och tre var mellan 40-49 år. Alla 

jobbade heltid. Samtliga sjuksköterskor hade 

jobbat större delen av sin karriär inom 

akutsjukvården. Deras yrkeserfarenhet var 

mellan 1.5-20 år med ett genomsnitt på nio år. 

Inget bortfall under studiens gång. 

 

Inklusionskriterier: För att få delta i studien 

var de tvungna att vara legitimerade 

sjuksköterskor, jobba på ett traumacenter samt 

ha erfarenhet av att ha blivit utsatt för våld 

under sitt arbete. 

 

Urval: Bekvämlighetsurval 

 

Datainsamlingsmetod: Enskilda intervjuer.  

 

Analysmetod: Innehållsanalys. Data från 

intervjuerna transkriberades. Materialet lästes 

noggrant igenom. Meningsbyggande enheter 

identifierades och slutligen skapades olika 

kategorier, underkatekorier och teman med 

hjälp av ett kodsystem. 

Styrkor: Studiens syfte och metod är 

väl beskrivet.  

Urvalet och den slutgiltiga 

studiegruppen är relevant för studiens 

syfte. 

Studien har inget bortfall. Resultatet är 

noggrant beskrivet både i tabeller och i 

löpande text, lätt att förstå. Flera citat 

finns med vilket förtydligar 

sjuksköterskornas upplevelser av deras 

erfarenhet av hot och våld. 

Intervjufrågorna är sedan tidigare 

testade i en pilotstudie. 

Studien är godkänd av en etisk 

kommitté. 

 

Svagheter: Alla intervjuer utfördes av 

samma person. Detta innebär en risk att 

författarens egna tankar och åsikter 

påverkar intervjun och därmed studiens 

resultat. Det kan vara svårt för 
författaren att vara objektiv.  

En begränsning med intervjuer är att 

deltagarna medvetet eller omedvetet 

lämnar ute vissa erfarenheter, som i sin 

tur skulle kunna påverka studiens 

resultat.  

Det är en relativt liten grupp som 

studeras och det blir därför svårt att 

generalisera resultatet. 

 

Kvalitétsgranskning: Studiens kvalité 

bedöms som medelhög. 

Sjuksköterskorna i studien 

upplevde att det var för enkelt för 

människor utifrån att ta sig in på 

akutmottagningen. De 

metalldetektorer som fanns vid 

inpassering till akutmottagningen 

ansågs inte vara tillräckliga 

eftersom de patienter som kom 

med ambulans inte behövde 

passera detektorerna.  

 

Sjuksköterskorna i studien önskade 

även att säkerhetspersonalen skulle 

vara mer framträdande samt vara 

väl utbildade inom området. 

 

Det framkommer i studien att 

utbildning inom hot och våld inte 

är tillräcklig på arbetsplatsen.  

 

I studien framkommer även att 

psykiskt sjuka patienter och 

patienter som var påverkade av 

alkohol eller droger utgjorde stor 

risk för uppkomst av hot och våld. 
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Författare, årtal,  

artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Gates, D., 

Gillespie, G., 

Smith, C., Rode, J., 

Kowalenko, T., 

Smith, B., Arbor, 

A.  

 

2011 

 

Using action 

research to plan a 

violence prevention 

program for 

emergency 

departments 

 

Journal of 

Emergency 

Nursing 

 

USA 

Syftet var att 

planera, 

implementera och 

utvärdera ett 

våldsförebyggande 

program. 

Design: Kvalitativ metod med intervjuer i 

fokusgrupper. 

 

Deltagare: Akutmottagningens chefer, 

anställda och patienter från tre sjukhus i USA 

tillfrågades, totalt 303 personer. Slutgiltig 

studiegrupp var 96 personer som deltog i 

fokusgrupperna. (Bortfall 207 personer). 25 av 

de som deltog var patienter. De anställda var 

sjuksköterskor, tekniker, ambulanssjukvårdare, 

säkerhetspersonal, röntgentekniker och 

doktorer. 

 

Inklusionskriterier: Deltagarna skulle arbeta 

på något av de tre sjukhusen som ingick.  

 

Urval: Stratifierat slumpvist urval.  

  

Datainsamlingsmetod: Intervjuer i 

fokusgrupper. Varje intervju var mellan 60 – 75 

minuter och intervjuerna genomfördes inom en 

3 månades period. Intervjuerna spelades in. 

Frågor ställdes under intervjuerna.  

 

Analysmetod: Inspelningarna transkriberades 

och två forskare analyserade resultatet 

oberoende av varandra. Analysen som användes 

var Wolcott´s metod. Resultatet delades sedan 

in i förebyggande åtgärder före, under och efter 

våldet.  

Styrkor: Både patienter och 

personal har fått delta. Urval, 

datainsamling och analys är 

väl beskrivet och relevant 

utifrån studiens syfte. Etiskt 

godkännande finns. 

Resultatet är bra beskrivet 

och svarar bra på syftet. I 

analysen har två forskare 

arbetat oberoende av 

varandra med resultatet 

vilket ses som en styrka.  

 

Svagheter: Stort bortfall av 

de som deltog, 303 personal 

bjöds in men endast 93 

deltog i studien. Eftersom de 

endast var deltagare från tre 

olika sjukhus kan resultatet 

vara svårt att generalisera, de 

sjukhusen var också från 

samma område i USA.  

 

Kvalitétsgranskning: 
Studiens kvalité bedöms som 

hög. 

Deltagarna tyckte att många 

förebyggande åtgärder behövdes. Några 

exempel på förebyggande åtgärder var 

säkerhetspersonal och poliser, utbildning 

och träning för personalen, noll- tolerans 

policy, information och tydlig 

kommunikation mellan patienter och 

även bland personalen.  

 

Patienterna menade att våldet kunde 

förebyggas om komforten ökade på 

akuten, t.ex. med någon form av mat och 

underhållning i väntrummet. De önskade 

också någon form av uppdatering om 

väntetider i väntrummet. 

