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Abstrakt 
Bakgrund: Hot och våld mot vårdpersonal har förekommit länge och är ett växande problem 
inom vården. Verbalt våld är den vanligaste formen av våld mot vårdpersonal, dock ses en 
ökning av fysiskt våld från patienter och anhöriga. Det kan leda till både kort- och långsiktiga 
psykiska, sociala, emotionella och fysiska symtom bland vårdpersonalen.  
 
Syfte: Syftet var att beskriva vårdpersonalens upplevelser av hot och våld från patienter och 
anhöriga på sjukhus. 
 
Metod: Denna litteraturstudie har en deskriptiv design med innehåll av åtta vetenskapliga 
artiklar, dessa var av både kvantitativ och kvalitativ insats. Fem av artiklarna var kvalitativa, 
två var kvantitativa och en var både kvalitativ och kvantitativ.  
 
Resultat: Vårdpersonalens upplevelser kategoriserades in i tre kategorier; emotionell 
påverkan, ovisshet och förändrad arbetsförmåga och upplevelse av bristande säkerhet.  
 
Slutsats: En stor del vårdpersonal fick upplevde ilska, oro otrygghet efter att ha blivit utsatta 
för hot och våld. Vårdpersonal upplevde ett behov av förbättringsarbete kring vissa 
problemområden; säkerhetsrutiner, ensamarbete, miljö och arbetsledningen. Genom att införa 
förbättringsarbeten kring dessa områden kan vårdpersonalens trygghet, välbefinnande och 
vilja att fortsätta arbeta på arbetsplatsen öka.  
 
 
 
 
Nyckelord: hot, upplevelser, våld och vårdpersonal. 
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Inledning  
Fysiskt våld ökar drastiskt, speciellt inom sjukhus och andra vårdinrättningar (Abou-ElWafa, 
El-Gilany, Abd-El-Rauf, Abd-Elmounty & El-Sayed, 2015). Av alla yrkeskategorier världen 
över löper personal inom hälso- och sjukvård en stor risk för att bli utsatta för våld. 
Vårdpersonal som arbetar med patientnära vård löper störst risk att drabbas av hot och våld 
inom den yrkeskategorin. Mellan 8 % och 38 % av all vårdpersonal har någon gång drabbats 
av fysiskt våld under deras karriär, men många fler har utsatts för hot eller verbalt våld 
(World Health Organisation [WHO], 2017). I en studie som pågick under åren 2005–2006 
rapporterades det i USA att hälften av 172 sjuksköterskor blivit slagna minst en gång och 44 
% hade upplevt verbala hot (Abou-ElWafa et al. 2015). Enligt WHO (2015) kan hot och våld 
leda till psykiska och fysiska skador, men även minskad arbetsmotivation.  
 
I Lu, Wang & Liu (2007) beskrevs det att Lanza (1983) rapporterade att sjuksköterskor efter 
utsatthet av hot och våld upplevt kortsiktiga och långsiktiga förändringar inom det 
psykologiska, sociala, emotionella och fysiska området (Lanza, 1983, refererat i Lu, Wang & 
Liu, 2007).  
 

Bakgrund 
Definition av begrepp  

Vårdpersonal: De yrkeskategorier som går under begreppet vårdpersonal är bland annat; 
vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster och läkare. Vårdarbetet som 
vårdpersonalen utför sker oftast med hjälp av varandra. Vårdarbetet handlar om att vårda, 
främja hälsa och ge omsorg (Tillberg, 2010). 
 
Hot: Hot kan förekomma på olika sätt, det kan handla om verbalt hot, mobbning eller 
trakasserier, vilket kan leda till psykisk, mental, andlig, moralisk eller social ohälsa (WHO, 
2002). Enligt brottsbalken 4 §, är hot när någon med avsikt framkallar rädsla för egen eller 
annans säkerhet hos den utsatta genom att använda sig av hot med brottsliga gärningar eller 
hot med vapen (SFS 2017:332, 4 §). 
 
Våld: Enligt WHO (2017) kan våld innebära att en individ avsiktligt utövar fysisk kraft eller 
hot mot någon annan individ. Våld kan handla om flera individer som utövar och/eller blir 
utsatta. Våld kan leda till skador, både fysiska och psykiska men i vissa fall dödsfall (ibid). 
Utförande kan ske genom att våldsutövaren slår/smäller till, sparkar, hugger, skjuter, puttar, 
biter eller nyps (WHO, 2002).  
 
Lag mot hot och våld: Om en person använder våld eller hot om våld mot en tjänsteman 
under arbetstid står det i Brottsbalken 1 §, att personen kan bli dömd till böter eller fängelse i 
högst två år. Det gäller även när personen gör det gentemot en tjänsteman som inte längre 
arbetar inom den specifika arbetsplatsen, om hotet eller våldet är riktat mot något 
tjänstemannen utövat under sin profession. 
Om brottet anses vara grovt kan individen dömas till fängelse i högst 4 år. För att brottet ska 
dömas som grovt våld eller hot mot tjänsteman ska individen ha varit hänsynslös eller farlig 
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och ha hotat med vapen eller dylikt, eller ha innefattat våld av allvarligt slag (SFS 2016:508, 1 
§).  

Hot och våld mot vårdpersonal  

Våld mot vårdpersonal är inget nytt fenomen, så tidigt som år 1889 utfördes forskning om 
ämnet. Det har sedan dess gjorts studier världen över angående våldincidenser och förekomst 
av våld från patienter mot vårdpersonal, vilket mestadels varit inom psykiatriska kliniker 
(Arnetz, 2001). Under 1980- och 1990-talet började forskningsstudier om våldsamma 
patienter växa fram inom äldrevården, somatiska akutmottagningar samt somatiska sjukhus 
(Arnetz, 2001). Våld från patienter och anhöriga rapporterades bland annat inom 
akutsjukvård, långtidsvård, medicinska avdelningar, kirurgiska avdelningar, psykiatrisk vård 
och geriatrisk vård mer frekvent än från andra avdelningar (Al-Omari, 2015; 
Arbetsmiljöverket, 2011). Jämförelsestudier gjordes i syfte att undersöka skillnader angående 
oron för hot och våld inom akuta och icke akuta avdelningar.  En undersökning visade att 
akutsjuksköterskor oroade sig nästan dubbelt (45,3%) så mycket kring risken för utsatthet än 
vad sjuksköterskor på icke akuta avdelningar gjorde (Abou-ElWafa et al. 2015). 
 
I en undersökning gjord av arbetsmiljöverket år 2011 visades det att ca 1 750 fall av allvarligt 
hot eller våld anmäldes av vårdpersonal, ca två tredjedelar av dessa anmälningar kom från 
kvinnor (Arbetsmiljöverket, 2011). För att påvisa förekomsten av hot och våld gjordes en 
studie år 1994 som undersökte hur många vårdpersonal som blivit utsatta vid ett tillfälle eller 
mer. Det visades att av 3433 vårdpersonal hade ca 892 blivit utsatta (Arnetz & Arnetz, 2001).  
 
Verbalt hot/våld var mer förekommande än fysiskt våld (Al-Omari, 2015). År 2002 
rapporterade 88 % av 86 vårdpersonal att de blivit verbalt utsatta under det året, av de 86 
individerna blev 74 % utsatta för fysiskt våld under samma tid (May & Grubbes, 2002). 
Vårdpersonal som arbetade nattpass var mer exponerade för våld (Arbetsmiljöverket, 2011), 
eftermiddag och kväll var också tider då hot och våld var vanligt förekommande inom 
sjukhusområdet. Patienter rapporterades vara de vanligaste förövarna av hot och våld mot 
vårdpersonal (Al-Omari, 2015).  
 

