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Abstrakt 
Våld i samhället ökade något under de senaste statistikförda åren. Inom olika gre-
nar av hälso- och sjukvården skiljde sig våldet åt både till karaktär och till fre-
kvens. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevel-
ser och handlande i mötet med patienter som brukar hot och våld inom akutsjuk-
vården. Studien genomfördes som en systematisk litteraturöversikt där specifika 
frågeställningar användes. Studiens resultat baserades på 18 vetenskapliga artik-
lar. Resultatet visade att våld i form av verbala och fysiska hot var vanligt före-
kommande inom akutsjukvården, en övervägande andel sjuksköterskor blev utsat-
ta för överfall under sitt arbetsliv. Verbalt och fysiskt våld hade en betydande ef-
fekt på personalens välbefinnande och deras tillfredsställelse i arbetet. Stöd från 
kollegor upplevdes som mycket värdefullt medan feedback från arbetsgivare ofta 
saknades. I studien fann vi att krafttag skulle behövas från sjuksköterskor, arbets-
ledning och media för att uppmärksamma våldet och bromsa den negativa utveck-
lingen.  
 
Nyckelord: Hot, våld, akutsjukvård, sjuksköterskor, handlande, upplevelser, stöd, 
sexuella trakasserier, missbrukare, psykiatriska patienter, otrygghet, osäkerhet, 
bemötande, utbildning, träning. 
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Våldet i samhället ökade något under de senaste statistikförda åren. Brott mot person ökade 

under perioden och misshandelsbrott ökade med nära tio procent eller 5 700 anmälda brott 

under åren 2001-2003. Fullbordade mord och dråp samt misshandel med dödlig utgång ökade 

från 167 anmälda fall år 2001 till 189 år 2003, en ökning med tretton procent (BRÅ, Brottsfö-

rebyggande Rådet, Brottsutvecklingen i Sverige, 2004). Tre huvudkategorier i den svenska 

befolkningen uppgavs löpa förhöjd risk att utsättas för våld eller hot enligt en undersökning 

gjord av SCB, Statistiska Centralbyrån (2004). Dessa grupper var män, 16-35 år som deltar i 

nöjeslivet, kvinnor boende i lägenhet som utsattes för våld och yrkesgrupper som poliser, väk-

tare, personal i lokaltrafik samt personer verksamma i social- och sjukvård. Nationalencyklo-

pedin (2006) definierar ordet hot som en varning för en konsekvens som kan komma att drab-

ba personen om han eller hon inte agerar på ett av initiativtagaren krävt sätt. Våld beskrevs 

som ett oberättigat bruk av fysisk styrka som medel för att pressa eller bestraffa någon. Med 

sexuella trakasserier i arbetet avses uppträdande av sexuell natur som kränker en arbetstagares 

värdighet (Jämställdhetslagen, 2005:476). 

 

Enligt BRÅ (2003) visade det sig att de som utövade hot och våld ofta var enskilda individer, 

personer med psykiska störningar, personer i desperata situationer, missbrukare och kriminel-

la personer. Allvarliga hot förekom ofta mot till exempel personal inom kustbevakningen, 

tjänstemän inom kronofogdemyndigheten, tulltjänstemän, åklagare och poliser. De som löpte 

störst risk att bli utsatta för våld är poliser och tulltjänstemän. Våld förekom även mot social-

arbetare. Newhill (2002) menar att våld och hot mot denna yrkesgrupp berodde på deras 

dubbla roller. De skulle bry sig om och hjälpa sina klienter, samtidigt som de skulle kontrolle-

ra dem och utöva makt genom att dra in understöd. Samtidigt fattade de viktiga beslut som 

kunde påverka klienternas livssituation negativt. Enligt Sandström (1996) förekom hot och 

våld även mot personer som arbetade inom sjukvården Närmare en tredjedel av alla anmälda 

arbetsskador som uppkom genom våld inträffade inom sjukvården. Hot och våld förekom i 

olika grenar av hälso- och sjukvården. Fjorton procent av personalen anställd inom mental-

sjukvården berättade att de blivit sjukskrivna på grund av de fysiska skador de fått av patien-

ter, sju procent av de anställda inom åldringsvården uppgav detsamma (Åkerström, 2000). 

Vid en av Arbetsmiljöverket (2006) utförd undersökning i hälso- och sjukvården anmäldes 

874 olycksfall till följd av hot och våld som medfört sjukskrivning under minst en dag mellan 

åren 2002-2004. Kvinnor var överrepresenterade och utgjorde drygt två tredjedelar av de sjuk-

skrivna.  
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I Arbetsmiljölagen under allmänna skyldigheter beskrivs att det är arbetsgivarens ansvar att se 

till att arbetstagaren har god kännedom om hur arbetet bedrivs, samt har den utbildning som 

krävs för att kunna bedöma och undvika de risker som finns i samband med arbetet (Gullberg 

& Rundqvist, 2001). I arbetarskyddsstyrelsens kungörelser (AFS, 1993:2) beskrivs att arbets-

tagaren skall ha tillräcklig utbildning och fått tillräcklig information för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Möjlighet skall finnas att larma om det krävs. Arbetsgivaren 

har även ansvar för att utreda och minimera risker som kan förekomma i arbetet. Föreligger 

risk för hot och våld skall stöd och handledning finnas tillgängligt för personal. Det åligger 

arbetsgivaren att se till att eventuella tillbud rapporteras och följs upp. 

 

Våldet skiljde sig åt både till karaktär och frekvens inom olika grenar inom hälso- och sjuk-

vården. Den största risken att bli utsatt för hot och våld löpte de som arbetade på de stora 

sjukhusens akutmottagningar (Gerberich, 2005). Möjliga bidragande orsaker till de kraftiga 

ökningarna kunde vara ökad medvetenhet att rapportera inträffande incidenter men också ett 

ökat tryck mot sjukhuset, högre förväntningar från patienterna och ökad frustration på grund 

av allt längre väntetider. Den ökade inrapporteringen av incidenter speglades i en amerikansk 

undersökning av ökad tendens att tillgripa fysiskt och verbalt våld generellt i samhället (De-

partment of Health Survey, 2000-2001). Kwok et al. (2006) visade att verbal misshandel, fy-

sisk misshandel och sexuella trakasserier allra oftast kunde härledas till patienter följt av pati-

enternas anhöriga. Studien visade också att samtliga sjuksköterskor som arbetade på en akut-

vårdsavdelning rapporterade någon form av arbetsplatsvåld under det senaste året. 

 

Att arbeta som sjuksköterska innebär att man skall utgå från den humanistiska människosy-

nen, visa omsorg och respekt för patienters autonomi, integritet och värdighet. Sjuksköterskan 

skall även visa respekt och öppenhet för olika värderingar och trosuppfattningar. Sjuksköters-

kan skall tillämpa forskningsetiska konventioner och genom teamsamverkan bidra till en hel-

hetssyn på patienten. I Kompetensbeskrivningen beskrivs också att helhetssyn och etiskt för-

hållningssätt skall genomsyra sjuksköterskans arbete. (Kompetensbeskrivningar för sjukskö-

terskor och barnmorskor, 1995:5). Sjuksköterskans ansvarsområden grundar sig på utarbetan-

de normer och principer, som anpassas efter situationen för att styra attityd, handling och be-

teende. Vården ämnas vara lika för alla, oavsett ålder, kön, hudfärg, nationalitet, begåvning, 

religiösa eller politiska uppfattningar och patientens liv och egenvärde skall vara främst i fo-

kus. Svenska Sjuksköterskeföreningen menar att de fundamentala områden som sjuksköters-
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kan arbetar efter är att främja och återställa hälsa, förebygga sjukdom samt lindra lindande 

(ICN: s etiska kod för sjuksköterskor, 2002).  

 

Sjuksköterskor inom akutsjukvård arbetar ofta på sjukhus eller inom ambulansverksamheten. 

Med hög kompetens och professionalism svarar de för det första ledet av omvårdnad inom 

den akuta vården (Strömberg, 1996, s.14). Det finns fyra olika specialistsjuksköterskeexamina 

inom akutvård i Sverige. Dessa är inriktade mot ambulanssjukvård, anestesi, operation och in-

tensivvård. På akutvårdsavdelningar och akutmottagningar jobbar sjuksköterskor med bak-

grund från samtliga dessa specialistkompetenser. De har alla olika kompetensområden och 

gemensamt för dem är att deras kunskaper inom akutsjukvård är en fördjupning av de kun-

skaper, färdigheter och förmågor de utvecklade i sin grundutbildning. Gemensamt gäller ock-

så att de, genom en specialistutbildning, ska få utvecklad förmåga att självständigt hantera de 

situationer, företeelser och frågeställningar de ställs inför i arbetet som sjuksköterska inom 

akutsjukvården (Högskolelagen, 2006:173).  

 

De akuta situationer sjuksköterskor utsatts för är ofta oöverskådliga och komplexa. Kunskap i 

att fatta snabba beslut och handla rätt är viktiga för utgången. Sjuksköterskor som arbetar 

inom akutsjukvården skall kunna identifiera vad en situation beror på för att kunna sätta in 

adekvata åtgärder som verkar stabiliserande och upprätthåller patienters livsviktiga funktioner 

(Kristoffersen 1998, s.165). 

 

Med akutsjukvård avses i denna studie akutvårdsavdelningar, ambulansverksamhet, akutmot-

tagningar och intensivvårdsavdelningar där sjuksköterskor kan utsättas för våld eller hot från 

patienter. Enligt Nationalencyklopedin skall akutvård definieras som "akut omhändertagande 

av akut sjuk eller skadad patient från insjuknande till definitiv behandling eller vård" (Natio-

nalencyklopedin, 2006). Enligt Hinchcliff, Norman och Schober (1998, s.583) kunde aggres-

sivt beteende inom akutsjukvården snabbt leda till våld om det inte bemöttes på rätt sätt och 

många olika faktorer till varför våld ofta förekom angavs. Långa väntetider, plötsliga kriser, 

orealistiska förväntningar från patienter, bristfällig information, rädsla, alkohol och droger 

och en önskan att vilja verka ”stor” inför andra personer angavs som exempel på orsaker till 

aggressivt beteende.  