 

När väl en våldsam situation uppstod 

önskade personalen att de kunde isolera 

den våldsamma patienten, få hjälp av 

annan personal på akuten samt ha en 

larmknapp lättillgänglig. De önskade 

också träning i att hantera hotfulla och 

våldsamma patienter.  

 

Efter att en våldsam situation inträffat 

ansåg personalen att debriefing och ett 

väl fungerande rapporteringssystem var 

en nödvändig åtgärd i förebyggandet av 

liknande framtida situationer. Önskvärt 

från personalen var att de skulle få 

feedback på det som de rapporterat. 
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Författare, årtal, 

artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod  Värdering Resultat 

Gillam, S.W.  

 

2014. 

 

Nonviolent crisis 

intervention 

training and the 

incidence of 

violent events in a 

large hospital 

emergency 

department. An 

observational 

quality 

improvement 

study. 

 

Advanced 

emergency 

nursing journal.  

 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studien syfte var att 

utvärdera NCI träning, 

dess inverkan för att 

minska våldsamma 

händelser på 

akutmottagningen och 

träningsinvesteringen.  

Design: Kvantitativ design, observationsstudie. 

 

Deltagare: De anställda som arbetade på 

akutmottagningen där studien genomfördes: 

sjuksköterskor, patientvårdstekniker, 

kontorister, paramedics, administrativ personal 

och chefer. Läkare var ej med i studien. Totalt 

104 stycken av personalen genomförde 

utbildningen, vilket motsvarade 75 % av den 

personal som arbetade på akutmottagningen. Av 

de som slutade på akutmottagningen så 

genomförde 37 % (24 stycken) utbildningen. 

 

Inklusionskriterier: Deltagarna skulle arbeta 

på den akutmottagningen där studien 

genomfördes. 

 

Urval: De anställda på den akutmottagningen 

där studien genomfördes. Alla yrkesgrupper 

förutom läkare. 

 

Datainsamlingsmetod: Antalet ”kod lila” 

räknades och sammanställdes varje månad av 

säkerhetspersonalen. ”kod lila” var de händelser 

på akutmottagningen där säkerhetspersonalen på 

sjukhuset kontaktades.  

 

Analysmetod: SPSS användes för att analysera 

resultatet. Korrelationen räknads ur med hjälp 

av Pearsons r.  

Styrkor: Deltagarna var 

anonyma och etiskt 

godkännande fanns. 

Resultatet var tydligt 

beskrivet och både de 

resultateten som var positiva 

och negativa för NCI 

träningen har redovisats.  

Data samlades in under en 

lång tid under och efter 

utbildningen för att få ett 

resultat framåt i tiden. Det 

var inte forskaren som 

samlade in data på 

akutmottagningen, vilket ses 

som en styrka då hon inte 

kunnat påverka resultatet. 

 

Svagheter: Alla delar ur 

urvalet är inte tydligt 

beskrivna och det finns inte 

några tydliga 

inklusionskriterier. Det finns 

inte heller några uppgifter på 

hur många ur varje 

yrkeskategori på akuten som 

deltog och var med i den 

slutgiltiga studiegruppen. 

Bortfallet var 25% av de 

som arbetade på 

akutmottagningen. 

 

Kvalitétsgranskning: 
Studiens kvalité bedöms 

som medelhög 

NCI träningen bestod av ett åtta 

timmars träningsprogram som innehöll 

t.ex. hur personalen ska svara på en del 

beteenden för att undvika våld, hur 

personalen jobbar med sin egen rädsla 

och verbala och icke-verbala tekniker 

för att avvärja våldet innan det uppstår. 

 

De visade att det fanns en signifikant 

korrelation mellan ”kod lila” larm och 

antalet akutpersonal tränad i NCI 

programmet under en 90- dagars 

period. Ett annat samband som hittades 

och som var signifikant var 

korrelationen mellan antalet ”kod lila” 

larm och antalet psykiatriska patienter 

som kom till akutmottagningen. 

Ytterligare analyser visade signifikanta 

negativa korrelationer mellan ”kod 

lila” larm och förekomsten av NCI 

tränad personal under en 120- och 150- 

dagars period. Om perioden var lägre 

än 150 dagar sågs inget samband. 

Forskaren drar slutsatsen att när 

flertalet ur personalen utbildas så 

minskar ”kod lila” larmen under en 

period på 90-150 dagar. Ytterligare 

forskning behövs. 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 7 av 16 
 

 
 

Författare, årtal,  

artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte  Metod Värdering Resultat 

Gillespie, G., Gates, 

D., Mentzel, T. 

 

2012 

 

An educational 

program to prevent, 

manage and recover 

from workplace 

violence. 

 

Advanced emergency 

nursing journal 

 

USA 

 

Syftet var att testa 

två hypoteser för 

ett 

utbildningsprogra

m för 

arbetsplatsrelatera

t våld:  

1)Det blir en 

signifikant ökad 

kunskap hos 

anställda på 

akuten 

2)Anställa som 

slutför den 

webbaserade/klas

srumsbaserade 

hybrid 

programmet 

kommer att ha 

signifikant högre 

kunskap än 

anställda som 

endast slutför det 

webbaserade 

programmet. 

Design: Kvantitativ metod, 

kvasiexperimentell studie. 

 

Deltagare: Läkare, sjuksköterskor, 

socialarbetare och olicensierade hjälppersonal. 

Totalt var det 315 deltagare, 3.8% var läkare, 

41.3% var sjuksköterskor, 22% var 

socialarbetare och 47.9% var olicensierad 

hjälppersonal. Bortfall framkommer ej.   

 

Inklusionskriterier: De skulle jobba på något 

av de tre utvalda sjukhusens akutmottagning. 

Exklusionskriterier var om de anställda var 

mammalediga eller sjukskrivna.  

 

Urval: Alla anställda deltog i studien.  

 

Datainsamlingsmetod: Ett test på kunskapen 

innan utbildningen genomfördes och ett test 

på kunskapen efter att utbildningen 

genomförts.  