Teoretisk referensram  
Ett förbättringsarbete kan möjligen vara aktuellt för att skapa mer trygghet för vårdpersonal, 
som blir eller har blivit utsatta för hot eller våld från patient eller anhöriga. För att 
tillhandahålla en god och säker miljö för vårdpersonal är ett förbättringsarbete nödvändigt. 
Det krävs då att alla i ett vårdteam medverkar i att kritiskt granska, reflektera och diskutera 
över hur ett förbättringsarbete kan gå till. Genom erfarenhetsbaserad och/eller bevisad 
kunskap kan det ske en utveckling i verksamheten (Larsson, 2011). 
 
För att kunna genomföra ett förbättringsarbete är det att föredra att det finns en som leder 
teamet. Att vara en ledare innebär att inspirera, ge stöd, lyssna, uppmuntra och se sin 
medarbetares potential. I teamet kan ofta en sjuksköterska ha en ledande roll. En diskussion 
bland vårdpersonal om dagsläget krävs, som då skulle innehålla de rutiner, arbetssätt eller 
miljöaspekter som fungerar bra och ska behållas, vilka delar som fungerar mindre bra och 
behöver ändras till det bättre (Larsson, 2011).  
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Inför ett förbättringsarbete kan det vara viktigt att vårdpersonal reflekterar över hur det kan 
påverka sina kollegor. Det är viktigt att tänka på att alla medverkande i förbättringsarbetet ska 
få sin röst hörd. För- och nackdelar med den omtalade förändringen är bra att gå igenom så 
handlingsberedskap finns tillgängligt ifall något skulle gå fel (Larsson, 2011). Ett 
förbättringsarbete är nödvändigt inom vissa områden exempelvis; arbetsmiljö, för att 
förebygga eller bättre kontrollera hot och våld mot vårdpersonal (Abou-ElWafa et al. 2015). 
 

Problemformulering 
Hot och våld ökar drastiskt inom sjukhus och av alla yrkeskategorier är vårdpersonal de som 
löper störst risk att drabbas. Hot och våld är mer förekommande under kväll eller nattskift och 
på avdelningar som; akutsjukvård, långtidsvård, psykiatrisk vård och geriatrisk vård. 
Ett förbättringsarbete är nödvändigt för att skapa en god och säker miljö för vårdpersonal men 
också för att en utveckling ska kunna ske inom en verksamhet. Att det finns en ledande roll i 
ett vårdteam är viktigt då ledaren kan se till att alla i teamet kan få sin röst hörd. Då hot och 
våld mot vårdpersonal är ett problem valdes denna litteraturstudie att göras i hopp om att få 
bättre förståelse av vårdpersonalens upplevelser. En bättre förståelse av vårdpersonalens 
upplevelser i samband med hot och våld kan hjälpa samhället, arbetsledningen och personal 
att förstå problematiken, ge stöd och bättre förutsättningar för vårdpersonal. Det kan leda till 
att vårdpersonal får ett bättre välmående och kan bli starkare i sin yrkesroll. 
 

Syfte 
Syftet var att beskriva vårdpersonalens upplevelser av hot och våld från patienter och 
anhöriga på sjukhus. 
 

Metod 
Design  

Metoden som användes var en litteraturstudie med systematiska sökningar. Resultatet från de 
systematiska sökningarna granskades enligt kvalitativa respektive kvantitativa 
granskningsmallar (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2014). 
Designen var deskriptiv och analysmetoden var en integrerad analys med sammanställning av 
resultatet (Kristensson, 2014).  
 
Sökstrategi  
En första sökning utfördes i databaserna Medline, Cinahl och Psykinfo, men begränsningen 
till endast sjuksköterskor gav ett litet resultat användbara artiklar. Syftet ändrades från 
sjuksköterskors till vårdpersonals upplevelser. Utefter att syftet ändrades utfördes en ny 
sökning.  
 
Utifrån litteraturstudiens syfte identifierades nyckelbegrepp, de orden var vårdpersonal, hot 
och våld. I Mesh fanns det inget sökord som passade in på hot därav användes endast 
sökordet våld (violence). 
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För att identifiera rätt sökord användes svenska Mesh, därefter utfördes en sökning med 
nyckelorden tillsammans med de booleska termerna AND och OR. Nyckelorden var 
(”Nurses” OR ”Nursing staff, Hospital”) AND (”Violence” OR ”Workplace violence” OR 
”Exposure to violence”) i databaserna Cinahl och Medline.  I Psykinfo användes Thesaurus, 
med samma sökord förutom ”Nursing staff, Hospital” som ersattes med ”Health Personell”.  
Vänligen se bilaga 1 ”sökmatris”.  
 
Begränsningar som utfördes var peer-reviewed, engelskt språk och årtalen 2007-2017.  
En manuell sökning utfördes för att hitta fler artiklar, detta gav inga resultat.  
 
Urval 
Inklusionskriterier: Vårdpersonal som upplevt hot och våld från patient eller anhörig.  
Exklusionkriterier: Vårdpersonal som inte arbetade på ett sjukhus. 
 
Urvalet genomfördes i tre urvalssteg. Först lästes 794 titlar och de inte ansågs besvara 
litteraturstudiens syfte förkastades. I urval två lästes abstrakten på de återstående 75 artiklar 
var för sig av författarna och beslutet togs sedan gemensamt om vilka som skulle vidare till 
urval tre. Till urval tre valdes 9 artiklar då deras abstrakt fortfarande verkade relevanta till 
litteraturstudiens syfte. Dessa 29 artiklar lästes igenom. De artiklar som valdes bort i detta 
skede saknade relevant innehåll vid närmare granskning. Majoriteten av de artiklar som 
valdes bort fokuserade på mobbning bland vårdpersonal, en minoritet handlade om 
vårdpersonal som inte arbetade på ett sjukhus. Av de tio artiklar som återstod efter urval tre 
hämtades en artikel från Cinahl, två artiklar från PsykInfo och sju artiklar från Medline. 
Vänligen se bilaga 1 ”sökmatris”.  

Granskning 
De tio artiklarna kvalitetsgranskades enligt SBUs granskningsmallar (SBU, 2014) för 
kvalitativa och observationsstudier. Efter granskning var två artiklar av hög kvalitet, sex 
artiklar var av medel kvalitet och två artiklar var av låg kvalitet. De två artiklar som var av låg 
kvalitet valdes bort. Efter det återstod åtta artiklar som höll god kvalitet och som svarade på 
litteraturstudiens syfte. Vänligen se bilaga 2 ”artikelmatris”. 
 

Bearbetning och analys 
Analysmetoden som användes var en integrerad analys (Kristensson, 2014). Resultatet från 
artiklarna lästes igenom, de jämfördes med varandra för att identifiera olikheter och likheter. 
Resultatet sammanställdes under olika kategorier för att strukturera upp fynden i artiklarna. 
Under genomläsningen av fynden i artiklarna utformades olika kategorier, dessa lades ihop 
och ändrades under läsningens gång. De tre slutgiltiga kategorierna blev: 

• Emotionell påverkan  
• Ovisshet och förändrad arbetsförmåga 
• Upplevelse av bristande säkerhet 
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Forskningsetiska överväganden 
Resultatet innehåller all information som svarade på litteraturstudiens syfte och det 
eftersträvades att resultatet inte skulle påverkas av författarnas personliga åsikter. Alla artiklar 
som användes i resultatet i litteraturstudien var etiskt godkända av forskningsetiska 
kommittéer. I alla artiklar framgick det att forskarna hade fått informerat samtycke av 
deltagarna.  
 