 

Vi valde att göra denna litteraturstudie därför vi ville lära oss mer om problematiken kring hot 

och våld inom akutsjukvården. Utifrån en översikt i ämnet upptäckte vi att problemet med hot 
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och våld mot sjuksköterskor var vanligt förekommande och påverkade sjuksköterskors posi-

tion och person negativt inom akutsjukvården. Ämnet intresserade oss och vi ville veta mer 

och finna svar på frågor om hur våldet tedde sig, hur sjuksköterskor borde handla, hur våldet 

påverkade sjuksköterskor samt hur stödet de fick av kollegor och arbetsgivare upplevdes. Syf-

tet med vår studie var att beskriva sjuksköterskors, upplevelser och handlande i mötet med pa-

tienter som brukade hot och våld inom akutsjukvården. 

 

Metod  

Studien genomfördes som en systematisk litteraturöversikt. Vi använde oss av Goodmans sju-

stegsmetod för bedömning av litteratur vid denna litteraturöversikt (Willman, Stoltz & Baht-

sevani, 2006, s.51).  Initialt formulerades forskningsproblemet och dess omfattning och be-

gränsningar preciserades. Inklusions och exklusionskriterier utformades och en plan för litte-

ratursökning genomfördes. Då materialet insamlats sammanfattades resultaten för studierna 

individuellt varpå de sammanställdes. Efter att ha formulerat syfte och frågeställningar i stu-

dien sökte vi igenom databaserna Cinahl och Medline efter vetenskapliga artiklar som svarade 

mot de frågeställningar vi formulerat och sökte svar på. Vidare använde vi oss av funktionen 

”related search” för att hitta andra lämpliga artiklar i ämnet. Vid litteratursökningen använde 

vi oss av följande sökord i olika kombinationer: Emergency nursing, accident prevention, ex-

perience, nursing, threat, violence. Vi exkluderade artiklar som var äldre än 15 år och inte 

studerade sjuksköterskors upplevelser av hot och våld. Inkluderades gjorde artiklar som var 

vetenskapliga och vars innehåll svarade mot våra frågeställningar. Artiklarna vi använde i 

analysen skulle vara skrivna på svenska eller engelska. Då man genomför en systematisk litte-

raturöversikt gör man enligt (Polit & Beck, 2004, s. 88-89) en sammanfattning av forsknings-

problemet utifrån tidigare kunskap i ämnet.  

 

Specifika frågeställningar  

* Vilken typ av hot och våld utövas mot sjuksköterskor och vilken förekomst finns inom akut-

vården? 

* Hur handlar eller bör sjuksköterskor handla då de möter en potentiellt våldsam eller hotfull 

patient? 

* Hur upplever sjuksköterskor att hot och våld påverkar dem i arbetet? 

* Hur upplevs det stöd de får av kollegor och arbetsgivare? 
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Litteratursökning 

Artiklar söktes i databaserna Cinahl och Medline. Databasernas indextermer användes vid 

sökningarna. MSH = Mestermer i Medline och HEA = Headings i databasen Cinahl. FS = 

frisökning kompletterade sökningarna i respektive databas (tabell 1). 

 

Tabell 1 - Översikt av systematisk litteratursökning 

Söknr (*) Söktermer Träffar 

 

Medline 070214    
1 MSH Violence 44949 
2 MSH Emergency nursing, 

(methods, standards, or-
ganization and admini-
stration 

2118 

3 FS Threat 14386 
4 MSH Accident prevention, 

(methods & standards
  

2754 

5 MSH 1 och 2 133 
6 FS Patient 1 265 055 
7 MSH 1, 2 och 6 41 
 
Cinahl 070215 

   

8 HEA Emergency nursing 6120 
9 HEA Violence 4316 
10 HEA 8 och 9 105 
11 FS Threat* 2945 
12 FS Experience 41279 
13 HEA + FS 10 och 12 46 

* MSH = Meshtermer i databasen Medline, HEA = Cinahl Headings. FT = fritextsökning. 

 

Urval och kvalitetsgranskning 

Vi läste de funna artiklarnas titel och abstrakt och exkluderade de studier som inte var rele-

vanta mot vårt syfte och våra frågeställningar. Efter denna granskning återstod 18 artiklar som 

kvalitetsgranskades med hjälp av protokollen i Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s.152–

157). Vi genomförde granskningen av samtliga studier gemensamt och enades om kvaliteten 

på dessa. En översikt över de artiklar som ingår i analysen redovisades i (bilaga 1). Här redo-

visades de olika artiklarnas huvudfynd, typ av studie, dess deltagare och datainsam-

lings/analysmetod. Studierna som kvalitetsgranskades bedömdes vara av hög, medel eller låg 

kvalitet. Studier av hög kvalitet visade en grundlig redogörelse för urval, datainsamling, ana-

lys och etiska överväganden. Studier av medelkvalitet saknade något av ovanstående kriterier 

eller så var de knapphändigt beskrivna medan studier av låg kvalitet hade synbara brister i ur-
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valsutförande, datainsamlingar samt stora bortfall Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 

90-93). 

 

Analysmetod  

Materialet som användes svarade mot de frågeställningar vi tidigare utformat. Till att börja 

med lästes litteraturen överskådligt sedan mer detaljerat. Enligt Polit och Beck (2004, s.106) 

är detta en bra metod att undersöka materialet och samla informationen. Målet bör vara att or-

ganisera materialet för att kunna analysera och komma fram till välgrundade slutledningar 

(Polit & Beck 2004, s.570-571). Vi valde ut de textstycken vars innehåll passade vårt syfte 

och sorterade dem till respektive frågeställning. Sedan översatte vi texterna, sammanförde 

dem under varje frågeställning och påbörjade analysarbetet. Vi valde att utforma underrubri-

ker med huvudfynd under varje frågeställning. Sedan sammanställde vi det resultat vi kommit 

fram till under varje underrubrik. 

 

Resultat 

Analys av artiklar som ingick i studien resulterade i ett antal huvudfynd: (Tabell 2). 

 

Tabell 2 – Resultatsammanställning 

Specifika frågeställningar   Huvudfynd 

Vilken typ av hot och våld utövas mot sjuksköterskor 
och vilken förekomst finns inom akutvården? 
 

Våldet skiljde sig åt mellan olika delar av akutsjukvår-
den 
 
Olika typer av våld och vilka tillhyggen som användes 
mot sjuksköterskor. 
 
Våldet hade olika förekomst då man jämförde länder. 
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Tabell 2: Resultat sammanställning (forts.)  
Specifika frågeställningar   Huvudfynd 

 
Hur handlar eller bör sjuksköterskor handla då de mö-
ter en potentiellt våldsam eller hotfull patient? 

 
Sjuksköterskors bemötande och hantering av långa 
väntetider 
 
Sjuksköterskors bemötande av en potentiellt våldsam 
patient 
 
Sjuksköterskor tänkte på säkerheten och tog hjälp av 
säkerhetspersonal och kollegor 
 
Hur sjuksköterskor arbetade preventivt 
 
Alkoholpåverkade hanterades speciellt 
 

Hur upplever sjuksköterskor att hot och våld påverkar 
dem i arbetet? 

Sjuksköterskor upplevde utsatthet och att patienter och 
allmänhet inte alltid förstod deras situation 
 
Sjuksköterskors upplevelser och känslor relaterade till 
våld på arbetsplatsen 
 
Sjuksköterskor var speciellt rädda för vissa patientka-
tegorier 
 
Sjuksköterskor kände sig otrygga i arbetet 
 
Våldet påverkade arbetssituationen 
 

Hur upplevs det stöd de får av kollegor och arbetsgiva-
re? 
 

Kollegors och närståendes stöd värderades högt 
 
Sjuksköterskor fick övervägande dåligt stöd från ar-
betsgivare och ledning 
 
Utbildning i våldshantering var inte tillräcklig eller 
nog effektiv 

 

Vilken typ av hot och våld utövas mot sjuksköterskor och vilken förekomst finns inom 

akutvården? 

 

Våldet skiljde sig åt mellan olika delar av akutsjukvården. 

Jackson, Clare och Mannix (2002) fann att aggressivitet från patienter visade sig vara speciellt 

vanligt inom akutsjukvård och psykiatrisk vård. Sjuksköterskor inom olika grenar av akut-

sjukvården blev utsatta för olika antal incidenter av våld och hot. I en undersökning av May 

och Grubbs (2002) jämfördes en akutvårdsavdelning med en intensivvårdsavdelning. I studien 

redovisas olika typer av hot och våld som förekom och hur vanligt det var på respektive ar-

betsplats. Under det senaste året hade samtliga sjuksköterskor på akutavdelningen blivit 

verbalt påhoppade och 82,1 % av dem blivit fysiskt påhoppade. På intensivvårdsavdelningen 

var siffrorna 85,2 % respektive 77,8 %. Då de gällde svordomar och skrikande patienter var 
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siffrorna snarlika med en förekomst kring 95 % medan hot om skada var mer vanligt före-

kommande på akutavdelningen, 85,7 % mot 66,7 % på intensivvårdsavdelningen. I en studie 

av Landy (2005) framkom att sjuksköterskor på akutvårdsavdelningar upplevde att de löpte 

större risk att drabbas av hot och våld än sjuksköterskor inom andra specialiteter dock visade 

studien något högre siffror för verbal aggression och fysiskt våld på intensivvårdsavdelningen 

jämfört med akutvårdsavdelningen. 

 

Olika typer av våld och vilka tillhyggen som användes mot sjuksköterskor. 