 

Analysmetod: Resultatet laddades ner till 

SPSS-19 databasen. Skillnaden mellan de 

olika testerna räknades ut och ett t-test gjordes 

för att testa hypoteserna. Ett p- värde räknades 

ut. Testerna gjordes via datorn.  

Styrkor: Det finns tydliga 

hypoteser och resultatet 

svarar bra på hypoteserna. 

Resultatet är tydligt. Det 

fanns ett högt deltagande i 

studien. Analys och metod 

är tydligt beskrivet. 

 

Svagheter: Framkommer 

inte om det finns något 

bortfall av de som deltog. 

Det är oklart om de som 

deltog i testet diskuterade 

det med sina kollegor 

samtidigt som de svarade 

på frågorna. Det är också 

oklart om de som var med 

på klassrumsbaserade 

programmet pratade med 

sina kollegor om det innan 

de hade gjort sitt 

webbaserade program och 

om det i så fall påverkade 

deras svar. Bortfall 

framkommer ej. 

 

Kvalitétsgranskning: 
Studiens kvalité bedöms 

som medelhög. 

Resultatet var att den utbildningen 

signifikant ökade kunskapen hos de 

anställda om våld på arbetsplatsen. Det 

fanns ingen signifikant skillnad i 

kunskap mellan de som endast 

genomförde det webbaserade 

programmet och de som genomförde 

det kombinerade webb- och klassrum 

programmet.  

 

Det webbaserade programmet innehöll 

information om hur våld förebyggs, hur 

det ska hanteras och hur 

återhämtningen sker efter att våld 

inträffat på arbetsplatsen.  

Det klassrumsbaserade programmet 

innehöll hur patienter kan screenas för 

eventuell risk för våld och hur dessa 

metoder används. Det innehöll även 

diskussioner och demonstrationer.  

 

Författarna till studien drar slutsatsen 

att ett utbildningsprogram ökar 

kunskapen hos de anställda och 

kunskapen kan användas för att 

förebygga våld, men mer forskning 

behövs. 
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Författare, årtal, 

artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod  Värdering Resultat 

Gillespie, G., Gates, 

D., Miller, M., 

Howard – K, P. 

 

2010. 

 

Violence against 

healthcare workers in 

a pediatric 

emergency 

department.  

 

Advanced emergency 

nursing journal.  

 

USA 

Syftet var att 

beskriva våld på 

arbetsplatsen som 

inträffade på 

barnakuten och de 

negativa 

effekterna av våld 

på arbetsplatsen 

för de som 

arbetade på 

barnakuten. 

Design: Kvalitativ metod. Intervjustudie samt 

fälstudier. 

 

Deltagare: Doktorer, sjuksköterskor och annan 

personal (paramedics, barnspecialister, terapeuter, 

assistenter) som arbetade på barnakuten. Totalt 31 

personer intervjuades. Deltagarna var mellan 22-51 år 

och de hade jobbat mellan 6 månader och 22 år på 

barnakuten. Bortfall framkommer ej.  

 

Inklusionskriterier: Alla som arbetade på 

barnakuten, arbetade minst 8 timmar/vecka, hade 

varit anställda på barnakuten minst under de senaste 

60 dagarna, var minst 18 år och kunde prata engelska. 

 

Urval: Variationsurval, vilket är en form av 

målmedvetet urval. 

 

Datainsamlingsmetod: Intervjuer som spelades in. 

Intervjuerna handlade om våld på arbetsplatsen under 

de senaste sex månaderna. Intervjuerna höll på 

mellan 20 – 90 minuter och en intervjuguide 

användes. Observationer av författaren på akuten 

under 40 timmar samt fotografier.   

 

Analysmetod: En modifierad version av jämförande 

analys användes där kategorier skapades. Den första 

intervjun fungerade som pilot-intervju och räknades 

inte med i det slutliga resultatet. Intervjuerna 

transkriberades av en forskare. Sen analyserade två 

forskare intervjuerna var för sig och jämförde sedan 

och diskuterade sina analyser innan resultatet skrevs. 

Styrkor: Resultat, metod 

och analys är tydligt 

beskrivet och etiskt 

godkännande finns. Det 

var två forskare som 

analyserade resultatet och 

jämförde analyserna innan 

resultatet skrevs. Resultatet 

svarar bra mot studiens 

syfte. 

 

Svagheter: Ej beskrivet 

vem som utförde 

intervjuerna eller 

fältstudierna. Det var 

endast en författare som 

var ansvarig och 

genomförde 

transkriberingen av 

intervjuerna, vilket ses 

som en svaghet. Flera olika 

yrkeskategorier 

intervjuades vilket kan 

göra det svårt att 

generalisera resultatet till 

en annan grupp på en 

annan barnakut. Det 

framkommer ej hur många 

ur vilken yrkeskategori 

som intervjuades. 

 

Kvalitétsgranskning: 
Studiens kvalité bedöms 

som hög. 

 

Deltagarna såg tecken som inträffade 

före våldet i flertalet situationer: 

familjemedlemmar som mumlade 

aggressivt och familjemedlemmar som 

hade symtom av ångest eller akut 

stress. Även patienter som hade 

tidigare historia av våld och som kom 

för psykiatriskt utredning såg som en 

risk. 

Flera av deltagarna använde 

säkerhetspersonal som förebyggande 

åtgärd när patienterna eller anhöriga 

var våldsamma. Deltagarna tyckte att 

som personal ha en låg erfarenhet av 

våld var en risk.  

Riskpatienter för att utveckla våld var 

de som blev informerade av att det inte 

fick lämna akuten och de som blev 

behandlade av psykiatriker. Även 

droger och alkohol kom fram som en 

risk och när patienten hade många 

anhöriga med sig som fick samsas på 

utrymmet runt sängen. 

Också trånga väntrum, långa 

väntetider, olika ljud och om 

patienter/anhöriga upplevde att någon 

stirrade på dem i väntrummen. De 

upplevde även att yngre patienter kan 

bli rädda om de hör arga ord komma 

från andra besökare på akuten. 
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Författare, årtal, 

artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Kotora, J.G., Clancy, 

T., Manzon, L., 

Malik,V., Louden, 

R.J., Merlin, M.A.  