Vårdpersonal ska följa de fyra etiska principerna som Beuchamp & Childress (2009) nämner, 
dessa kan användas som en vägledning och stöd när omvårdnadsbeslut ska ske. De fyra 
principerna är; autonomiprincipen, inte skada principen, göra gott principen och 
rättviseprincipen.  
 
Autonomiprincipen står för att vårdpersonal ska respektera individens autonomi och 
självbestämmande. Individen ska själv få möjligheten att bestämma vad hen vill göra och inte 
göra. Inte skada principen står för att omvårdnaden ska genomföras på ett sätt för att minska 
risken för skada. Det finns en moralisk skyldighet som handlar om att inte skada andras 
integritet eller orsaka fysiskt eller psykiskt skada. Göra gott principen handlar om att 
vårdpersonal ska skapa bättre välmående hos en individ. Det kan innebära en del påfrestande 
åtgärder men som i slutänden leder till en förbättring. Rättviseprincipen menar att alla 
individer har rätt till lika vård och ska behandlas med samma rättigheter oavsett 
förutsättningar och bakgrund (Beuchamp & Childress 2009).  
 

Resultat  
Litteraturstudiens resultat delades upp i tre kategorier. Den första var emotionell påverkan. 
Där beskrevs vårdpersonalens personliga påverkan, både i privatlivet och under arbetstid, 
efter att blivit utsatt för hot eller våld på arbetsplatsen. Den andra kategorin var ovisshet och 
förändrad arbetsförmåga. Här beskrevs vårdpersonalens upplevelser för framtida eventuella 
hotfulla eller våldsamma situationer, och vårdpersonalens upplevelse av minskad arbetsglädje 
eller sämre prestationer i sitt arbete då de blivit utsatta för hot eller våld. Upplevelse av 
bristande säkerhet var den tredje och sista kategorin. Där beskrevs vårdpersonalens 
upplevelser av att de inte känt sig trygga på arbetsplatsen, på grund av bristande säkerhet för 
de anställda i olika former. 

Emotionella upplevelser 

Vårdpersonalen upplevde sig emotionellt utmattade, kränkta och tog illa vid sig när patienter 
betedde sig illa mot dem, trots att de försökte utföra sitt arbete med de begränsade resurser 
som fanns (Avander et al. 2016; Pich, Hazelton, Sundin, & Kable, 2011; Zuzelo et al. 2012).  
 
En del vårdpersonal kände både ångest, stress och osäkerhet efter att händelser skett. De var 
rädda att patienten som hotat, eller dess anhöriga, skulle känna igen dem på offentliga platser 
eller till och med söka upp dem vid deras bostad. Det resulterade i att vårdpersonalen 
upplevde sig vara överbeskyddande mot nära och kära (Avander et al. 2016). Två olika fall 
beskrevs där vårdpersonal blivit utsatta för hot eller våld när de skulle behandla patienter. I 
det första fallet beskrevs att vårdaren genomförde behandlingen men efteråt upplevde ångest, 
eftersom hen tidigare blivit utsatt för hot eller våld vid en liknande situation. I det andra fallet 
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beskrevs att hen inte kunde genomföra behandlingen på grund av en utlöst post traumatisk 
stress reaktion. Vårdpersonalen upplevde sig vara ett offer istället för sin yrkesprofession en 
lång tid efter händelsen (Wolf, Delao, Perhats & Plaines, 2014). Vårdpersonal beskrev att de 
på grund av ångest efter en händelse fått sömnsvårigheter och drömmar om situationen, eller 
att de upplevt skuld och skam kring det som skett (Moylan, McManus, Cullinan & Persico, 
2016).  
 
En vårdpersonal beskrev att han bevittnat när en kollega blivit utsatt för våld. Han 
beskrev att han fortfarande flera år efter händelsen upplevde minnet om det 
inträffade som väldigt upprörande och traumatiskt (Zuzelo et al. 2012). Vårdpersonal 
upplevde en rädsla att behöva vittna i domstol mot patienter eller anhöriga som varit 
hotfulla eller våldsamma. Även om våldsutövaren fick fängelsestraff, ansåg 
vårdpersonalen att det fanns en hotbild från individer med relation till våldsutövaren, 
till exempel gängmedlemmar (Avander et al. 2016). En vårdpersonal beskrev att hen 
inte brukade vara rädd att gå till arbetet; efter att ha utsatts för en hotfull situation 
upplevdes rädsla för att återigen hamna i en liknande situation (Wolf et al. 2014).  
 
Majoriteten av vårdpersonalen upplevde ilska och/eller maktlöshet över händelsen 
som skett. De upplevde sig hotade av vissa patienter och en frustration uppstod över 
att inte veta hur de skulle bemöta situationen (Moylan et al. 2016; Renker, Scribner 
& Huff, 2013). En del vårdpersonal beskrev att trots om patienter agerade på grund 
av sin sjukdom och inte medvetet, blev vårdpersonalen fortfarande arg då patienten 
inte tänkte på konsekvenserna (Zuzelo et al. 2012).  
 
Efter att ha blivit utsatta kände sig en del vårdpersonal bedövade på känslor eller 
upplevde fullständig avsaknad av känslor (Pich et al. 2009; Zuzelo et al. 2012).  
Vårdpersonalen upplevde att de undvek patienter som eventuellt kunde vara hotfulla 
eller våldsamma, på grund av att de tagit åt sig personligt (Avander et al. 2016; 
Chapman, Styles, Perry & Combs, 2010). Vårdpersonal upplevde att de behövde en 
paus från vissa patienter för att själva bygga upp självförtroendet (Chapman et al. 
2010). För att minska känslan av upprördhet valde en del vårdpersonal att inte tänka 
på eller prata om händelserna som skett (AbuAlRub, & Al-Asmar, 2014). 
 
En manlig vårdpersonal som blivit utsatt för hot eller våld upplevde en positiv konsekvens. 
Han upplevde sig blivit en bättre familjeman och kliniker, men också mer medveten om sina 
känslor. Han beskrev att han fått en bättre uppskattning och tacksamhet för sin familj 
(Chapman et al. 2010) 
 

Ovisshet och förändrad arbetsförmåga  

Risken för att bli utsatt för hot eller våld resulterade i minskad arbetsförmåga. Det 
upplevdes av vårdpersonalen kunna leda att de negligerade tecken på ohälsa hos 
patienter, för att de inte vågade ha en fullständig interaktion (Renker et al. 2013).  
 
Vårdpersonal upplevde att de efter att ha blivit utsatta reagerade mer på hur personer 
i omgivningen pratat, agerat och rört sig. Trots att vårdpersonalen beskrev att de ville 
behandla alla patienter lika, upplevde de sig mer vaksamma mot vissa patienter; 
exempelvis gängmedlemmar (Avander et al. 2016). Det beskrevs att vårdpersonal 
upplevde osäkerhet kring ovissheten om när ett hotfullt tillfälle skulle ske och hur de 
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skulle agera. Vårdpersonalen beskrev sig vara vaksamma eller på vakt inför framtida 
hotfulla situationer (AbuAlRub & Al-Asmar, 2014; Avander, Heikki, Bjerså & 
Engström, 2016). Vårdpersonal kunde inte veta vad de skulle möta under 
arbetspasset, vilket resulterade i en upplevelse av oro och en ”klump i magen” 
(Zuzelo, Curran & Zeserman, 2012). 
 