I litteraturen beskrivs att sjuksköterskor blev utsatta för en mängd olika typer av hot och våld 

från patienter. Alltifrån verbala aggressioner från patienter till skjutningar med automatvapen 

finns beskrivna. Själva våldet i sig kunde gå till på många olika sätt och med många olika ty-

per av tillhyggen och vapen. Enligt studier av Ferns (2005a); May och Grubbs (2002) och 

Chrilly, Chaboyer och Creedy (2004) vittnade sjuksköterskor om sparkar och spottloskor. I 

Ferns (2005a) och Chrilly, Chaboyer och Creedy (2004) hade sjuksköterskor även blivit slag-

na och bitna. Ferns (2005a) berättar även att sjuksköterskor blivit fasthållna, huggna, slagna 

med öppen hand, skallade, utsatta för strypningsförsök, dragna i håret och knuffade. I studien 

av May och Grubbs (2002) framgick också att våldet från kunde utgöras av nypningar och 

kastade föremål. Den omfattande australiensiska studien av Chrilly, Chaboyer och Creedy 

(2004) visade att av det fysiska våldet var knuffar den vanligast förekommande formen och 

utgjorde en stor andel av våldsincidenterna. I studien svarade kastade objekt och slag för fyra 

procent av incidenterna vardera. I intervjuer med sjuksköterskor som arbetade på traumarum 

framkom att psykiatriska patienter ibland utgjorde sitt eget vapen. Sjuksköterskor i en studie 

av Catlette (2005) framställde psykiatriska patienter som impulsiva och kombativa.  

 

Ryan och Maguire (2005) visade att patienter genom att vara aggressiva kunde förnedra sjuk-

sköterskor. Av deltagare i studien vid en akutvårdsavdelning på Irland rapporterade nästan 

varannan sjuksköterska att de blivit utsatta för denna typ av handling. Handlande i form av 

proaktivt aggressivt beteende och passivt aggressivt beteende förekom också i undersökning-

en.  

 

Olika tillhyggen och vapen användes av våldsutövande patienter. Ferns (2005a) och Jackson 

et al. (2002) berättar att sjuksköterskor blev utsatta för våld och hot med pistol och knivar. 

Enligt Ferns (2005a) inträffade ibland dödsfall bland sjuksköterskor då handeldvapen och 

knivar användes av våldsamma patienter. Andra föremål som enligt Ferns (2005a) använts 
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som vapen var bildäck, trasiga flaskor och glas, rör från byggnadsställningar, plankor, saxar, 

och nålar. Jackson et al. (2002) påpekade i sin studie att även stenar ibland användes av vålds-

verkande patienter.  

 

I den irländska studien av Ryan och Maguire (2005) rapporterade några sjuksköterskor att de 

hade blivit utsatta för sexuella trakasserier och sexuellt avskräckande beteende av något slag 

medan en mindre grupp sjuksköterskor rapporterade att de hade blivit utsatta för sexuella 

övergrepp och våldtäkter Jackson et al. (2002). En stor studie gjord med hjälp av 8780 sjuk-

sköterskor från två kanadensiska delstater visade resultat som stärkte fynden gällande sexuella 

trakasserier. Enligt studien hade 7,6 % av sjuksköterskorna upplevt sexuella trakasserier från 

patienter under de senaste fem arbetspassen, 0,6 % av sjuksköterskorna har under samma 

tidsperiod blivit utsatta för sexuella övergrepp av någon form Duncan et al. (2001) och Jack-

son et al. (2002) påpekade i sina studier att sexuella trakasserier kunde innebära olika oaccep-

tabla beteenden såsom oönskad fysisk kontakt, stötande kommentarer och sexuella förslag. 

När det gällde sexuella trakasserier menade författarna att man borde utgå från hur de uppfat-

tades av den som blev utsatt. Sexuella trakasserier kunde ofta tolkas som ett slags maktmiss-

bruk från patientens sida istället för en handling baserad på åtrå och lust.  

 

Våldet hade olika förekomst då man jämförde olika länder. 

I en amerikansk undersökning gjord på två olika akutvårdsavdelningar blev 82 % av deltagar-

na överfallna av patienter någon gång under sin yrkesutövning som sjuksköterska. Flertalet 

sjuksköterskor i undersökningen utsattes för överfall under det senaste året (Erickson & Wil-

liams-Evans, 2000). Att det fanns skillnader i förekomst av våld och hot mellan olika länder 

iakttogs också i litteraturen, vid en studie genomförd på en turkisk akutvårdsavdelning blev 

förhållandevis få, ungefär var femte av deltagarna, utsatta för fysiskt våld någon gång under 

sin karriär (Senuzun & Karadakovan, 2005). Samma studie visade att hela 98,5 % av de till-

frågade sjuksköterskorna hade upplevt verbala hot, medan drygt hälften berättade att de blivit 

verbalt kränkta mer än 15 gånger i sin karriär. I en kanadensisk studie som undersökte före-

komsten av hot och våld av olika slag på en akutsjukvårdsavdelning under ett års tid, fram-

kom att ungefär hälften av deltagarna upplevt verbala hot 81 % fysiska hot och 98 % fysiska 

överfall (Fernandes et al., 1999). I en irländsk studie som genomfördes på två olika akut-

vårdsavdelningar gjordes en kategorisering av olika typer av våld och hot mot sjuksköterskor 

från patienter (Ryan & Maguire, 2005). Under den senaste månaden rapporterades att 80,6 % 

av deltagarna upplevt hotfull verbal aggression. Hotande fysisk aggressivitet rapporterades av 
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lite drygt hälften, milt fysiskt våld hade ungefär en fjärdedel av deltagarna blivit utsatta för 

medan svårt fysiskt våld rapporterades av endast en mindre andel sjuksköterskor i studien 

motsvarande 2,8 %.  

 
Hur handlar eller bör sjuksköterskor handla då de möter en potentiellt våldsam eller 

hotfull patient? 

 
Sjuksköterskors bemötande och hantering av långa väntetider. 

Ferns (2005b) fann att majoriteten av våldsincidenterna på akutvårdsavdelningar inträffade 

inom 30 minuter från det att patienten kommit till mottagningen. Medelväntetiden för de pati-

enter som agerade våldsamt i denna australiensiska studie var dryga timmen. Frustrationer i 

väntan på att få träffa personal, att få tester gjorda, att få träffa läkare och vårdpersonal, vän-

tan på resultat och väntan på att få en säng ledde ofta till våld. Blanchard och Curtis (1999) 

betonade också väntetidernas signifikans. Aggressivt beteende kunde enligt författarna fram-

kallas då personal lät sin patient vänta för länge. I de fall där behandlingen drog ut på tiden 

skulle sjuksköterskan ha förklarat för sin patient varför det tagit lång tid (Presley & Robinson, 

2002). Författarna påstår att patienterna ofta accepterade den långa väntetiden om de fick an-

ledningen förklarad för sig på ett sakligt och professionellt sätt. Patienterna kände sig då inte 

bortglömda. McPhaul och Lipscomb (2004) menade att en av förklaringarna till varför vålds-

frekvensen visade sig vara så hög på akutvårdsavdelningar var just patienters frustration på 

grund av de långa väntetiderna. 

 

Sjuksköterskors bemötande av en potentiellt våldsam patient. 

Om en patient verkade stressad kunde det varit bra om sjuksköterskan erbjudit honom eller 

henne tid att förklara sina bekymmer enligt Presley och Robinson (2002). Det kunde, menade 

Blanchard och Curtis (1999) ha en positiv inverkan om sjuksköterskor träffade sin patient en-

skilt först, detta verkade i regel lugnande. Om personalen erbjöd patienter mat eller dryck 

kunde detta också ha en lugnande effekt och det kunde leda till att han eller hon kände sig 

tryggare. Sjuksköterskor borde undvika att ignorera patienter. Det kunde påverka stämningar 

på akutmottagningen om en aggressiv patient omgavs med andra patienter menade författarna. 

Presley och Robinson (2002) betonade att sjuksköterskor skulle undvika att vara döma patien-

ter. Sjuksköterskor skulle inte heller agera på ett nedlåtande sätt gentemot honom eller henne, 

eftersom det kunde leda till negativa reaktioner och såklart inte alls hörde hemma i bemötan-

det (Blanchard & Curtis, 1999).  
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Enligt Presley och Robinson (2002) borde sjuksköterskor visa patienter respekt och tala med 

ett lugnt tonläge. Blanchard och Curtis (1999) menade att detta var viktigt att ha i åtanke även 

då en patient höjde rösten. Blanchard och Curtis (1999) påpekade också att sjuksköterskor 

skulle undvika att kommendera sina patienter. Då det gällde själva samtalet och samtalstekni-

ken nämnde författarna att det var bra om sjuksköterskor lyssnade aktivt och svarade med 

summeringar, på så vis kunde de visa för patienterna att de hade förstått deras situation. Det 

var bra om sjuksköterskor visade att de var beredda att sätta gränser och visade att de utövade 

kontroll i mötet. Detta kunde också upplevas positivt av en potentiellt våldsam patient. Han 

eller hon kanske sökte kontroll själv och det våldsamma beteendet kunde i vissa fall fungera 

som ett rop på hjälp. Hislop och Melby (2003) beskriver vidare att det var bra om sjukskö-

terskor visade upp en bestämd attityd gentemot våldsamma patienter, författarna menade dock 

att linjen mellan att vara bestämd och uppfattas som aggressiv var tunn. De påpekaade också 

att det var viktigt att sjuksköterskan som utsattes för våld uppträdde självsäkert och inte var 

rädd för att agera mot våldsmakaren om det ansågs nödvändigt. Presley och Robinson (2002) 

menade även de att sjuksköterskor skulle iaktta försiktighet då de satte gränser. Chapman och 

Styles (2006) menade att attityd, beteende och hur duktig sjuksköterskan var på att bemöta 

människor överhuvudtaget hade betydelse då hon hamnade i en risksituation. 