 

2014. 

 

Active shooter in the 

emergency 

department: a 

scenario based 

training approach for 

healthcare workers. 

 

American journal of 

disaster medicine. 

 

USA 

Syftet med studien 

var att bestämma om 

sjukvårdspersonal 

kan förbättra deras 

prestanda och minska 

riskerna när de blir 

konfronterade med en 

aktiv skytt på 

akutmottagningen, 

genom utbildning och 

fallbaserad 

scenarioträning.  

Design: Kvantitativ metod. Kvasi experimentell 

studie. 

 

Deltagare: Sjuksköterskor, akutmedicinska ST-

läkare och medicinstudenter. Av de som 

genomförde utbildningen var 2 stycken 

sjuksköterskor, 2 medicinstudenter och 27 

stycken ST-läkare. Bortfall framkommer ej. 

 

Inklusionskriterier: Deltagarna skulle ha minst 

ett års erfarenhet inom klinisk medicin. 

 

Urval: Deltagarna valdes speciellt ut för att få 

en homogen grupp i ålder och tidigare 

erfarenhet. 

 

Datainsamlingsmetod: Deltagarna fick göra ett 

test före och efter träningen. Videoinspelning 

gjords också men analyserades ej. Träningen 

bestod av ett scenario med en aktiv skytt, en 

lektion om begränsningar av en aktiv skytt på en 

akutmottagning samt ett till scenario med flera 

aktiva skyttar. Under scenarierna fanns det flera 

patienter som deltagarna skulle ta hand om för 

att göra det mer verklighetstroget, patienterna 

spelades av volontärer. 

 

Analysmetod: Data analyserades genom att 

använda histogram och student´s t-test.  

Styrkor: Deltagarna 

visste inte vad de skulle 

möta och de visste inte 

vad syftet med studien 

var. Etiskt godkännande 

fanns.  

Både positiva och 

negativa resultat 

presenterades. Metod och 

analys var tydligt 

beskrivet. Resultatet 

svarade väl mot syftet 

och var även det tydligt 

beskrivet. Både 

scenarierna och 

utbildningen är tydligt 

beskrivna. 

 

Svagheter: Deltagarna 

har ej valts ut 

slumpmässigt, vilket gör 

det svårt att generalisera 

till en större grupp 

anställda. Endast 2 

deltagare var 

sjuksköterskor. Få 

deltagare i studien. 

Oklart om de fanns 

bortfall av deltagare. 

 

Kvalitétsgranskning: 
Studiens kvalité bedöms 

som medelhög. 

Resultatet visade att det fanns en 

signifikant skillnad mellan poängen på 

testet före och efter träningen när hela 

studiegruppen räknades ihop. Bland 

sjuksköterskorna fanns ingen signifikant 

skillnad, men det fanns det hos ST-läkarna 

och medicinstudenterna. Forskaren drar 

slutsatsen att scenarier kombinerat med 

lektioner är en effektiv metod för att lära 

sjukvårdspersonal hur de bäst hanterar en 

incidens med en aktiv skytt. 

 

Under lektionen fick deltagarna tips om 

hur de skulle hantera situationen, vilket 

var bland annat: att lära sig 

telefonnummer och handlingsplan vid 

dessa situationer, att evakuera om det är 

säkert att göra det (annars gömma sig 

någonstans), vara tyst och lugn, stänga av 

allt som kan avslöja var man är t.ex. 

telefoner, låsa dörren om det är möjligt, 

ringa 112 om det är säker att göra det, 

försöka distrahera skytten om inget annat 

alternativ finns t.ex. genom att skrika, 

kasta möbler och fysiskt skada skytten om 

det är möjligt. 
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Författare, årtal,  

artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Luck, L., Jackson, D., 

Usher, K.  

 

2009 

 

Conveying caring: 

Nurse attributes to 

avert violence in the 

ED.  

 

International Journal 

of Nursing Practice. 

 

Australien 

Syftet var att 

identifiera strategier 

som 

akutsjuksköterskor 

använde för att 

avvärja, minska och 

förebygga våld.  

Design: Kvalitativ metod. Instrumentell 

fallstudie. 

 

Deltagare: Akutsjuksköterskor på en regional 

Australisk akutmottagning. Totalt 20 deltagare, 

2 män och 18 kvinnor där 6 deltagare hade 

under 5 års erfarenhet som sjuksköterska, 4 hade 

mellan 5-9 år och 10 stycken hade över 10 års 

erfarenhet. Bortfall framgår ej. 

 

Inklusionskriterier: Deltagarna skulle vara 

sjuksköterskor och arbeta på den 

akutmottagningen där studien genomfördes. 

 

Urval: Framkommer ej. 

 

Datainsamlingsmetod: Fältintervjuer, semi- 

strukturerade intervjuer och 

deltagarobservationer. Intervjuerna spelades in 

eller skrevs in direkt.  

 

Analysmetod: Resultatet transkriberades och 

tematiska analyser gjordes av texten. Koder och 

teman gjordes. Data från observationerna 

analyserades genom frekvens tabeller.  

Styrkor: Det finns ett bra 

etiska resonemang och ett 

etiskt godkännande. Syftet är 

tydligt och resultatet svarar 

bra på syftet. 

Datainsamlingen och 

analysen är tydligt beskrivet. 

Deltagarna hade olika lång 

erfarenhet och var både 

kvinnor och män.   

 

Svagheter: Oklart hur 

urvalet av deltagarna gick 

till. Även oklart om analysen 

gjordes av en eller fler 

forskare och hur den/de 

hanterade sin förförståelse 

under analysen. Studien 

genomfördes på endast en 

akutmottagning på ett 

sjukhus i Australien vilket 

gör att resultatet kan vara 

svårt att generalisera. 

Bortfall framkommer ej. 

 

Kvalitétsgranskning: 
Studiens kvalité bedöms som 

medelhög. 

I analysen framkom fem huvudrubriker 

av förebyggande åtgärder som 

sjuksköterskorna använde när patienter 

eller anhöriga visade tecken på att bli 

våldsamma.  