Vårdpersonal upplevde en minskad tillfredsställelse i sitt arbete efter att de blivit 
utsatta för hot eller våld (Moylan et al. 2016). En del vårdpersonal beskrev att de 
upplevde ett obehag kring vårdande av patienter som skrek på dem, men efter att ha 
blivit utsatta för hot fler gånger såg de det som en vana och reagerade enbart när en 
starkare hotbild förekom (Pich et al. 2009). Vårdpersonal inom triagevård upplevde 
att arbetsförmågan påverkades av ensamarbetet, då patienter tog tillfället i akt att 
bete sig illa eller hotfullt när vårdpersonal arbetade ensamma (Renker et al. 2013; 
Wolf et al. 2014). Vårdpersonal upplevde ibland att de tillfredsställde patienter eller 
anhörigas orimliga krav under en hotfull händelse, vilket påverkade arbetsförmågan 
(Avander et al. 2016). Majoriteten av vårdpersonalen kände frustration, maktlöshet i 
sin yrkesroll och ifrågasatte om de ens ville jobba kvar på avdelningen (Pich et al.  
2009).  
 
En kvinnlig vårdpersonal i en artikel av Chapman et al. (2010) som hade blivit utsatt för 
arbetsrelaterat våld vid flera tillfällen ansåg sig fått en positiv påverkan på sin arbetsförmåga, 
då hon upplevde sig fått bättre förståelse inför liknande situationer. 
 

Upplevelse av bristande säkerhet  

Vårdpersonalen som blivit utsatta för hotfulla situationer flera gånger upplevde 
frustration över att ingen ändring skett i säkerhetsrutiner. De upplevde försämrad 
säkerhet och att ledningen inte gjort någonting åt det (Wolf et al. 2014).  
De upplevde ilska mot arbetsledningen då de upplevde att patienters nöjdhet var 
viktigare att tillgodose än vårdpersonals känsla av trygghet på arbetsplatsen (Renker 
et al. 2013).  
 
Brist på säkerhetsvakter vid fler ingångar och brist på skottsäkra glas vid 
huvudentrén upplevdes som problematiskt. Viss vårdpersonal upplevde rädsla på 
grund av att den fysiska miljön inte ansågs tillräckligt säker. De upplevde att deras 
rädsla skulle minska och deras känsla av trygghet öka om antal besökare begränsades 
till två anhöriga per patient och någon form av kontroll vid ut och ingångar, till 
exempel en metalldetektor. Känslan av rädsla kunde förminskas om vårdpersonalen 
visste att alla dörrar i byggnaden var låsta (Renker et al. 2013).  
 

Resultatsammanfattning  
Större delen av resultatet fokuserar på att vårdpersonalen hade emotionella upplevelser 
sammankopplat med hot och våld. Majoriteten beskrev att de tagit illa vid sig personligt och 
beskrev känslor som; ångest, rädsla, oro, maktlöshet, frustration och avsaknad av känslor. En 
del beskrev att både arbetsliv och privatliv påverkats. En del av vårdpersonalen upplevde en 
ovisshet inför framtida situationer. De upplevde oro om en hotfull händelse skulle ske igen, 
när den skulle uppstå och hur de skulle agera i situationen. Förändrad arbetsförmåga 
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upplevdes, det kunde leda till att de tillgodosåg orimliga krav, eller undvek interaktion med 
patient eller anhörig. En förändrad arbetsförmåga och ensamarbete minskade arbetsglädjen 
som i sin tur resulterade i att vårdpersonalen funderade på att byta avdelning. En upplevelse 
av bristande säkerhet framkom och frustration mot ledningen då inga åtgärder utförts. 
Ensamarbete, säkerhetsrutiner och arbetsmiljön upplevs som problemområden. 
 

Metoddiskussion  
Denna studie var en litteraturstudie. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar användes då 
författarna ville få en så bred sökning som möjligt. Överförbarhet handlar enligt Kristensson 
(2014) om hur resultat i litteraturstudier kan vara användbara i andra sammanhang (ibid). 
Artiklar från hela världen användes för att få en bred sökning vilket tyder på att det finns en 
överförbarhet i litteraturstudien. 
 
En integrerad analys utfördes, vilket är en styrka då det representerar resultatet av 
litteraturstudien på ett väldisponerat sätt (Kristensson, 2014).  
 
Nyckelordet ”Nurses” valdes att sökas med den booleska termen OR tillsammans med 
”Nursing staff, Hospital”/”Health Personell” för att bredda sökningen. Då relevanta artiklar 
som svarade på litteraturstudiens syfte föll bort när en sökning med ”Nurses” utfördes.  
En svaghet i litteraturstudien kunde vara att inte inkluderades ordet ”hot”. Ett försök att 
identifiera rätt sökord som matchade ”hot” utfördes via Mesh, men det gav inga resultat. En 
fritextsökning med ordet ”threat” resuterade i ett begränsat antal artiklar. Därför valdes det att 
inte inkludera ordet i sökningen. Hot eller verbalt våld förekom i de artiklar där ”violence”, 
”workplace violence” och ”exposure to violence” användes som nyckelord, därför ansågs det 
att resultatet av litteraturstudien inte påverkades av att ordet ”hot” inte användes.   
 
Inklusionskriterierna och exklusionskriterierna var tydliga för att svara på litteraturstudiens 
syfte. Från början framkom ett stort urval av artiklar men större delen av dessa svarade inte på 
litteraturstudiens syfte, inklusionskriterier eller exklusionskriterier. När sökningen var klar 
och en kvalitetsgranskning utförts återstod åtta artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte 
och höll god kvalitet. Rekommendationen är att använda tio artiklar, därför utfördes även en 
manuell sökning för att identifiera fler artiklar, dock identifierades inga nya artiklar. Ett annat 
sätt att finna fler artiklar kunde ha varit att ändra sökningens begränsning på årtal, dock 
ansågs det kunna äventyra litteraturstudiens giltighet. Kvalitet valdes före kvantitet då de åtta 
artiklarna innehöll god information och svarade på litteraturstudiens syfte.  
 
Det ansågs vara en styrka att de artiklar i litteraturstudien granskades enligt de 
granskningsmallar SBU (2014) nämner. Att artiklarna hade god kvalitet styrker 
litteraturstudiens trovärdighet (Kristensson, 2014).  
 
Vårdpersonal beskrevs i de artiklar som användes i litteraturstudiens resultat, men sex av åtta 
artiklar handlade om enbart sjuksköterskor. Eftersom sjuksköterskor ingår i begreppet 
vårdpersonal inkluderades artiklarna till resultatet i litteraturstudien. Överförbarhet i 
litteraturstudien finns men skulle kunna vara starkare om resultatet av litteraturstudien bestod 
av mer fördelade yrkeskategorier inom begreppet vårdpersonal.  
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I en artikel av Moylan et al. (2016) beskrevs inget bortfall vilket leder till en oklarhet i 
populationen. Forskarna redovisade inte den totala populationen som fick möjligheten att 
svara på enkäten utan enbart hur många som deltog i undersökningen. Denna artikel valdes 
trots det att användas då innehållet var tydligt och relevant för litteraturstudiens syfte.  
 
En annan möjlig metod för litteraturstudiens syfte kunde vara en intervjustudie. Det skulle 
dock bli en begränsning till en viss avdelning eller ett visst land, vilket kan resultera i att 
överförbarheten påverkas. Genom att litteraturstudien inte begränsades till land påvisades 
vårdpersonals upplevelser globalt.  
 