 

Sjuksköterskor tänkte på säkerheten och tog hjälp av säkerhetspersonal och kollegor. 
 

Om sjuksköterskor var tvungna att sätta gränser skulle de se till att det finns mycket personal i 

närheten för att kunna hjälpa till om det blev en hotfull situation till följd av gränssättningen. 

Presley och Robinson (2002) och Blanchard och Curtis (1999) menade att det var viktigt att 

ha närhet till säkerhetspersonal överhuvudtaget då man möter potentiellt aggressiva patienter. 

Genom att sjuksköterskor visade för patienter att säkerhetspersonal fanns nära tillgänglig in-

verkade de också gränssättande och visade på hur seriösa de var i sina intentioner att etablera 

ett säkert möte. Presley och Robinson (2002) menade att sjuksköterskor alltid skulle tänka på 

sin egen säkerhet i första hand. Om patienter ansågs vara potentiellt våldsamma skulle perso-

nal inte gå in till honom eller henne ensam. Enligt Blanchard och Curtis (1999) var det bra om 

dörren lämnades öppen och säkerhetspersonal alltid fanns nära till hands ifall deras hjälp skul-

le behövas. Det påpekades som viktigt att sjuksköterskor alltid hade en öppen fri väg mot när-

maste utgång (Presley & Robinson, 2002); (Blanchard & Curtis, 1999). Annars menade Blan-

chard och Curtis (1999) fanns risk att sjuksköterskor inte kom undan den aggressiva personen. 



 14 

Dubbla utgångar var bra, då kunde personalen komma undan om en våldsam eller hotfull situ-

ation uppstod och patienten behövde inte känna sig innestängd (Blanchard & Curtis, 1999). 

Chapman och Styles (2006) gör ett viktigt tillägg, författarna menar att även om patienter inte 

visade några speciella tecken på aggressivitet skulle sjuksköterskor vara uppmärksamma så 

fort de kände sig obekväma eller hotade.  

 

Hur sjuksköterskor arbetade preventivt. 

Sjuksköterskor borde inte vända ryggen till en potentiellt våldsam patient för risken ökade då 

att bli anfallen bakifrån (Blanchard & Curtis, 1999; Presley & Robinson, 2002). 

Personal skulle inte heller närma sig en patient bakifrån då detta kunde verka uppviglande.  

En armlängds avstånd, närmare borde sjuksköterskor inte gå enligt Blanchard och Curtis 

(1999). Personal skulle ha i åtanke att juveler och liknande kunde skada patienter och personal 

och borde därför undvika att bära dessa (Presley & Robinson, 2002). Vidare var det bra om 

sjuksköterskor tänkte på att plocka undan saker som kunde användas som vapen, till exempel 

stetoskop, pennor, pincetter, nålar och sprutor. Det var bra om patienter och deras anhöriga 

antecknades med namn och adress, detta eftersom anonyma patienter och anhöriga visade en 

statistiskt ökad risk att bli våldsamma (Presley & Robinson, 2002). 

  

Alkoholpåverkade hanterades speciellt. 
 

Ferns (2005b) menade att alkohol hade en stor inverkan när det gällde våldsamheter från pati-

enter. Alkoholen hade en rad effekter vilka ledde till ökad våldstendens hos påverkade indivi-

der. Alkohol kunde påverka patienter och få dem att bli irriterade, högljudda, att vilja bruka 

fysiskt våld och skada sig själva. Alkoholpåverkade personer kunde ha svårt att klara av flera 

saker samtidigt och om sjuksköterskor då ställde för många frågor kunde det resultera i ag-

gressivt beteende från patienten. Att stå för nära en sådan patient eller att tala för snabbt kun-

de även det vara riskabelt. 
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Hur upplever sjuksköterskor att hot och våld påverkar dem i arbetet? 
 
Sjuksköterskor upplevde utsatthet och att patienter och allmänhet inte alltid förstod deras si-
tuation. 
 

I Catlettes (2005) studie uttryckte en sjuksköterska åsikten att det hade inträffat hemska inci-

denter på andra ställen i landet och att de bara väntade på att de skulle hända på hennes ar-

betsplats. En deltagare i studien ansåg att sjuksköterskor träffade på de värsta tänkbara perso-

nerna i sitt arbete och att de ofta var de första att drabbas av en våldshändelse på akutvårdsav-

delningar. De menade också att allmänheten inte alltid förstod vilken typ av människor som 

vårdades på akutvårdsavdelningar. Enligt Hislop och Melby (2003) kunde sjuksköterskor som 

deltog i studien acceptera att patienter blev irriterade över de långa väntetiderna. Dock, mena-

de, måste irriterade patienter förstå att patienter som kom in på akuten var olika allvarligt ska-

dade och att sjuksköterskor och annan personal prioriterade de sjukaste först. I studien fram-

kom att det förekommit att en del patienter var så egoistiska att de inte kunde respektera dessa 

prioriteringar, vilket ledde till frustration hos sjuksköterskor. Vidare beskriver Hislop och 

Melby (2003) att känslor av ilska ofta förekom. En sjuksköterska framhöll att överfall på ar-

betsplatsen fick henne att vilja skrika rakt ut: ”Hur vågar du?” Frågeställningar som, ”varför 

jag?” och ”varför ska jag acceptera detta?” uttrycktes som starkast av henne. 

 

Sjuksköterskors upplevelser och känslor relaterade till våld på arbetsplatsen. 

Enligt Catlette (2005); Hislop och Melby (2003); och Ferns (2005b) upplevde sjuksköterskor 

frustration relaterat till hot och våld. I Jackson et al. (2002); Ferns (2005b); Senuzun och Ka-

radakovan (2005) och Catlette (2005) upplevde sjuksköterskor rädsla till följd av våldsamhe-

ter. I Ferns (2005b) och Catlette (2005) rapporterades även känslor av ilska. Enligt Catlette 

(2005); Senuzun och Karadakovan (2005) och Jackson et al. (2002) rapporterade sjuksköters-

kor ångest. Sömnlöshet rapporterades i Catlette (2005) och Jackson et al. (2002). Enligt Cat-

lette (2005) var perioden efter en incident extra jobbig. Då upplevde sjuksköterskor även för-

luster av självkänsla, självförtroende, upplevde, stress och kände sig chockade. I Hislop och 

Melby (2003) rapporterades också att sjuksköterskor upplevde en känsla av maktlöshet efter 

att ha blivit utsatta för våld. Ferns (2005b) tillade att sjuksköterskor kände sig generade och 

kraftlösa till följd av våld och hot i arbetet. I den kvantitativa studien av May och Grubbs 

(2002) framkom att sjuksköterskor som arbetade på ett sjukhus akutvårdsavdelning rapporte-

rade ilska, 66,3 % av deltagarna, ångest 53,5 %, rädsla 36 %, känslomässig oro 36 % misstro 

33,7 %, hjälplöshet 23,2 % och en känsla av minskat självförtroende i jobbet 19,8 %. Vidare 
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beskrevs i Jackson et al. (2002) att problematiken inte enbart stannade vid själva våldsinci-

denten, vidare konsekvenser för sjuksköterskor till exempel i form av emotionell påverkan 

och infektioner kunde uppstå till följd av våld och hot.  

 

En stor och viktig aspekt som framkom i Hislop och Melbys (2003) studie var sjuksköterskors 

känsla av isolering. Att arbeta som sjuksköterska förknippades med känslor av att vara ensam 

i svåra och farliga situationer. Sjuksköterskor upplevde obehagskänslor av att vara ensam med 

förbrytare och en känsla av sårbarhet uttrycktes av deltagare i studien. McPhaul och Lips-

comb (2004) pekade indirekt på att denna rädsla var befogad då de i sin studie fann att perso-

nal som arbetade ensamma eller isolerade från annan personal ofta utsattes för överfall. 

 

Sjuksköterskor som blivit utsatta för sexuella trakasserier upplevde skamkänslor, tillbaka-

blickar, återuppväckta minnen, illamående, huvudvärk och viktnedgång (Jackson et al., 2002). 

I Fernandes et al. (1999) åskådliggjordes att 77 deltagare av de 105 som svarade i studien 

uppgett rädsla för patienterna, 25 deltagare var rädda endast för våldsamma patienter medan 

37 var rädda för de patienter som personal uppfattade som potentiellt våldsamma. Fyrtionio 

sjuksköterskor gömde sin identitet för patienterna på grund av rädsla. Sjuksköterskor upplev-

de ibland att hela vänterummet hatade dem. Det var vanligt enligt Hislop och Melby (2003) 

att sjuksköterskor sågs som en grindvakt till det patienter hade som mål med besöket på 

akutmottagningen, nämligen att få träffa en läkare. 

 

Sjuksköterskor var speciellt rädda för vissa patientkategorier. 

 

Det visade sig i några av studierna att sjuksköterskor var i högre grad rädda för vissa specifika 

patientkategorier. I Ferns (2005b) studie framkom att många sjuksköterskor var rädda för al-

koholpåverkade patienter som visade aggressivt beteende. Att vårda sådana individer kunde 

vara en fruktad upplevelse. I Catlettes (2005) studie menade sjuksköterskor att vården av al-

kohol- eller drogpåverkade patienter var tidsödande och ångestladdad. I studien betonades 

framför allt rädsla för psykiatriska patienter på grund av deras förmåga att vilja bruka våld 

och deras impulsiva handlande. Då det gällde alkoholpåverkade patienter menade Chrilly, 

Chaboyer och Creedy (2004) i sin studie att sjuksköterskor uppfattade att ungefär hälften av 

de patienter som utövade våld uppfattades vara under påverkan av alkohol eller droger. Sam-

ma siffra för patienter som inte uppfattades vara under påverkan av något slag hamnade strax 

under en fjärdedel. 
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Sjuksköterskor kände sig otrygga i arbetet. 