 

Dessa var: 

Att vara säker: att se till att alltid ha 

en fri väg ut, att inte släppa in 

våldsamma patienter på akuten, att 

placera sig själv så att patienten/ 

anhöriga inte når dem och att ta bort 

potentiella vapen i omgivningen. 

Vara tillgänglig: att aktivt lyssna, att 

lyssna reflektivt, att ha empati och att 

delta. 

Att visa respekt: att använda 

patientens namn, använda ett inte 

hotfullt kroppsspråk, ha ett lugnt 

uppträdande och att jobba i harmoni 

med patienten och dess anhöriga. 

Att vara stödjande: att erbjuda te, 

kaffe och mat, att välkomna 

patienterna och dess anhöriga och att 

se till att patienterna kan upprätthålla 

sina sociala liv genom att låna ut 

telefonen.   

Att vara mottaglig: ge personerna 

utrymme, minska stimuli när det 

behövs och tillhandahålla en säker 

omgivning för personal, patienter och 

anhöriga. 
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Författare, årtal, 

artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Luck. L., Jackson. 

D., Usher. K.  

 

2007 

 

STAMP: 

components of 

observable behaviour 

that indicate potential 

for patient violence 

in emergency 

department. 

 

Journal of Advanced 

Nursing 

 

Australien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med studien 

var att förevisa 

vilka observerbara 

komponenter i en 

patients eller dess 

anhöriga/kompisar

s beteende som 

indikerade att de 

kunde vara en 

potentiellt 

våldsam person 

när de kom till 

akutmottagningen. 

Design: Fallstudie med blandad metod. 

  

Deltagare: Totalt 20 deltagare, 18 var kvinnor och två 

var män. 12 av dessa jobbade heltid, åtta jobbade 

deltid. Tre av deltagarna hade jobbat som sjuksköterska 

mindre än ett år, tre stycken hade jobbat mellan tre-fem 

år, fyra hade jobbat mellan sex-nio år och tio hade 

jobbat som sjuksköterska mer än tio år. Inget bortfall 

under studiens gång. 

 

Inklusionskriter: Deltagarna skulle vara registrerade 

sjuksköterskor och de skulle jobba permanent heltid 

eller deltid på den akutmottagning där studien skulle 

genomföras.  

 

Urval: Bekvämlighetsurval. Samtliga sjuksköterskor 

på akutmottagningen stämde in på inklusionskriterierna 

och sågs därför som lämpliga för att delta i studien. 

 

Datainsamlingsmetod: 290 timmars observation 

(forskarna har observerat studiens deltagare under 

deras arbete på akutmottagningen och samtidigt fört 

fältjournal), 16 semi-strukturerade öppna intervjuer, 13 

informella fältintervjuer, organiserade dokument och 

en forskarjournal användes under datainsamlingen. 

 

Analysmetod: All digital inspelad data 

transkriberades. All textdata analyserades tematisk med 

hjälp av en programvara kallad NVivo2. Data kodades 

och kom sedan att skapa olika teman som kontinuerligt 

återkopplades med studiens syfte och frågeställningar. 

Fem huvudteman för studien skapades och de 

bekräftades sedan under intervjuerna.  

Styrkor: Studiens syfte och 

frågeställningar är tydliga. 

Datainsamlingen är noggrann och 

väl genomarbetad samt insamlad 

under en lång period. Inget bortfall 

under studiens gång. Omfattningen 

på studien (både observationer, 

intervjuer och fältjournaler) ökar 

dess trovärdighet. Resultatet är 

tydligt beskrivet och svarar väl till 

syftet och frågeställningarna. En 

form av verktyg (STAMP) har 

utformas för förebyggandet av hot 

och våld. Detta verktyg har 

potential och skulle kunna tänkas 

bli ett vedertaget verktyg som kan 

användas även på andra 

akutmottagningar runt om i världen. 

Författarna har fört ett etiskt 

resonemang och studien är godkänd 

av etisk kommitté. 

 

Svagheter: I nuläget är studien inte 

överförbar eftersom den endast är 

gjord på en akutmottagning i 

Australien.  

Endast 37% av de tillfrågade 

sjuksköterskorna valde att delta i 

studien.  

 

Kvalitétsgranskning: Studiens 

kvalité bedöms som hög. 

Fem tydliga element 

identifierades som 

potentiella indikatorer för 

att en patient eller dess 

anhörig skulle vara våldsam. 

STAMP utformades och 

användes för att definiera 

dessa fem element. STAMP 

står för: ögonkontakt eller 

att stirra, tonfallet och 

röstvolymen, ångest, 

mumlande och stimulering. 

 

Långvarig ögonkontakt eller 

stirrande medan 

sjuksköterskan utförde sina 

arbetsuppgifter upptäcktes 

som potentiella risker för 

hot och våld under 

forskarnas observationer. 

Det gjorde även rösthöjning 

eller skrik från patienterna. 

Sarkasm var också 

förekommande.  

Brist i förståelsen för 

akutsjukvårdssystemet 

identifierades som en 

potentiell riskfaktor för hot 

och våld. Likaså gjorde det 

när patienterna mumlade, 

vilket bland annat kunde ha 

att göra med t.ex. alkohol 

eller drogpåverkan.  
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Författare, årtal, 

artikelns titel, 

tidsskrift, 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. 

 

Australien 

Syftet med 

studien var att 

med hjälp av tre 

olika grupper av 

sjuksköterskor 

identifiera 

orsakerna samt de 

vanligaste typerna 

av våld på 

akutmottagningen

.  

Design: Kvantitativ metod, Delphi technique i tre 

omgångar användes. 

 

Deltagare: Triagesjuksköterskor, icke-

triagesjuksköterskor och enhetschefer från 

akutmottagningar i alla Australiens stater och 

områden. De hade jobbat inom akutsjukvården allt 

från 12 månader till 21 år eller mer. I första 

undersökningsomgången deltog 157 sjuksköterskor. 

I omgång två deltog 132 sjuksköterskor och i 

omgång tre deltog 158 sjuksköterskor. 