En förförståelse fanns hos en av författarna då hon själv varit med om hot från patienter under 
arbetstid. Kristensson (2014) beskrev att trovärdigheten i litteraturstudien kunde påverkas av 
personliga åsikter eller erfarenheter. Författarna strävade efter att enbart redovisa det resultat 
som framkom ur artiklarna som valdes till litteraturstudien och inte låta förförståelsen påverka 
trovärdigheten.  

Resultatdiskussion 
I resultatet i litteraturstudien framkom emotionell påverkan, där vårdpersonal upplevde många 
olika kort- och långsiktiga psykiska påverkningar efter att ha blivit utsatta för hot eller våld på 
sin arbetsplats. Det uppmärksammades av Lanza redan år 1983 som ett problemområde, där 
ångest, ilska, hjälplöshet och apati framkom (Lanza, 1983, refererat i Lu, Wang & Liu, 2007). 
Det överensstämde med det resultat som påvisades i litteraturstudien då många upplevde 
liknande känslor. Det reflekterades över att trots att hot och våld har förekommit under en 
längre tid och är ett växande problem, har arbetsmiljön inte förbättrats tillräckligt för 
vårdpersonalen.  
 
Utsatthet för hot och våld kunde även leda till en ohälsa hos vårdpersonalen, då de upplevde 
många olika känslor i samband med en händelse, som påverkade dem både privat och i 
arbetslivet. Arbetsmiljölagen beskriver att det är viktigt att förebygga ohälsa och olycksfall i 
arbetet (SFS 1994:579, kap. 1, 1 §). Vårdpersonal så väl som andra yrkeskategorier har rätt att 
uppleva hälsa och en god arbetsmiljö.  
 
Det framkom i en del artiklar att det var patienter som var de vanligaste utövarna av hot eller 
våld, dock fanns det ingen statistik på skillnaden mellan patient och anhöriga. Det hade varit 
intressant att veta hur stor skillnaden var. Det reflekterades över att vilka förövarna var skulle 
kunna skiljas åt mellan olika avdelningar, beroende på patientens tillstånd. Det finns till 
exempel avdelningar då patienten är nersövd eller så pass kritiskt sjuk att hen inte har kraften 
att själv säga ifrån, det är vid sådana tillstånd då exempelvis anhöriga kan vara de vanligaste 
utövarna.  
 
Vårdpersonal bör följa de fyra etiska principerna, dessa är; autonomi-, inte skada-, göra gott- 
och rättviseprincipen (Beuchamp & Childress 2009). Det innebär bland annat att vara 
professionell och visa respekt, lyhördhet, medkänsla, integritet och trovärdighet (International 
Council of Nurses [ICN], 2014). Det är viktigt att vårdpersonalen visar patienten omtanke och 
respekt (SFS 2010:659, kap.6, 1 §) och tillsammans med patienten planerar omvårdnaden 
(SFS 2010:659, kap. 6, 2 §). Samtidigt ska även skötseln av egen hälsa ske så förmågan att 
utföra sitt arbete inte påverkas (ICN, 2014). De etiska aspekterna kan vara problematiska för 
vårdpersonalen när de blir eller har blivit utsatta för våld. I litteraturstudiens resultat framkom 
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att vårdpersonalen fick en emotionell påverkan i olika former. Olika känslor och upplevelser 
kan försvåra för vårdpersonalen när de ska ge vård till en hotfull eller våldsam individ. Det 
kan vara problematiskt att ge vård till en patient som tidigare har betett sig våldsamt mot en 
vårdpersonal, då vårdpersonalen kanske upplever ilska, rädsla eller oro vid arbete med den 
patienten. Ett etiskt dilemma kan vara att vårdpersonalen inte tar hänsyn till patientens rätt till 
lika vård, vilket strider mot rättviseprincipen. Patienterna kan eventuellt bli behandlade olika, 
bland annat kan vissa omvårdnadsåtgärder eventuellt undvikas eller kortas ner på grund av 
vårdpersonalens personliga påverkan av tidigare händelser. 
 
En kategori som framkom var påverkad arbetsförmåga. Det innebar att vårdpersonal 
övervägde att byta yrke eller vårdavdelning efter att ha blivit utsatta för hot eller våld. Det 
bekräftas i Howerton, & Sussmans (2017) studie där det beskrevs att majoriteten av 
vårdpersonalen önskade att hjälpa människor, men att de på grund av verbala hot upplevde 
minskad arbetsglädje. Deras studie beskrev att utsattheten för verbalt våld inte möjligtvis var 
tillräckligt stark för att vilja byta inriktning, men en tanke börjat växa fram (ibid). Viljan att 
byta arbete eller avdelning var vanligt förekommande, vilket stöds av Lanza, (1983), refererat 
i Lu, Wang & Liu, (2007).  
 
Det reflekterades över att det kan finnas en risk att vårdavdelningar kan förlora vårdpersonal 
då vårdpersonalen funderade på att byta avdelning eller arbete på grund av att de blivit utsatta 
för hot eller våld, vilket kan leda till en personalbrist. Det beskrivs även av Arnetz (2001) att 
det kan leda till ett samhällsproblem om det inte finns tillräckligt många vårdgivare för de 
individer i samhället som är i behov av vård (ibid). Om det inte finns tillräckligt med personal 
kan det leda till att antalet vårdplatser på sjukhusen i landet måste dras ner vilket kan leda till 
en sämre folkhälsa då längre köer inom vården uppstår. Det är ett problem som redan finns i 
sjukvården som skulle kunna förvärras om vårdpersonalen säger upp sig på grund av att de 
blivit utsatta för hot eller våld.  
 
Upplevelse av bristande säkerhet var en annan kategori som framkom i litteraturstudien. 
Vårdpersonalen upplevde att inga förändringar skett trots att det fanns en stor säkerhetsbrist. 
Det som upplevdes som bristande säkerhetsrutiner var vid ensamarbete och arbetsmiljön.  
 
Enligt Larsson (2011) kan förbättringsarbete införas genom att alla i vårdteamet reflekterar, 
diskuterar och kritiskt granskar vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Alla 
medarbetare ska få sin röst hörd och få möjligheten att delta. När ett förbättringsarbete 
planeras att införas är det bra att reflektera över hur de övriga i vårdteamet kan påverkas av 
förändringen (ibid). Det reflekterades över att om dessa punkter kan vara en bra riktlinje att 
använda sig av när förbättringsarbete ska genomföras. Genom att alla medarbetare får sin röst 
hörd och delar med sig av tankar, erfarenheter och idéer, kan det leda till ett bredare 
perspektiv av problemområdet och en eventuell lösning, men även en ökad delaktighet och ett 
starkare vårdteam.  
 
I litteraturstudiens resultat framkom det att säkerheten var ett av de områden som krävde 
förbättringsarbete, för att minska vårdpersonalens upplevelser av otrygghet. Om 
säkerhetsaspekterna blir bättre kan det även resultera i mindre hotfulla situationer, vilket kan 
minska tidigare beskrivna upplevelser av minskad arbetsglädje och psykiska symtom bland 
vårdpersonalen. Det beskrevs även i Blando, Oh’agan, Casteel, Nocera & Peek-Asas (2013) 
studie där de jämförde upplevelsen av trygghet på två avdelningar där vårdpersonalen på den 
första avdelningen upplevde en bristande säkerhet, och vårdpersonalen på den andra 
avdelningen var nöjda med den säkerhet som fanns. Det som ansågs bristande angående 
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säkerheten i deras studie var säkerhetsutrustning, säkerhetsvakter och den tiden det tog innan 
hjälp fanns på plats för den utsatta vårdpersonalen. Det resulterade i att en del vårdpersonal 
upplevde otrygghet. På den avdelningen där säkerheten ansågs fungera påvisades en ökning 
av trygghet hos vårdpersonalen (ibid). Detta styrker hur viktigt det är med förbättringsarbete 
inom ämnet. 
 