Våld och hot mot sjuksköterskor fick många andra ödesdigra konsekvenser. Enligt Jackson et 

al. (2002) ledde våldskulturen på sjukhuset ofta till att sjuksköterskor inte kände sig säkra på 

arbetsplatsen. Enligt Erickson och Williams-Evans (2002) kände sig endast en liten andel av 

sjuksköterskor på två olika akutavdelningar helt säkra på sin arbetsplats medan 34 % kände 

sig säkra den mesta tiden. Femton procent kände sig säkra ibland medan fyra procent aldrig 

kände sig säkra. Även May och Grubbs (2002) fann alarmerande siffror då hela 90 % av del-

tagarna i deras studie var oroliga för sin säkerhet. Enligt Jackson et al. (2002) var det vanligt 

bland de sjuksköterskor som arbetade och bodde ute i landsbygden att de kände rädsla även 

under jourtid eller till och med då de inte arbetade. Hela sjuksköterskans tillvaro kunde påver-

kas av rädslan enligt författaren. Deltagare i Jackson et al. (2002) menade att den upplevda 

ångesten och stressen på grund av osäkerhet relaterad till den personliga säkerheten även kun-

de påverka arbetet som sjuksköterska i övrigt. 

 

Våldet påverkade arbetssituationen. 

I studien av May och Grubbs (2002) visade sig att de flesta av deltagarna upplevde någon 

form av minskad arbetstillfredsställelse till följd av den våldsamma arbetsmiljön. Verbala och 

psykiska hot mot personal inom akutsjukvården hade ofta en negativ effekt eller påverkan på 

deras arbetsförmåga menade (Fernandes et al., 1999). Enligt Jackson et al. (2002) upplevde 

sjuksköterskor en minskad arbetsdisciplin, förändrad och negativ attityd till arbetet samt 

minskad arbetsprestation. Fernandes et al. (1999) fann att drygt en fjärdedel var sjukskrivna 

flera dagar på grund av att de utsatts för hot och våld på jobbet. En fjärdedel rapporterade för-

sämrad arbetsförmåga resten av skiftet efter att de hade utsatts för en våldsam situation och 

ytterligare ungefär en fjärdedel av dem som svarade uppgav att de hade sämre arbetsförmåga 

resten av veckan. Nitton procent av deltagarna uppgav att deras arbetsförmåga påverkats ne-

gativt under en längre period. Jackson et al. (2002) pekade på ett direkt samband mellan 

våldsincidenter och ökade sjukskrivningstal samt personalomsättning. Ferns (2005a) fann att 

36 % av personal blev sjukskrivna från en våldsincident och en månad framåt. Genomsnitts-

längden på sjukskrivningen var två till tre dagar. Trettioåtta procent av de 102 deltagarna i 

(Fernandes et al., 1999) studie övervägde ett jobb utanför sjukvården, detta på grund av den 

stora förekomsten av våld. Arton av de svarande hade slutat på avdelningen vid en uppfölj-

ning. 
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Hur upplevs det stöd de får av kollegor och arbetsgivare? 

Kollegors och närståendes stöd värderades högt. 

Samtliga deltagare i Hislop och Melby (2003) rapporterade att de kände en stark uppskattning 

gentemot sina kollegor och det stöd de erhöll från dem. Samtal i fikarum eller på raster före-

föll vara basen på vilket det kollegiala stödet grundades. Deltagare i studien menade att detta 

stöd var mycket viktigare än de formella stödmekanismer som arbetsgivaren erbjöd. Kolle-

gorna sades vara de enda personer som verkligen kunde förstå problematiken. Deltagare upp-

levde en känsla av att höra samman med kollegor och de gav varandra stöd och hjälp. I en 

studie gjord av Fernandes et al. (1999) svarade deltagarna att de hellre tog emot stöd och sup-

port av sina kollegor på jobbet än av de organiserade stödfunktioner och offentliga debriefing-

grupper som fanns på arbetsplatsen. För att kunna behandla sin känsla efter en obehaglig situ-

ation berättade sjuksköterskor att deras bästa copingstrategier var fysisk motion, sömn samt 

umgänge med familj och vänner.  

 

Sjuksköterskor fick övervägande dåligt stöd från arbetsgivare och ledning. 

Enligt Hislop och Melby (2003) accepterade sjuksköterskor i studien det stöd arbetsgivaren 

gav, dock menade de att det verkade som om ledningen på högre nivåer inte riktigt förstod 

vad sjuksköterskor upplevde i arbetet varje dag.  Sjuksköterskor rapporterade händelser men 

fick många gånger ingen feedback från arbetsgivaren. Den rådande uppfattningen bland per-

sonal i en studie av Badger och Mullan (2004) var att de inte kände arbetsgivarens stöd då de 

blev utsatta för våld och aggression. Sjuksköterskor i Jackson et als. (2002) studie beskrev 

samma sak. Detta menar författarna skulle kunna leda till ovilja bland sjuksköterskor att an-

mäla incidenter i arbetet. Det var vanligt med underrapportering bland sjuksköterskor. I studi-

en betonades att sjuksköterskor måste se rapporteringen av händelser som värdefull. Vidare 

beskrev Jackson et al. (2002) att sjuksköterskor levde i tron att det var en del av deras arbete 

att bli utsatta för hot och våld.  

 

I studien av Badger och Mullan (2004) kände endast var tredje sjuksköterska till att sjukhuset 

hade en division för personalstöd. Över hälften av personalen som var involverade i våldsin-

cidenter hade inte ens hört talas om denna division. I ett land som Turkiet verkade dock verk-

ligheten för sjuksköterskor utsatta för våld vara ännu värre. I studien av Senuzun och Karada-

kovan (2005) beskrev sjuksköterskor när de hade blivit utsatta för hot och våld på jobbet hade 

de ingen rätt att sjukskriva sig. Merparten sjuksköterskor i studien av Catlette (2005) berätta-

de att de inte kände sig säkra på arbetet och menade att förbättringar behövdes i säkerhetsar-
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betet. En deltagare berättade att de hade en skylt utanför dörren till akutmottagningen. Där 

stod en uppmaning om att personer som besökte akuten skulle lämna sina vapen i bilen. Detta 

menade deltagaren var som ett dåligt skämt. I studien av Hislop och Melby (2003) framkom 

att arbetsgivaren hade installerat ett larm, vilket medförde att sjuksköterskor kände sig säkrare 

på jobbet och medförde en viss känsla av kontroll hos dem.  

 

McPhaul och Lipscomb (2004) menade att om en våldsincident av låg allvarlighetsgrad igno-

rerades skapades en miljö där mer allvarligt våld snart skulle debutera. Om verbala övergrepp, 

hot om våld och våld av lägre allvarlighetsgrad tilläts av sjuksköterskor skulle allvarligare ty-

per av våld komma som ett brev på posten. Författarna gjorde också en studie där en kontroll-

grupp jämfördes med en interventionsgrupp bestående av sjuksköterskor som på ett sjukhus 

under ett års tid fått registrera samtliga hot och våldsincidenter. Studien visade att sjukskö-

terskor i interventionsgruppen rapporterat många fler incidenter.  

 

Utbildning i våldshantering var inte tillräcklig eller nog effektiv 

Enligt en studie gjord av May och Grubbs (2002) visade det sig att de flesta sjuksköterskorna 

upplevde att arbetsledningen misslyckats med att skydda dem från arbetsplatsvåldet. I samma 

studie visade det sig att ett mindre antal sjuksköterskor rapporterade att deras institution inte 

hade vidtagit några åtgärder för att assistera dem när det gällde hanterandet av arbetsplatsvål-

det.  

 

I studien av Ryan och Maguire (2006) rapporteras att endast ungefär var tredje sjuksköterska i 

studien hade fått träning i hur de skulle hantera aggressioner och våld på sin arbetsplats. Sjuk-

sköterskor i studien av Catlette (2005) berättade att deras sjuksköterskeutbildningar och intro-

duktion vid akutavdelningen inte hjälpte dem att hantera aggressioner och våld på arbetet. En 

av sjuksköterskorna som deltog berättade att hon genomgått kurser där hon fick lära sig ta 

hand om våldsamma patienter utan att skada dem eller sig själv. Där fick de också lära sig hur 

man brottar ner någon utan att skada denne. Dock menade deltagaren att det var lätt i den kon-

trollerade miljö som utbildningen utfördes i men att verkligheten såg annorlunda ut. Träning 

och utbildning i hanterande av våldssituationer nämndes kort även i Hislop och Melby (2003) 

där sjuksköterskor som deltog i studien menade att de förmodligen inte skulle komma ihåg 

hur de borde handla om en verklig situation uppkom trots att de genomgått utbildning i hand-

lande. Enligt Jackson et al. (2002) hade våldspreventiva utbildningsprogram inte någon effekt 

på antalet arbetsrelaterade överfall. Dock visade en interventionsstudie som Jackson et al. 
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(2002) granskat att rapporteringen ökat medvetenheten om risker samt att sjuksköterskor som 

genomgått detta program lyckades undvika att hamna i våldsamma situationer. Badger och 

Mullan (2004) menade att personal som utsatts för överfall oftare kunde ange vilken form av 

stöd de velat ha av arbetsgivaren. De hade också förmågan att identifiera de träningsbehov de 

hade behov av. I McPhaul och Lipscomb (2004) beskrivs en studie som undersökte tränings-

program i hanterandet av aggressivt beteende och dess effekter. Man fann i undersökningen 

att de som genomgått träningsprogrammet fick mycket färre skador än de som ingick i kon-

trollgruppen. Författarna angav också att en viktig riskfaktor var brist på personalträning och 

policys för att förebygga och reda ut krissituationer. När det gällde utformandet av ett trä-

ningsprogram gav Badger och Mullan (2004) indirekt tips på vad sjuksköterskor upplevde att 

de ville träna och öva. Här framkom att mer träning och årliga uppdateringar, träning i speci-

fikt omhändertagande av förvirrade patienter, träning i vanligt tvång samt diskussion av poli-

cys, gränser, roller och etiska spörsmål var viktiga ingredienser. 