 

Inklusionskriterier: Sjuksköterskor anställda på 

akutmottagningar i Australien och som hade 

nödvändig kunskap eller erfarenhet för att ses som 

experter inom området för förekomsten av hot och 

våld på akutmottagningen. 

 

Urval: Framgår ej. 

 

Datainsamlingsmetod: Tre 

undersökningsomgångar i form av enkäter.  

 

Analysmetod: I den första omgången fick 

deltagarna utifrån deras erfarenheter svara på frågor 

angående vilka människor som initierar våld, vilka 

dom vanligaste orsakerna till våld är, vilka olika 

typer av våld som är förekommande samt vilka 

strategier som finns för att minska detta. De 

huvudämnen som forskarna identifierade från den 

första undersökningsomgången kom sedan att lägga 

grunden för nästa undersökningsomgång. Samma 

process tillämpades även mellan 

undersökningsomgång två och tre.  

Styrkor: Syftet är tydligt 

beskrivet och resultatet svarar 

bra till syftet.  

Analysmetoden är tydligt 

beskrivet. 

Studien är godkänd av etisk 

kommitté.  

Stor geografisk spridning av 

deltagarna vilket gör det 

lättare att generalisera 

resultatet.  

Svagheter: Det framgår inte 

hur urvalet gått till.  

Bortfall (25 personer) vid 

undersökningsomgång två. 

Efter första 

undersökningsomgången 

kunde forskarna se en tydlig 

skillnad i upplevelser mellan 

triagesjuksköterskorna och de 

andra 

sjuksköterskorna/enhetschefer

na. Dessa skillnader 

minskades avsevärt efter 

tredje 

undersökningsomgången. 

Orsaken till detta diskuteras 

ej. 

Kvalitétsgranskning: 

Studiens kvalité bedöms som 

medelhög. 

Studiens resultat visar att en av de 

vanligaste orsakerna till hot och 

våld var patienter som var 

påverkade av droger och alkohol. 

Patienter med psykisk sjukdom 

visade sig också vara en högt 

bidragande orsak till hot och våld 

på akutmottagningar. Förvirrade 

patienter, smärtpåverkade patienter 

och oroliga föräldrar till sjuka barn 

var ytterligare några exempel.  

Andra bidragande orsaker till 

förekomst av hot och våld visade 

sig vara långa väntetider på 

akutmottagningen samt patienter 

och anhöriga som inte hade 

förståelse för systemet som 

tillämpas på akutmottagningar. 

De huvudteman som framkom 

under kategorin om hur hot och 

våld skulle förebyggas var att öka 

antalet säkerhetspersonal, att införa 

eller upprätthålla en noll tolerans 

policy samt att utbilda personalen i 

att kunna identifiera och hantera 

hotfulla och våldsamma situationer. 

Deltagarna i studien önskade mer 

utbildningen inom det området för 

hot och våld på arbetsplatsen. 
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Författare, årtal, 

artikelns titel, 

tidsskrift, land 

Syfte Metod  Värdering Resultat 

Peek-Asa, C., 

Casteel, C., 

Allareddy, V., 

Nocera, M., 

Goldmacher, S., 

OHagan, E., Blando, 

J., Valiante, D., 

Gillen, M., Harrison, 

R.  

 

2007 

 

Workplace violence 

prevention programs 

in hospital 

emergency 

departments. 

 

Journal of 

Occupational & 

Environmental 

Medicine 

 

USA 

Syftet med 

studien var att 

jämföra innehållet 

i program för våld 

på arbetsplatsen 

på 

akutmottagningar 

i två stater, för att 

identifiera den 

vanligaste 

använda 

programmet och 

identifiera gap i 

existerande 

program.  

Design: Kvantitativ studie, tvärsnittsstudie. 

 

Deltagare: Akutsjukhus i Kalifornien och New 

Jersey. Totalt deltog 116 sjukhus i Kalifornien och 50 

sjukhus i New Jersey. I Kalifornien deltog 93% av de 

tillfrågade sjukhusen och i New Jersey deltog 70,4% 

av sjukhusen.  

 

Inklusionskriterier: Sjukhus i Kalifornien och New 

Jersey som inte varit med i den tidigare pilotstudien. 

 

Urval: Randomiserat urval.  

 

Datainsamlingsmetod: Varje sjukhus besöktes och 

personal intervjuades, forskaren tog också en rundtur 

på akutmottagningen. Sjukhuset fick också ta kopior 

på träningsmaterial och policyer de hade om våld på 

arbetsplatsen. De som gjorde intervjuerna hade tränat 

innan och teamen hade gjort intervjuer tillsammans 

för att de skulle använda liknande metoder. 

 

Analysmetod: Analysen gjordes med hjälp av 

Pearsons chi-square test och Mann-Whitney U test. 

Korrelationen räknades ut med Spearman´s 

korrelationskoefficient. Även ANOVa test och 

Bonferroni corrections användes för att jämföra 

poäng och minska risken för typ 1 fel.   

Styrkor: Metod och analys 

var tydligt beskrivet. 

Resultatet var tydligt beskrivet 

och svarade väl mot syftet. De 

som gjorde intervjuerna hade 

fått tränat innan och en 

pilotstudie hade genomförts 

tidigare. Jämförelser har gjorts 

med den här studien och 

pilotstudier och visar inga 

signifikanta skillnader i 

resultatet. Urvalet var bra 

genomfört. Stort deltagarantal. 

 

Svagheter: Fanns ett bortfall 

på totalt 30 sjukhus. Oklart 

vem det var som gjorde 

analyserna av resultatet.   

 

Kvalitetsgranskning: 

Studiens kvalité bedöms som 

medelhög. 

Många av sjukhusen hade olika 

program för att förebygga hot och 

våld, men det fanns viktiga saker 

som fattades.  