De upplevde att om säkerheten förbättrades skulle vårdpersonalen känna sig tryggare och 
kunna slappna av mer under arbetstiden. Catlettes (2005) studie stödjer vikten av att ha en 
arbetsmiljö som håller säkerhetsmässig kvalité. Det beskrevs att metaldetektorer, låsta dörrar 
och säkerhetsvakter fanns men användes på ett sätt som resulterade i att säkerheten 
fortfarande ansågs bristfällig. Det som var framkom i Catlettes (2005) studie var även att 
vårdpersonalen hade dessa efterfrågade resurser, men att de ansågs vara bristfälliga. Catlettes 
(2005) studie styrker resultatet av litteraturstudien angående vikten av säkerhetsrutiner för att 
öka vårdpersonalens upplevelse av trygghet. 
 
Av de artiklar som användes till litteraturstudiens resultat var ca sextio procent av deltagarna 
kvinnor, vilket kan bero på att det är en majoritet av kvinnor som arbetar inom vården både 
nationellt och internationellt. Det styrks av WHO (2008) som beskriver att ca 75% av de 
personer som arbetar internationellt inom vården är kvinnor (ibid), och år 2015 redovisade 
Socialstyrelsen nationellt att ca 90 % av Sveriges legitimerade vårdpersonal var kvinnor 
(Socialstyrelsen, 2016). Trots att resultatet av litteraturstudien påvisar fler upplevelser från 
kvinnor än män anses det enligt författarna inte kunna påverka det slutgiltiga resultatet, dels 
då det inte är en stor skillnad i fördelning mellan kvinnor och män, men även då författarna 
anser att människor och upplevelser är subjektivt och bör inte vara indelat i kön.  
 

Slutsats  
Litteraturstudien påvisade vårdpersonals upplevelser i samband med att de blivit utsatta för 
hot och våld. Upplevelserna var bland annat bristande säkerhet och viljan att arbeta på en 
annan avdelning. Majoriteten beskrev negativa upplevelser och endast få positiva 
konsekvenser nämndes. Ensamarbete, säkerhetsrutiner, miljö och arbetsledningen beskrevs 
som problemområden som äventyrade säkerheten. Säkerheten kan i många fall förbättras, 
vilket kan få vårdpersonalens upplevelser av tryggheten att öka. Genom att införa rätt 
säkerhetsåtgärder kan vårdpersonalens oro och otrygghet minska, och arbetsplatsen kan 
eventuellt behålla vårdpersonal.  

Klinisk nytta 
Litteraturstudien kan ge samhället och arbetsgivare en inblick av hur vårdpersonal upplever 
hot och våld från patienter och anhöriga på sjukhuset. Även vårdpersonal inom olika 
sjukhusinrättningar kan använda litteraturstudien för att skapa en förståelse över att även 
andra har blivit utsatta, och att det händer världen över. Då även ett förslag till förbättring av 
säkerheten framkom kan arbetsgivare använda sig av litteraturstudien som grund till ett 
förbättringsarbete. Arbetsgivare kan använda sig av Larssons (2011) förslag på hur de kan 
genomföra ett förbättringsarbete tillsammans med vårdpersonal.  
 
Framtida forskning kan göras med hjälp av de kategorier som framkom i litteraturstudien.  
Exempelvis kan en intervjustudie göras med frågor formade efter rubrikerna för att få en 
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fördjupad syn på varje område. Kategorin bristande säkerhet kan exempelvis användas för att 
överskåda vilka frågor som kan vara intressanta att ställa vid en djupare intervjustudie. En 
sådan intervjustudie kan leda till mer information om vårdpersonalens upplevelser kring den 
bristande säkerheten, vilket idag är ett relativt outforskat ämne.  
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Bilaga 2 Artikelmatris         1(8) 
Författare, 
artikel titel, 
tidskrift, Land 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

AbuAlRub, R. 
F., & Al-Asmar, 
A. H. (2014). 
 
Psychological 
Violence in the 
Workplace 
Among 
Jordanian 
Hospital Nurses 

Journal of 
Transcultural 
Nursing  

Jordanien 

  

 

Syftet med studien 
är att (a) bedöma 
förekomsten och 
frekvensen av 
psykologiskt våld 
(verbalt missbruk) 
bland jordanska 
sjuksköterskor, (b) 
utforska 
sjuksköterskor och 
reaktioner hos 
sjuksköterskor på 
sådant våld, och (c) 
indentifiera 
faktorer som bidrar 
till det 
psykologiska våldet 
och 
förvaltningsförhålla
ndena från den 
jordaniska 
sjuksköterskans 
synvinkel.  

Metod: Kvantitativ 
Design: Deskriptiv.  
Population: Sjuksköterskor på fyra sjukhus. 
Inklusionskriterier:  

• Sjuksköterskor med direkt 
patientvård. 

Exklusionskriterier:  
• Sjuksköterskor som inte förstod eller 

talade Arabiska. 
 
Ett bekvämlighetsurval utfördes bland 
sjuksköterskor som arbetade på 4 sjukhus i 
Jordaninen. Totalt 422 sjuksköterskor 
fullgjorde enkäten.  
Medelåldern på deltagarna var 29 år. 
Kön: 221 var kvinnor och 201 var män.  
 
En enkät användes för att samla in data. 
Innan denna studie utfördes genomfördes en 
pilotstudie som ett test. 
 
Analys: innehållsanalys.  
 
 
 

Positivt: Tydliga tabeller i 
resultatet.  
Bra att de gjort en 
pilotstudie innan.  
 
 
Negativt:  
Forskarna nämnde ej 
något om hur många 
sjuksköterskor som fick 
möjligheten att svara på 
enkäten. 
  

Mer än hälften av de 
medverkande försökte 
undvika att bli upprörda 
när de tänkte tillbaka på 
en hotfull händelse de 
varit med om. Andra 
försökte undvika prata 
eller tänka på det.  
 
Bland de sjuksköterskor 
som varit med om en 
hotfull händelse var en 
vanlig upplevelse att 
försöka undvika att tänka 
på det som hänt.  
 
En del upplevde även att 
de var mer vaksamma och 
”på vakt” inför möjliga 
framtida hotfulla 
situationer.   
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Författare, 
artikel titel, 
tidskrift, Land 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Avander, K., 
Bierså, K., 
Engström, M., 
& Heikki, A. 
(2016). 
 
Trauma Nurses 
Experience of 
Workplace 
Violence and 
Threats: Short- 
and Long-Term 
Consequences 
in a Swedish 
Setting.  
 
Jounal of 
Trauma 
Nursing 
 
Sverige 
 

Syftet var att 
utforska 
erfarenheter av hot 
och våld och 
konsekvenserna av 
dessa bland 
sjuksköterskor på 
svenska 
traumaavdelningar.  

Metod: Kvalitativ 
Design: Explorativ.  
Population: Totalt 25 sjuksköterskor från en trauma enhet på ett 
universitetssjukhus i västra Sverige.  
 