 

Diskussion  

Syftet med vår studie är att beskriva sjuksköterskors upplevelser och handlande i mötet med 

patienter som brukar hot och våld inom akutsjukvården. Vi analyserade 18 olika vetenskapli-

ga artiklar som utgjorde kunskapsunderlag i vår studie.  

 

Vi fann att hot och våld skiljer sig åt mellan olika avdelningar inom akutsjukvården. Det före-

kom olika uppgifter om var inom akutsjukvården som sjuksköterskor oftast blir utsatta för 

våld vilket gör det svårt att dra några slutsatser avseende detta. En annan viktig aspekt i denna 

jämförelse är det faktum att intensivvårdsavdelningar, akutvårdsavdelningar och akutmottag-

ningar finns i olika länder med olika grader av urbanisering och olika kulturer. Detta gör det 

svårt, sånär omöjligt, att göra någon relevant jämförelse eftersom det i de studier vi analyserat 

inte finns någon standard för urbaniseringsgrad eller kulturella avvikelser.  

 

Vår studie visade att våldet mot sjuksköterskor bland annat sker i form av sparkar, slag, bett, 

hugg, skallningar, knuffar, nypningar och spottloskor. I resultatet fann vi att knuffar är en 

vanlig form av våld mot sjuksköterskor. Nolan, Dallender, Soares, Thomsen, och Arnetz 

(1999) gjorde liknande fynd i sin undersökning av sjuksköterskor som var verksamma inom 

mentalsjukvården. Även här rapporterade sjuksköterskor spottningar, nypningar, sparkar, slag 

och bruk av vapen. Även socialarbetare blir utsatta för våld. Spencer och Munch (2003) fann 
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en lite annorlunda typ av våld än det våld som sjuksköterskor blev utsatta för. Bland annat fö-

rekom det att socialarbetare blir förföljda, får ta emot kränkande telefonsamtal, får egendom 

stulen och eller förstörd. Det är dock tänkbart att samma typ av våld drabbar sjuksköterskor 

men kanske inte i samma utsträckning. Som sjuksköterska fattar man inte beslut som kan på-

verka en klients eller patients livssituation negativt på samma sätt som socialarbetare gör då 

de drar in understöd etcetera. Även inom socialvården förekom fysiska överfall och verbala 

hot av samma typ som de inom sjukvården (Spencer och Munch, 2003). 

 

Vi fann att sjuksköterskor som agerade lugnt och metodiskt samt lyssnade aktivt kunde lugna 

patienter. Det var också bra om de gav små summeringar och på så sätt visade för sin patient 

att de förstod hans eller hennes situation. Uppfattningen att det har en positiv inverkan då per-

sonal talar lugnt och sansat och försöker visa att de förstår personens situation delades av del-

tagare i Denney och Obeirnes (2003) studie. I studien som gjordes på övervakare inom krimi-

nalvården visade att man kan lugna en person som är agiterad bara med enkla medel som 

samtalsmetodik. 

 

I resultatet fann vi också att sjuksköterskor var utsatta i sitt yrke och ibland träffade de värsta 

tänkbara personerna först av alla inom akutsjukvården. En känsla av isolering och att sjukskö-

terskor kände sig ensamma i svåra och farliga situationer framkom också i resultatet.  Även 

andra yrkesgrupper stöter på våldsbenägna personer i sitt arbete. I studien av Spencer och 

Munch (2003) fann vi att socialarbetare ofta mötte en mycket speciell typ av klienter nämli-

gen de som är missbrukare, psykiskt sjuka och hemlösa. Socialarbetare som arbetade i klien-

ternas hem hade inte heller någon direkt tillgång till säkerhetspersonal om de behövde larma 

av någon anledning. Då det gällde psykiatriska patienter svarade en undersökning av Powell 

och Lloyd (2001) för hur det kan se ut i mentalsjukvården på landsbygden. I studien visade 

det sig att hot och våld är mycket vanligt mot personal inom denna profession. Personer inom 

mentalsjukvård förlagd till landsbygden träffade sina patienter under särskilt utsatta förhål-

landen då de inte har möjlighet att få hjälp av säkerhetspersonal ifall något skulle inträffa. 

Denney och Obeirne (2003) fann i sin studie att situationen är extremt unik för övervakare 

som arbetar inom kriminalvården. Övervakare jobbar dagligen med människor som bevakas 

just på grund av anledningen att de brukat våld. Vi finner att sjuksköterskor delar problematik 

med andra yrkeskategorier som arbetar med människor som av olika anledning är våldsbe-

nägna. 
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I vårt resultat fann vi att sjuksköterskor var speciellt rädda för vissa patientkategorier. Här 

nämndes alkohol- eller drogpåverkade patienter samt i synnerhet psykiatriska patienter. En 

studie i resultatet påtalade att sjuksköterskor upplevde att alkohol- och drogpåverkade patien-

ter var överrepresenterade i våldsstatistiken. Detta tillsammans visar på ett samband mellan 

alkohol och drogpåverkan och våldstendens vilket leder till slutsatsen att sjuksköterskors räds-

la för alkohol och eller drogpåverkade patienter är befogad. Sjuksköterskor i Powell och Llo-

yds (2001) studie från mentalsjukvården träffade psykiskt sjuka patienter dagligen och vittna-

de om ideliga hot och våldsincidenter. Då det gällde personer med drog- eller alkoholproblem 

kändes svårigheterna i arbetet igen av Spencer och Munch (2003) som berättade att socialar-

betare ofta arbetade med missbrukande klienter och därför var särskilt utsatta för våld och hot. 

Vi ser även här ett samband mellan yrkesgrupper nämligen att sjuksköterskors befogade räds-

la för speciella patientkategorier delas av andra yrkesgrupper. 

 

Vi fann i resultatet att våld och hot påverkade arbetssituationen för sjuksköterskor, attityder 

till arbetet påverkades negativt, arbetsförmågan nedsattes och sjukskrivningsfrekvens och per-

sonalomsättning ökade i samband med våld och hot. I en australiensisk studie av Brough 

(2005) visar det sig att ambulanspersonal upplevde att arbetssituationen påverkades negativt 

av både verbalt och fysiskt våld från patienter. Andra yrkeskategorier som arbetar nära män-

niskor känner sig oroliga och får en påverkad arbetssituation. En studie av Denney och Obeir-

ne (2003) fann att övervakare inom kriminalvård kände sig osäkra i sitt arbete på grund av 

våldsincidenter. Våldet påverkade dem negativt och fick dem att ifrågasätta sin yrkesroll. För-

fattarna fann också att övervakare ofta kände sig oroliga för sin säkerhet men inte visste vad 

de skulle göra åt saken. De kände sig tvungna att utföra sitt jobb trots dess risker.  

 

Då det gällde stöd från omgivningen värdesattes kollegors stöd högt av sjuksköterskor i vårt 

resultat. Detta stöd baserades ofta på samtal i fikarummen. Detta kollegiala stöd var mer upp-

skattat än de organiserade stödfunktioner arbetsgivaren erbjöd. Även inom mentalsjukvården 

verkar kollegor utgöra den viktigaste stödfunktionen. I studien av Nolan et al. (1999) visade 

det sig att 85 % av sjuksköterskor som var verksamma inom mentalsjukvården erhöll stöd 

från kollegor medan hälften erhöll stöd från arbetsledningen.  

 

Edwards et al. (2006) kom i sin studie fram till att effektiv vägledning hade en god effekt på 

sjuksköterskors känslor och arbetsförmåga. Färre sjuksköterskor som genomgått vägledning 

rapporterade emotionell utmattning och utbrändhet än de som inte genomgått vägledningsmö-
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ten. Det kollegiala stödet i kombination med vägledningssamtal kanske är användbart för att 

hantera utmattning och utbrändhet bland sjuksköterskor.  

 

I studien av Brough (2005) fann författaren att stöd från arbetsgivaren kunde förebygga pro-

blemen med hot och våld från patienter och göra arbetet inom ambulanssjukvården mer dräg-

ligt. Dock fann vi i vårt resultat att sjuksköterskor inom akutsjukvården generellt upplevde att 

de inte hade stöd från arbetsledningen då det gällde deras utsatthet för hot och våld. I Spencer 

och Munch (2003) studie från socialvården påpekades att arbetsgivaren måste få information i 

form av rapportering från personal då våldsincidenter inträffat. Detta för att de skulle ha något 

att utgå ifrån. Arbetsgivaren kunde inte, menade författarna, handla i situationer de inte kände 

till. Dessa fynd i kombination med de fynd vi gör i resultatet gällande vikten av rapportering 

leder oss till slutsatsen att rapportering av händelser är en mycket viktig del i det preventiva 

arbetet mot hot och våld. I vår studie framkom att det i Turkiet har gått så långt att sjukskö-

terskor som utsatts för våld i en studie inte fick någon sjukskrivning. Det är oroväckande att 

något så allvarligt som våld och hot mot sjuksköterskor behandlas på det sättet av arbetsgiva-

re.  