Förebyggande åtgärder som 

användes var bland annat: skrivna 

policyer, skrivna säkerhetsplaner, 

säkerhetspersonal, 

rapporteringssystem, procedurer 

för att identifiera riskpatienter och 

att sjukhuset spårade våldsamma 

händelser och inkluderade dem i 

säkerhetsplanen.  Även träning 

användes på en del sjukhus för alla 

anställda på akutmottagningen. Då 

tränades bland annat fysiska och 

verbala metoder för att avvärja 

aggressivt beteende, självförsvar 

(om inget annat fungerar), kunskap 

om sjukhusets policyer och faktorer 

som kan förutsäga att aggression 

och våld kommer att kunna 

förekomma. 

Övervakningskameror och 

alarmsystem var två av de 

vanligaste åtgärderna som fanns. 

Sjukhus som hade en högre andel 

patienter hade bättre program för 

att förebygga hot och våld. 
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Författare, 

årtal,  

artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod  Värdering Resultat 

Petzäll.K, 

Tällberg.J, 

Lundin.T, 

Suserud. B-O. 

 

2010  

 

Threats and 

Violence in the 

Swedish pre-

hospital 

emergency care.  

 

International 

Emergency 

Nursing.  

 

Sverige 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

incidenten av hot 

och våld inom 

svensk 

ambulanssjukvård 

samt att beskriva 

dessa situationer.  

Design: En deskriptiv surveystudie. 

 

Deltagare: 170 ambulanssjuksköterskor och 

ambulanssjukvårdare från 11 olika 

ambulansstationer i Sverige vart tillfrågade att delta 

i studien. Slutgiltig studiegrupp vart totalt 134 

deltagare varav 84 var ambulanssjuksköterskor och 

49 var ambulanssjukvårdare. Det var 48 kvinnor 

och 85 män med medelåldern 42 år som deltog i 

studien. Inget bortfall under studiens gång. 

Studiens deltagare hade jobbat inom 

ambulanssjukvården allt från tre månader till 41 år 

(m=12 år). 

 

Inklusionskriterier: Minst tre månaders erfarenhet 

från deras nuvarande arbetsplats, samt en 

sysselsättningsgrad på minst 50%. 

 

Urval: Bekvämlighetsurval med målet att 

studiegruppen skulle ge en representativ bild av den 

svenska ambulanssjukvården. 

 

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär. 

 

Analysmetod: Data analyserades med hjälp av ett 

statistikpaket för samhällsvetenskap (SPSS). De 

använde både deskriptiv och inferentiell statistik. 

Den deskriptiva statistiken redovisades i tabeller. 

Pearson chi-square test skulle hjälpa till att visa på 

om t.ex. kön, yrkeserfarenhet eller yrkesgrupper 

hade något inflytande på studiens resultat.  

Styrkor: Studiens syfte, urval, 

datainsamlings- och analysmetod är 

relevant. Resultatdelen är tydligt 

beskriven och svarar väl till studiens 

syfte. 

Frågeformuläret testades genom en 

pilotstudie med fem deltagare innan 

den riktiga studien startade (dessa 

deltagare inkluderades inte i den riktiga 

studien).  

Svarsfrekvensen var hög (79%) vilket 

tyder på att frågorna var relevanta och 

givande för deltagarna att svara på. 

Inget bortfall under studiens gång. 

Studien är godkänd av den etiska 

forskningskommittén vid Karlstads 

Universitet i Sverige. 

 

Svagheter: Hot är svårt att definiera 

och det kan finnas individuella 

skillnader i vad deltagarna anser vara 

ett hot. 

Flera av studiedeltagarna hade lång 

erfarenhet inom den pre-hospitala 

sjukvården. Det kan innebära risk för 

att de glömt bort vissa hotfulla eller 

våldsamma situationer som det varit 

med om tidigare under sin yrkeskarriär. 

  

Kvalitétsgranskning: Studiens kvalité 

bedöms som hög. 

 

Studiens resultat visade att det 

oftast varit patienten själv som 

utsatt personalen för hot och våld, 

men det har även förekommit att 

det är patientens anhöriga som 

hotat personalen.  

 

De vanligaste orsakerna till 

förekomsten av hot och våld var 

att patienten var påverkad av 

alkohol eller droger, eller att 

patienten eller anhöriga var 

missnöjda med ambulansens 

framkörningstid.  

 

Hot och våld kunde även 

förekomma i akuta situationer där 

patienten eller anhöriga kände sig 

hjälplösa och inte hade tillräckligt 

med kunskap om patients 

sjukdomstillstånd.  

 

Hot och våld visade sig 

förekomma under dygnets alla 

timmar. Det var dock något 

vanligare under kvälls- och 

nattetid samt under helger. Det 

visade sig också att äldre och mer 

erfaren personalen utsattes mer 

sällan för hotfulla och våldsamma 

situationer.  
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artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod  Värdering Resultat 

Pirch, J., Hazelton, 

M., Sundin, D., 

Kable, A.  

 

2009 

 

Patient- related 

violence at triage: A 

qualitative 

descriptive study 

 

International 

Emergency Nursing 

 

Australien 

Syftet med studien 

var att beskriva 

upplevelsen av 

patient relaterat våld 

under arbetet hos en 

grupp triage 

sjuksköterskor under 

de föregående 

månaderna. 

Design: Kvalitativ deskriptiv design. 

Intervjustudie. 

 

Deltagare: Sjuksköterskor i triagen på 

akutmottagningen. Sex deltagare: två män och 

fyra kvinnor mellan 29 – 53 års ålder. De hade 

mellan 4 – 21 års erfarenhet. Av de som valdes 

ut deltog alla i studien.  

 

Inklusionskriterier: Deltagarna skulle vara 

legitimerade sjusköterskor och jobba med 

triage.  

 

Urval: Selektivt urval. 

 

Datainsamlingsmetod: Semi strukturerade 

intervjuer inspelade i augusti och september 

2008.  

 

Analysmetod: De kodade intervjuerna 

transkriberades ordagrant av författaren och 

analyserades sedan med kvalitativ 

innehållsanalys. Deltagarna fick sedan verifiera 

resultatet för att försäkra sig om att resultatet 

blivit som de berättat. 

Styrkor: Studien har fått 

etiskt godkännande.  