Inkulsionskriterier: 

• Att de medverkande har varit legitimerade 
sjuksköterskor i minst ett år. 

• Ha genomfört en trauma utbildning. 
Exklusionskriterier: 

• Att	dom	har	jobbat	mindre	än	ett	år	på	nuvarande	
trauma	avdelning.		
	

Ett externt bortfall av totalt 11 personer. (3 st mötte inte 
inklusionskriterierna, 4 st svarade inte och 4 andra hade inte tid 
att medverka.) Totalt antal medverkande var 14. Medelåldern på 
de deltagande var 36,5. Alla som medverkade var kvinnor.  
 
 
 
Analysmetod: innehållsanalys.  
 
Två författare intervjuade och sedan analyserades innehållet av 
alla författare tillsammans.   
 
 
 

Positivt:  
Tydlig och bra 
metod.  
Relevant innehåll.  
 
Negativt: 
Stort externt 
bortfall.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Känslor som 
uppfattades var 
rädsla, utsatthet, 
stress och osäkerhet. 
 
De upplevde även en 
ökad förmåga att vara 
mer vaksam och alert 
för saker som händer 
runt om kring. �
�

Vårdpersonal 
upplevde en 
otrygghet/rädsla i sitt 
privatliv. 
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Författare, 
Artikelns titel, 
tidskrift, Land 
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Chapman, R., 
Combs, S., 
Perry, L., & 
Styles, I. 
(2010).  
 
Nurses, 
experience of 
adjusting to 
workplace 
violence: A 
theory of 
adaption.  
 
International 
Journal of 
mental health 
nursing.  
 
Australien  

Att undersöka 
hur 
sjuksköterskor 
anpassar sig till 
arbetsplatsvåld 
och för att 
undersöka hur 
Taylors teori om 
kognitiv 
anpassning 
skulle kunna 
användas som 
ramverk för att 
förstå 
sjuksköterskors 
uppfattningar 
om att vara 
mottagande för 
dessa händelser.  

Metod: Kvalitiativ.  
Design: Explorativ.  
Population: 322 sjuksköterskor.  
 
Inklusionskriterier:  

• Sjuksköterskor som jobbar på en akutsjukvårdsavdelning, 
vårdavdelning, medicinavdelning, kirurgavdelning, 
kvinnovårdsadelning, pediatrikavdelning och/eller på en 
psykiatrisk avdelning.  

 
Exklusionskriterier:  

• Sjuksköterskor som inte hade haft direkt patientkontakt. 
 
Av de 322 sjuksköterskor som blev tillfrågade var det 35 stycken 
som valde att bli intervjuade. Av dessa 35 var det bara 20 
sjuksköterskor som intervjuades. När dessa intervjuerna var klara 
var forskaren nöjd och tyckte att den informationen räckte. 
Bortfallet var då medvetet av forskaren och blev 15 personer.  
 
Medelåldern i urvalsgruppen var 40 år och de hade jobbat mellan 
6 månader upp till 40 år.  
Kön: 17 var kvinnor och 3 var män. 
 
Intervjuerna transkriberades och delades upp i olika teman.   
Två individer som var experter på att analysera kvalitativa texter 
rekryterades, dessa personer analyserade materialet enskilt.  

Positivt:  
Tydlig och bra 
beskriven metod, lätt 
att följa med.  
 
Negativt: 
Otydligt vad 
forskarna har för 
bakgrund, yrke eller 
liknande.  
 
Svårhittade 
inklusions och 
exklusionskriterierna.  
 
 
 
 
 
 
 

I Studien har det 
framkommit att 
vårdpersonal känner 
att de blivit starkare i 
sin roll som 
vårdutövare och/eller 
familjeman för att de 
blivit utsatta för hot 
och våld. �
�

Annan vårdpersonal 
undvek patienter en 
stund efter en 
inträffad händelse.  
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Moylan, L.B., 
McManus, M., 
Cullinan, M., & 
Persico, L. 
(2016).  
 
Need for 
specialized 
support services 
for nurse 
victims of 
physical assault 
by psychiatric 
patients.  
 
Mental Health 
Nursing 
 
USA 

Att undersöka 
om överfallna 
sjuksköterskor 
hade ett intresse 
av stödgrupper 
tillgängliga som 
skulle ta i tu 
med deras 
specifika behov 
relaterade till 
överfall av en 
patient.  

Metod: Kvantitativ.  
Design: Deskriptiv tvärsnittsstudie. 
Population: Sjuksköterskor på 5 sjukhus.  
 
Inklusionskriterier: 

• Att sjuksköterskorna personligen ska ha upplevt hot eller 
våld från patienter.  

• Sjuksköterskor som jobbar inom psykiatri.  
Exklusionskriterier:  

• Sjuksköterskor som inte längre jobbar inom psykiatrin 
efter att ha blivit utsatta.  

 
Mail skickades till alla sjuksköterskor på 5 olika sjukhus via två 
olika internetbaser, via den första internetbasen var det 14 som 
skickade tillbaka enkäten och via den andra var 43 som svarade 
på enkäten. Deltagarna fick även möjlighet i slutet av enkäten att 
med egna ord beskriva en händelse de varit med om. 
Informationen som framkom där användes för att komplettera 
den kvantitativa enkäten.  
Bortfall nämns inte i texten.  
 
Ålder: 26-38 år.  
Kön: 47 var kvinnor och 10 var män.  
 
 
En enkät skickades till alla sjuksköterskor på 5 olika sjukhus.  
Oklar analysmetod.  

Positivt: 
Uppspaltat och tydlig 
under metod (bortsett 
från bortfall) 
 
Tydligt formulerat 
syfte.  
 
Bra att det är med 
sjuksköterskor från 
olika sjukhus.  
 
Negativt: 
Svårt att följa arbetet 
då analysmetoden är 
oklar, de nämner ej 
om bortfall inträffat.  
 
Oklar hur många 
sjuksköterskor som 
fick ett erbjudande 
om att svara på 
enkäten.   
 
 
 
 
 

De beskriver 
sjuksköterskors olika 
känslor i samband 
med utsatthet.  
 
Vanliga känslor som 
beskrivits i samband 
med utsatthet var 
rädsla, ilska, bristande 
kontroll, 
skuldkänslor, skam, 
sömnproblem, 
drömmar om 
händelsen och 
minskad 
arbetstillfredsställelse.  
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Pich, J., 
Hazelton, M., 
Sundin, D., & 
Kable, A. 
(2011).  
 
Patient- 
related 
violence at 
triage: A 
qualitative 
descriptive 
study.  
 
Internation 
Emergency 
Nursing.  
 
Australien 
 
 

Att beskriva 
erfarenheterna hos 
en grupp triage 
sjuksköterskor med 
patient relaterat våld 
I arbetsplatsen under 
en månads tid.  

Metod: Kvalitativ 
Design: Deskriptiv 
Population: 6 medverkande.  
 
Inklusionskriterier: 

• Legitimerade sjuksköterskor som arbetar med triage.  
Exklusionskriterier: 

• Står inget skrivet.  
 
Forskarna valde att göra ett avsiktligt urval. Deltagarna som 
medverkande arbetade på ett sjukhus New South Wales, 
Australien.  
Det framkommer inget bortfall.  
 
Ålder: mellan 29-53 år.  
Kön: 4 var kvinnor och 2 var män. 
 
Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer.  
Intervjuerna spelades in och transkriberades genom en kvalitativ 
analysmetod.  
 

Positivt:  
Tydligt syfte och 
resultat.  
Bra med 
semistrukturerade 
intervjuer.  
Deltagare fick 
godkänna innehållet 
innan det 
publicerades.  
 