 

I resultatet kom vi fram till att vissa sjuksköterskor levde i tron att det var en del av deras ar-

bete att bli utsatta för hot och våld. Samma uppfattning delades av socialarbetare. I Spencer 

och Munch (2003) studie fann författarna att socialarbetare såg våld och hot som en oundvik-

lig del i sitt arbete och att de ju faktiskt borde kunna ta vara på sig själva. Denney och Obeirne 

(2003) fann att övervakare också delar uppfattningen att våldsamheter och speciellt verbala 

hot var en del av jobbet. Dock beskrev författarna att personal som arbetade med övervakning 

av dömda fångar tolkade fångarnas hot och våld på olika sätt. I vissa fall såg de inte ett hot 

som personligt utan som riktat mot kriminalvården eller i förekommande fall kanske rent av 

riktat mot personer av det kvinnliga könet. I likhet med detta är kanske våldet mot sjukskö-

terskor inom akutsjukvården många gånger riktat mot andra aspekter än just personligt mot 

sjuksköterskan. Vi har dock inte gjort några vidare undersökningar gällande detta inom ramen 

för denna studie. 

 

I resultatet visade det sig även att säkerhetsarbetet behövde förbättras. En enkel insats som att 

arbetsgivaren på en akutvårdsavdelning installerade ett larm gjorde att sjuksköterskor kände 

sig säkrare på jobbet och medförde en känsla av kontroll hos dem. Jenkins, Rocke, McNicholl 

och Hughes (1998) fann att larmutrustning var den vanligaste säkerhetsåtgärden som verk-
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ställdes på akutvårdsavdelningar. Detta menar vi visar hur en arbetsgivare åtminstone försö-

ker komma åt arbetsplatsvåldet och skydda sina sjuksköterskor, dock missar de kanske viktiga 

aspekter som vikten av att ge feedback till personalen då de rapporterar incidenter. Det får 

även anses viktigt att sjuksköterskor tar eller ges möjligheten att förklara för ledningen hur si-

tuationen ser ut inom akutvården Då kanske ledningen på ett bättre och mer ingående sätt kan 

förstå hur utsatta sjuksköterskor faktiskt är.  

 

Vi fann i vårt resultat att många sjuksköterskor inte kände till att det fanns personalstödsfunk-

tioner knutna till arbetsplatserna vilket är oroväckande, om det finns en stödfunktion bör sjuk-

sköterskor såklart känna till denna. Ansvaret vilar på arbetsgivaren som naturligtvis måste in-

formera sin personal om att denna funktion finns. I resultatet visade vi att obligatorisk inrap-

portering av incidenter ledde till ökad rapportering samtidigt fann vi att mer allvarligt våld 

kunde följa om mindre allvarligt våld ignorerades. Vi pekade i resultatet på olika riskfaktorer 

för våld och hot. Sjuksköterskors beteende mot och hantering av potentiellt våldsamma pati-

enter, patienters väntetider, om patienten är psykiskt sjuk, eller påverkad av alkohol eller dro-

ger angavs som riskfaktorer. Om arbetsgivaren förmår sin personal att registrera alla inciden-

ter och detta sätts i kombination med ett våldspreventivt program baserat på de allmänna risk-

faktorer vi funnit för våld och hot kan det utgöra en viktig pusselbit vid utformandet av en 

sammanfattande våldspreventiv intervention.  

 

I resultatet upptäckte vi att sjuksköterskor som ingått i ett träningsprogram fick mindre skador 

relaterade till hot och våld. Spencer och Munch (2003) fann i sin studie att träningsprogram 

hade god effekt då det handlade om att förebygga våld och hot från klinter inom socialvården 

dock visade de att bara 59 % av socialarbetarna genomgått träning i bemötande av våldsamma 

eller hotfulla klienter. Även om arbetet skiljer sig åt mellan akutsjukvården och socialvården 

törs vi ändå dra paralleller mellan sjuksköterskors och socialarbetares situation. Träning före-

faller ha effekt för både sjuksköterskors och socialarbetares benägenhet att skada sig då de ut-

sätts för våld. Vi anser att det är viktigt med bra utformade träningsprogram som preventiv åt-

gärd mot våldsbrukande personer. Ytterligare forskning skulle behövas för att så småningom 

utforma ett effektivt preventivt träningsprogram. 

 

I vårt resultat gav en studie tips på hur sjuksköterskor ville att ett träningsprogram skulle se ut. 

Det skulle bland annat innehålla mer träning, årliga uppdateringar, träning i specifikt omhän-

dertagande, vanligt tvång samt diskussion av policys, gränser, roller och etiska frågeställning-
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ar. Vi efterlyser ett personalcentrerat träningsprogram som tar hänsyn till dessa aspekter och 

baseras på den senaste forskningen i ämnet våldsprevention. Här anser vi att sjuksköterskor 

själva måste ta del av forskning i ämnet och att de har ett eget ansvar att ta tag i problemen 

och uppmärksamma arbetsgivaren på dessa. Spencer och Munch (2003) menade att socialar-

betare även de behövde träna sig i hur de skulle eller borde agera i förebyggandet av samt vid 

en potentiellt våldsam situation. Här påpekade författarna betydelsen av planering och förebe-

redelser för vad som kunde tänkas inträffa. Författarna menade också att det var bra att jobba i 

team så man kan hjälpa varandra då en situation uppstod. Till sist tillade författarna att det var 

viktigt att personal litade på sina instinkter och tog ett steg tillbaka då de kände sig otrygga i 

ett möte med en klient. Vi gjorde liknande fynd i vårt resultat vilket knappast är så överras-

kande med tanke på att både sjuksköterskor och socialarbetare jobbar nära potentiellt våld-

samma personer. 

 

Metoddiskussion  

Som metod i vår studie använde oss av Goodmans sju steg i (Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 

2006, s. 51). Artiklarna till studien söktes i databaserna Medline och Cinahl. Artiklarna vi an-

vände oss av räckte till för att besvara våra frågeställningar. Om vi sökt i flera databaser och 

använt fler sökord hade vi säkert fått tag på fler artiklar. Vi använde 18 artiklar i resultatet och 

har med dessa som hjälp gjort en så kallad systematisk litteraturöversikt över kunskapen i 

ämnet. Vi har valt att göra en systematisk litteraturöversikt eftersom vi ville ha med både in-

ifrånperspektivet i de kvalitativa studierna och det statistiska perspektivet som inryms i de 

kvantitativa studier vi granskat. Vi använde oss också av andra systematiska litteraturöversik-

ter i vår studie och har i dessa funnit mycket värdefull information relaterad till våra fråge-

ställningar. Några av de systematiska litteraturöversikter vi använt innehöll inte en tillfreds-

ställande metodbeskrivning. Detta vill vi försvara eftersom de utgjorde en god kunskapskälla. 

Willman, Stoltz, och Bahtsevani (2006, s. 88) menar att bästa tillgängliga bevis inom ett om-

råde rimligtvis borde finnas i kunskapsöversikter. De översikter vi använde oss av har inte in-

nehållit någon av de andra studierna separat.  

 

Kvalitetsgranskning av artiklarna som ingår i studien gjordes enligt protokollen i Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2006, s.152-157). Artiklarna bedömdes sedan som hög, medel eller låg 

med stöd av litteratur som beskriver kriterierna för respektive kvalitetsgrad (Willman, Stoltz, 

& Bahtsevani, 2006, s.90-93). Analysprocessen borde ha påverkats positivt eftersom förfat-
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tarna har varit två. Vi har fört en kontinuerlig diskussion mellan varandra för att undvika att 

egna värderingar har vävts in i för stor grad. Även kvalitetsgranskningen fick en större tyngd 

eftersom vi varit två granskare och kunnat träffas och enas om artiklarnas kvalitet.  

 

Vi översatte engelska artiklar till svenska och kan ha förlorat viktiga nyanser. Författarna be-

sitter dock goda kunskaper i engelska och vid tveksamheter har vi aldrig tvekat att slå upp ord 

och begrepp som förefallit svåra att förstå och översätta. Sökorden som användes i studien 

hjälpte oss finna studier som svarade på våra frågeställningar dock vill vi påpeka att även des-

sa säkert hade kunnat utvecklas. Vi använde oss av så kallade ämnesord vilket ökade chansen 

att hitta studier som passar våra frågeställningar. Det var första gången vi författare genom-

förde en studie av typen systematisk litteraturöversikt. Studien kunde genomföras tack vare att 

vi läst in oss på andra studier av samma typ för att förstå systematiska översikters struktur och 

tillvägagångssättet bakom dessa. Andra studenter, lärare och handledare har hjälpt oss under 

arbetets gång och kommit med värdefulla synpunkter och idéer som hjälpt oss att hamna rätt. 

 

Slutsatser 

Hot och våld från patienter riktat mot sjuksköterskor är en vanlig företeelse inom akutsjuk-

vården. Incidenter kan vara av både verbal och fysisk karaktär och gemensamt för dem är att 

de påverkar sjuksköterskor negativt på många olika sätt både i arbetet och i privatlivet. Sjuk-

sköterskor kan själva göra mycket för att förebygga incidenter men är i vissa fall i behov av 

stöd från arbetsgivare och kollegor. En god kommunikation mellan sjuksköterskor och led-

ning är essentiell och det är viktigt att personal får feed back från arbetsgivaren efter rapporte-

ring av incidenter Vi vill se att sjuksköterskor har enkel tillgång till tränad säkerhetspersonal 

via larm om någon patient blir våldsam eller hotfull. Samtalsmetodik förefaller vara en viktig 

del i det preventiva arbetet då vi finner att även andra yrkesgrupper vittnar om dess effektivi-

tet. Vi vill se mer träning i samtalsmetodik och bemötande för sjuksköterskor inom akutsjuk-

vården. Sjuksköterskor och andra yrkesgrupper delar uppfattningen att drog eller alkoholpå-

verkade och psykiatriska patienter generellt sett är farligare än genomsnittspatienten och att 

sjuksköterskor bör vara på sin vakt vid vård av dessa patientkategorier. Viktigt är att sjukskö-

terskor litar på sina instinkter och tar ett steg tillbaka då de känner sig otrygga i mötet med en 

patient. Vi betonar några olika riskfaktorer för våld och hot mot sjuksköterskor och tror att 

dessa i kombination med obligatorisk rapportering av incidenter skulle utgöra betydelsefull 

pusselbit vid utformandet av en sammanfattande våldspreventiv intervention. Mer forskning 
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på dessa områden vore önskvärd. Sjuksköterskor bör få genomgå olika utbildningar och trä-

ningsprogram därför att sådana visat sig kunna minska de skador som sjuksköterskor fått i 

samband med våldsincidenter. Sjuksköterskor bör själva ta ansvar och medverka för att ett 

träningsprogram som passar deras behov skall kunna utformas.  Vi efterlyser ett personalcent-

rerat träningsprogram som tar hänsyn till dessa aspekter och baseras på den senaste forskning-

en i ämnet våldsprevention. Vägledning som stöd för sjuksköterskor som blivit utsatta för hot 

och våld verkade positivt på sjuksköterskors känslor och arbetsförmåga. Vi finner också att 

kollegors stöd värdesätts av sjuksköterskor och önskar se mer forskning kring hur dessa två 

stödmekanismer skulle kunna kombineras i efterstadiet efter en incident. Vi diskuterar att 

sjuksköterskor ibland inte ens kände till att arbetsgivare såg till att de hade tillgång till stöd-

mekanismer kopplade till arbetsplatsen, något som arbetsgivare, utan tvekan i förekommande 

fall måste informera om. 
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Bilaga 1: Översikt över artiklar som ingår i analysen 