Datainsamling och 

analys är tydligt 

redovisat och relevant.  

Resultatet är tydligt 

beskrivet och svarar väl 

mot syftet av studien. 

Inget bortfall. 

 

 

Svagheter: Endast 

intervjuer från ett 

sjukhus och 

deltagarantalet var litet 

vilket gör att resultatet 

kan vara svårt att 

generalisera.  

Oklart hur forskaren har 

hanterat sin egen 

förförståelse, var endast 

en forskare som 

analyserade resultatet.  

 

Kvalitétsgranskning: 

Studiens kvalité bedöms 

som hög. 

 

Förebyggande åtgärder som fanns var 

säkerhetsvakter, larm, säkerhetsglas i 

triagen mellan patienten och 

sjuksköterskan, nolltolerans för våld på 

akutmottagningen och 

rapporteringssystem efter att våld inträffat.  

Rapporteringssystemet ansågs dock inte 

vara användarvänligt och tog för lång tid 

vilket gjorde att sjuksköterskorna inte 

alltid rapporterade det som hänt.  

Sjuksköterskorna upplevde också att långa 

väntetider, alkoholpåverkade och 

drogpåverkade patienter, dementa 

patienter, psykiatriska patienter, unga 

patienter och föräldrar till barn var 

riskfaktorer för att våld skulle uppkomma. 

Även de patienter och anhöriga som inte 

förstod hur triagesystemet fungerade på en 

akutmottagning sågs som riskpatienter.  

 

De upplevde att våldet förekom oftast på 

kvällstid och på helger. Deltagarna 

önskade mer utbildning inom området och 

de tyckte att debriefing var bra att använda 

efter att en hotfull eller våldsam situation 

uppstått.  
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tidskrift, land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Wilkes. L., 

Mohan. S., 

Luck. L., 

Jackson. D.  

 

2010. 

 

Development of 

a violence tool 

in the 

emergency 

hospital setting. 

 

Nurse 

Researcher. 

 

Australien 

Syftet med studien 

var att utveckla ett 

bedömningsredskap 

för identifiering av 

olika förutsägande 

faktorer som ökar 

risken för hot och 

våld. Detta ville 

forskarna uppnå 

genom att förfina 

de förutsägande 

faktorer som 

framkommit i andra 

studier och i annan 

litteratur.  

Design: Kvantitativ metod med delphi-teknik.  

 

Deltagare: 23 expert-sjuksköterskor tillfrågades att delta 

i studien. Av dem var 15 akademiker och åtta jobbade i 

det kliniska området. I den första och andra 

undersökningsomgången var det elva expert-

sjuksköterskor som deltog. I den tredje 

undersökningsomgången var det sex experter som 

deltog. 

 

Inklusionskriterier: Expert-sjuksköterskor i det 

kliniska/akademiska området. Och med en expert 

menades en sjuksköterska som arbetar eller hade arbetat 

inom akutsjukvården eller akademiskt på ett universitet 

och som hade intresse för forskning samt kompetens 

inom området för våld mot sjuksköterskor.  

 

Urval: Ändamålsenligt urval av expertsjuksköterskor 

inom området för våld mot sjuksköterskor. 

 

Datainsamlingsmetod: Tre undersökningsomgångar. 

Det tänkta bedömningsredskapet skickas ut till 

deltagarna som en form av enkät. 

 

Analysmetod: Bedömningsredskapet innehöll till en 

början 37 faktorer som var potentiella tecken till 

förekomst av våld. Deltagarna fick sedan med hjälp av 

delphi-tekniken analysera dessa 37 faktorer. De fick med 

hjälp av kryssfrågor först avgöra vilka faktorer som 

förekom och sedan med hjälp av en 1-5-gradig skala 

avgöra vilka faktorer som de ansåg som mest viktiga och 

som minst viktiga. Resultatet av detta analyserades i en 

programvara kallad SPSS. 

Styrkor: Studiens har ett tydligt 

syfte. Studiegruppen är relevant. 

Datainsamlingsmetoden och 

analysmetoden är tydligt beskrivet.  

Resultatet svarar väl på studiens 

syfte. 

Författarna för ett etiskt resonemang 

och studien är godkänd av etisk 

kommitté. 

Detta kan ses som en typ av 

påbyggnadsstudie till tidigare studier. 

Resultatet som stämmer överens med 

tidigare studier stärker studiens 

trovärdighet. 

 

Svagheter: Stort bortfall vid den 

tredje undersökningsomgången (17 

personer).  

Det finns ingen närmare beskrivning 

av deltagarna, t.ex. ålder, kön, 

yrkeserfarenhet osv. Studien ger inget 

utrymme för deltagarnas fria tankar 

och åsikter utan det finns redan 

förutbestämda påståenden angående 

våld som de får besvara. Detta kan 

göra att komponenter som inte redan 

finns med i bedömningsredskapet 

missas.  

Faktorerna i bedömningsredskapet är 

uppradade 1-17 och det finns ingen 

närmare beskrivning av varje faktor. 

 

Kvalitétsgranskning: Studiens 

kvalité bedöms som medelhög. 

De förutsägande faktorer 

som ansågs vanligt 

förekommande vid 

förekomst av våld var 

aggressiva uttalanden, 

hotelser, knutna nävar, 

långvarig ögonkontakt med 

sjuksköterskan och förhöjt 

tonläge. Det ansågs även 

vara en förhöjd risk för hot 

och våld då patienten eller 

dess anhörig stirrande 

intensivt på sjuksköterskan 

medens hon/han utförde 

sina arbetsuppgifter. 

 

Att cirkulera runt på 

mottagningen och inom 

sjuksköterskans områden, 

uppmärksamhetsbehov och 

förödmjukande uppträdande 

var även det exempel på 

förekommande faktorer som 

framkom i studiens resultat. 

 

Ångest som kunde visa sig 

genom t.ex. 

hyperventilation, ökad 

språkfrekvens, dilaterade 

pupiller, förvirring eller 

desorientering beskrivs i 

studiens som varningstecken 

för ökad risk för hot och 

våld. 
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