Negativt:  
Ett avsiktligt urval 
utfördes, det är 
otydligt hur många 
deltagare han valde 
på från början.  
 

Sjuksköterskorna 
kände sig upprörda, 
frustrerade och tog 
illa vid sig.  
 
De hade svårt att 
känna empati mot 
utåtagerande 
patienter och var 
rädda för sin 
säkerhet.  
 
Bristande 
empatiförmåga eller 
känslolöshet hos 
personalen framkom 
också.  
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Författare, 
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Renker, P., 
Scribner, S. 
A., & Huff, P. 
(2015).  
 
Staff 
perspectives 
of violence in 
the emergency 
department: 
Appeals for 
consequences, 
collaboration, 
and 
consistency.  
 
Grand 
Medical 
Center.  
 
USA.  

Att identifiera 
och beskriva 
personalens 
erfarenheter, oro 
och 
uppfattningar 
relaterat till våld 
och missbruk 
som begåtts av 
patient, familj 
och icke-
familjerelaterade 
besökare inom 
akutsjukvård.  

Metod: Kvalitativ & Kvantitativ. 
Design: Deskriptiv.  
Population: 142 
 
Inklusionkriterier: 

• Akutsjuksköterskor 
• Apotekare 
• Hälsoassistenter  
• Enhets kontorister 
• Anställda på en akutmottagning i mellan-västra USA 

Exklusionkriterier: 
• Vårdadministratörer 

Av 142 som kontaktades deltog 51 i studien. Av dem var 41 
sjuksköterskor och 10 var sjukvårdare.  
Ett externt bortfall av 91 personer. 
Ålder: Framkommer ej.  
Kön: 41 var kvinnor och 10 var män. 
 
Två enkäter utformades, en till sjuksköterskor och en till övrig 
personal.  
Kvalitativ analys: data samlades in, lästes igenom och 
organiserades till olika teman.  Kvantitativ analys: Olika test 
användes för att analysera och jämföra resultatet.  

Positivt:  
Forskarna 
använde sig 
både av 
kvantitativ och 
kvalitativ metod. 
Vilket 
resulterade i två 
perspektiv som 
stödjer varandra 
i resultatet. 
 
Negativt:  
Otydlig i urval 
av populationen.  
Lång och 
otydligt 
beskriven 
metod.  
  

Vårdpersonal uttrycker en 
känsla av otrygghet på 
arbetet för att det inte finns 
tillräckligt med 
säkerhetsåtgärder.  
 
De upplever att de är rädda 
för att vara ensamma med 
en patient i ett litet rum eller 
ett utrymme där inte finns 
säkerhetspersonal.  
 
De upplever även att det är 
en obalans i hur olika 
personal hanterar situationer 
vid hot och våld. Därav 
känner de sig även otrygga 
då. �
Personalen upplevde 
frustration över att deras 
känsla av trygghet ej var 
lika prioriterad som 
patientens nöjdhet. 
Rädsla bland personal ger 
sänkt patientsäkerhet. 
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Wolf, L. A., 
Delao, A. M., 
& Perhats, C. 
(2014).  
 
Nothing 
changes, 
nobody cares: 
understanding 
the experience 
of emergency 
nurses 
physically or 
verbally 
assaulted while 
providing care.  
 
Journal of 
emergency 
nursing.  
 
USA. 

Syftet med denna 
studie var att bättre 
förstå sjuksköterskors 
upplevelser inom 
akutsjukvård som har 
blivit fysiskt eller 
verbalt angripna 
samtidigt som de gett 
patient vård i 
amerikanska 
akutvårdsavdelningar.  

Metod: Kvalitativ  
Design: Explorativ & deskriptiv.  
Population: 46 sjuksköterskor 
 
Inklusionskriterier:  

• engelsktalande.  
• Sjuksköterskor som jobbar inom akutsjukvård.  
• Utsatta för fysiskt eller verbalt våld.  

 
Inget bortfall.  
Kön: 37 var kvinnor, 8 var män och 1 var av okänt kön.  
 
De rekryterades via email och samtal från The Emergency Nurses 
Assosiation (ENA) år 2012.  
 
Svaren i mailen granskades av huvudforskaren och minst en annan 
av forskarteamet. Innehållet av dessa mail gemfördes med 
varandra för att identifiera likheter och skillnader.  

Positivt: En 
triangulering 
skedde vilket 
minskade 
förförståelsen. 
 
Negativt: 
Otydlig metod 
angående deras 
val av 
medverkande. 
Med tanke på att 
studien är 
väldigt 
kortfattad och 
man inte får 
följa forskaren 
varje steg, sänks 
trovärdigheten 
av studien.  
  

Det redovisades 
personliga 
erfarenheter och 
känslor kring att bli 
utsatta för hot och 
våld från patient eller 
anhörig under tiden 
dom arbetat.  
Två av deras 
undertitlar som var 
relevanta för vårt 
syfte framkom ur 
resultatet:  
Miljö 
Personalen  
Under dessa två 
beskrivs 
sjuksköterskors 
känslor i samband 
med hot och våld.  
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Zuzelo, P. R., 
Curran, S.S., 
& Zeserman, 
M.A. (2012). 
 
Registered 
Nurses 
Behavior 
Health 
Associates 
Responses to 
Violent 
Inpatient 
Interactions 
on Behavioral 
Health Units. 
 
Journal of 
The 
American 
Psychiatric 
Nurses 
Assosiations 
 
USA 

Syftet av att 
undersöka 
vårdpersonalens 
upplevelse  
våldsamma 
händelser som utförs 
av patienter mot 
vårdgivare. 

Metod: Kvalitativ 
Design: Explorativ. 
Population: De medverkande valdes från två olika psykiatriska 
sjukhus. Ett större och mindre. 
 
Inklusionskriterier: 

• Heltidsarbetande sjuksköterskor som jobbar med vuxna 
inneliggande patienter med akutsjukvårdsbehov och med 
beteendemässigt mentala diagnoser. 

Exklusionskriterier: 
• Chefer och utbildare. 
• Anställda som jobbat mindre än 6 månader. 

De medverkande blev rekryterade via brev på tre olika 
avdelningar på två olika instruktioner via samma system. Brevet 
beskriver studien, konfidaliteten och specifik kompensation. 
Bortfall: står ej med i texten. 
Ålder: >50 år: 5st, 40-50 år: 3st, 30-40 år: 6st, <30 år: 5st. 
Kön: 10 var kvinnor och 9 var män.   
 
Fokusgruppintervjuer som utfördes varade 90 minuter vardera. 
Minst två av forskarna var med vid varje intervjutillfälle. 
Intervjuerna spelades in och transkriberades. Alla forskare har 
lyssnat på inspelningarna. 
Teman och under teman identifierades och samlades ihop. 

Positivt: 
Tydligt beskriven 
metod. 
Tydligt beskrivna 
exkluderade 
grupper. (chefer och 
utbildare) 
 
Negativt: 
Står ej hur många 
deltagare det var 
från början eller om 
bortfall fanns. 
 
 

Det påvisades att 
sjuksköterskorna 
hade en oro och 
ångest inför 
arbetspasset då de 
inte visste hur det 
skulle bli. Detta för 
att de blivit utsatta av 
patienter. 
 
En del kände inga 
känslor medans andra 
kände sig emotionellt 
dränerade. 
 
Ilska över att 
patienterna inte 
tänkte på 
konsekvenser 
framkom. 
 
 
 
 