Tabell 3: - Översikt över artiklar som ingår i analysen, n=18  

Författare/ 
år 

Typ av studie Deltagare Datainsamling/ 
Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

Badger och 
Mullan, 
(2004) 
 

Kvantitativ kon-
trollstudie 
 

96 sjukskö-
terskor 
 

Ej randomiserad, frå-
geformulär, speciellt 
instrument för gransk-
ning, statistisk analys 
 

Träning bedömdes 
som vara relevant 
av 90 % av delta-
garna. Personal 
med erfarenhet 
hade bättre möjlig-
het att hjälpa till 
vid utformandet av 
träningsprogram. 
 
 

Medel 
 

Blanchard & 
Curtis 1999 
 

Systematisk litte-
raturöversikt 
 

Ej känt 
 

Strukturerad litteratur-
översikt i databaser, 
analysmetod ej angi-
ven 
 

Våld i form av ver-
bala och fysiska 
hot är vanligt före-
kommande inom 
akutsjukvården. 
Utbildning i att 
hantera detta är an-
gelägen. 
 
 

Låg 
 

Catlette 
2005 
 

Kvalitativ inne-
hållsanalys 
 

8 sjukskö-
terskor 
 

Intervjuguide, kvalita-
tiv innehållsanalys 
 

Akutsjuksköterskor 
identifierade speci-
elltinadekvata sä-
kerhetsåtgärder och 
sårbarhet 
relaterat till arbets-
platsvåldet 

Hög 

Chapman 
och Styles, 
(2006) 
 

Systematisk litte-
raturöversikt 
 

Ej känt 
 

Strukturerad litteratur-
översikt, analysmetod 
ej angiven 
 

Hot och våld är ett 
stort problem inom 
sjukvården. Reger-
ing och samhälle 
måste arbeta ut-
ifrån tanken att 
våld inte ska tillhö-
ra sjuksköterskors 
vardag. 
 
 

Låg 
 

Chrilly, 
Chaboyer 
och Creedy, 
2004 
 

Kvantitativ kon-
trollstudie 
 

71 sjukskö-
terskor 
 

Ej Randomiserat urval, 
enkät, statistisk analys 
 

Alkohol och droger 
ökade våldstenden-
sen hos patienter. 
Mest våld skedde 
under kvällspassen, 
verbalt våld var 
vanligare än fy-
siskt. 
 

Medel 
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Tabell 3. Översikt över artiklar som ingår i analysen, n=18 (forts.) 
Författare/ 

år 
Typ av studie Deltagare Datainsamling/ 

Analysmetod 
Huvudfynd Kvalitet 

Duncan et 
al., 2001) 

Kvantitativ kon-
trollstudie 
 

8780 sjuk-
sköterskor 
 

Randomiserad, fråge-
formulär, speciellt in-
strument för gransk-
ning, statistisk analys 
 

Föreslår att inom 
hälso- och sjukvår-
den inte alltid är en 
hälsosamt utan fak-
tisk ofta är ett arbete 
fyllt av stress och fa-
ror. 
 
 

Hög 
 

Erickson & 
Williams-
Evans 2000 

Kvantitativ ob-
servationsstudie 
 

55 sjukskö-
terskor 
 

Ej randomiserad, Frå-
geformulär, Speciellt 
instrument för 
granskning, statistisk 
analys 
 

En övervägande an-
del sjuksköterskor 
blir utsatta för över-
fall under sin karriär. 
Majoriteten förmo-
dade att överfall var 
en del av jobbet som 
akutsjuksköterska. 
Få sjuksköterskor 
kände sig säkra hela 
tiden. 
 

Medel  
 

Fernandes et 
al. 199  1999 

Kvantitativ ob-
servationsstudie 
 

106 deltaga-
re varav 47 
sjuksköters-
kor 
 

Frågeformulär, speci-
ellt instrument för 
granskning, statistisk 
analys 

Verbalt och fysiskt 
våld är vanligt och 
har en betydande ef-
fekt på personals 
välmående och deras 
tillfredsställelse på 
arbetet. 
 

Medel 
 

Ferns 2005a 
 

Systematisk lit-
teraturöversikt 
 

Ej känt Strukturerad littera-
turöversikt i databa-
ser, syntes 
 

Sjuksköterskor värl-
den över utsätts för 
våld, psykologiska 
konsekvenser av hot 
och våld ska inte un-
derskattas. 

Medel 

Ferns 2005b 
 

Systematisk lit-
teraturstudie 

Ej känt Strukturerad littera-
turöversikt, analysme-
tod ej angiven 
 

Verbala övergrepp är 
vanliga mot sjukskö-
terskor inom akut-
sjukvården, sjukskö-
terskor provocerar i 
vissa fall patienterna. 

Låg 

Hislop & 
Melby 2003 

Kvalitativ inne-
hållsanalys 
 

5 sjukskö-
terskor 
 

Randomiserad, fråge-
formulär, kvalitativ 
innehållsanalys 
 

Sjuksköterskor upp-
levde frustration, ils-
ka och rädsla. Stöd 
från kollegor 
upplevdes som vär-
defullt, feed back 
från arbetsgivare 
saknades ofta. 
 

Hög 
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Tabell 3. Översikt över artiklar som ingår i analysen, n=18 (forts.) 
Författare/ 
år 

Typ av studie Deltagare Datainsam-
ling/ 
Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

Jackson Cla-
re & Mannix 
2002 

Systematisk litte-
raturöversikt 

Ej känt Strukturerad litte-
raturöversikt i da-
tabaser, analys-
metod ej angiven 
 

Arbetsplatsvåld är ett 
stort problem för 
sjuksköterskor och 
många organisationer 
bereder inte lämpliga 
åtgärder för att stödja 
sjuksköterskor. 

Låg 

Landy, 2005 Kvantitativ kon-
trollstudie 

40 sjuksköters-
kor
  
 
 

Ej randomiserat 
urval, enkät, spe-
ciellt instrument 
för granskning 
och statistisk ana-
lys 
 

Våldsincidensen var 
inte högre på akut-
vårdsavdelning än på 
intensivvårdsavdel-
ning. 
 

Medel 
 

Mc Phaul & 
Lipscomb, 
(2004) 
 

Systematisk litte-
raturöversikt 
 

Ej känt 
 

Strukturerad litte-
raturöversikt i da-
tabaser, analys-
metod ej angiven 
 

Det är oftast patienter 
som står för våldet 
mot sjuksköterskor. 
Forskning har ökat 
vår förståelse för vål-
det och med stöd av 
arbetsgivaren kan 
sjuksköterskor bli 
mer motståndskrafti-
ga. 
 
 

Låg 
 

May & 
Grubbs 2002 

Kvantitativ kon-
trollstudie 
 

86 sjuksköters-
kor 
 

Ej randomiserad, 
Fokusgrupper, 
frågeformulär, 
Statistisk analys 
 

Stor del av sjukskö-
terskor rapporterade 
att de blivit utsatta 
för verbala angrepp 
eller övergrepp samt 
fysiska övergrepp. 
Övergrepp var vanli-
gast mot sjuksköters-
kor på akutmottag-
ningen. 

Medel 
 

Presley & 
Robinson 
2002 

Kvantitativ kon-
trollstudie 

101 Sjukskö-
terskor 

Randomiserad, 
Fokusgrupper, 
frågeformulär, 
statistisk analys 

Personlig säkerhet, 
Kollegiala stödpro-
gram och återupprätta 
god arbetsmiljö mås-
te prioriteras på ar-
betsplatsen. 

Medel 
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Tabell 3. Översikt över artiklar som ingår i analysen, n=18 (forts.) 
Författare/ 
år 

Typ av studie Deltagare Datainsam-
ling/ 
Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

Ryan & 
Maguire 
2006 

Kvantitativ obser-
vationsstudie 
 

37 sjuksköters-
kor  

Ej randomiserat 
urval, Frågeformu-
lär, Speciellt in-
strument för 
granskning, statis-
tisk analys 

Sjuksköterskor i 
akutsjukvård utsattes 
för höga nivåer av 
verbala och våld-
samma upplevelser. 

 

Medel 
 

Senuzun & 
Karadako-
van 
2005 

 

Kvantitativ kon-
trollstudie 
 

66 sjuksköters-
kor 
 

Ej randomiserad/ 
enkät/Statistisk 
analys, (SPSS)  
 

Krafttag behövs från 
sjuksköterskor, ar-
betsledning och me-
dia för att uppmärk-
samma våldet och 
bromsa den negativa 
utvecklingen. 

Medel 
 

 


