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Sammanfattning    
Hot och våld har under de senaste åren ökat inom hälso- och sjukvården, både på en 
global och nationell nivå. Inom akutsjukvård riskerar vårdpersonalen att utsättas för hot 
och våld vid patientnära arbete vilket försvårar personalens möjligheter till att ge en god 
omvårdnad. Incidenter gällande hot och våld på arbetsplatsen kan orsaka negativa 
konsekvenser för vårdpersonalens hälsa, arbetsmiljön spelar en väsentlig roll för 
personalens trygghet. Forskning gällande förekomst av hot och våld inom akutsjukvård 
har påträffats i låg utsträckning i Sverige. Syftet med studien var att kartlägga i vilken 
utsträckning hot och våld förekommer från patient gentemot vårdpersonal inom 
akutsjukvård samt vad som karaktäriserar dessa incidenter. Studien genomfördes som 
en icke experimentell kvantitativ tvärsnittsstudie i form av webbenkätdesign. Enkäten 
grundade sig på Violent Incident Form och omfattade 17 frågor relaterat till hot och 
våld, enkäten besvarades av 112 sjuksköterskor och undersköterskor på sex 
akutmottagningar inom Västra Götalands län. Majoriteten (84%) av vårdpersonalen 
hade varit utsatt för hot eller våld på arbetsplatsen. Signifikant större andel 
sjuksköterskor än undersköterskor hade varit utsatta för en hot- eller våldssituation. Hot 
och våld på arbetsplatsen kan påverka vårdpersonalens koncentrationsförmåga och 
resultera i att patientsäkerheten hotas. Huruvida så är fallet för deltagarna i denna studie 
är oklart, men en viktig fråga att studera vidare. Förslag på framtida forskning är att 
genomföra studier med avseende på hur hot- och våldssituationer kan förebyggas inom 
akutsjukvård. Det kan resultera i en ökad kunskap om ämnet samt en förbättrad 
arbetsmiljö vilket kan främja hälsan hos personalen, patientsäkerheten och i 
förlängningen bidra till en hållbar utveckling.  
 
Nyckelord:   
Hot och Våld, Akutsjukvård, Akutmottagning, Vårdpersonal, Sjuksköterskor, Kvantitativ 
studie 
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INLEDNING 
På en akutmottagning är mötet mellan patient och vårdpersonal kort, intensivt och 
oförutsägbart. Behovet av vård är varierande och omsättningen av patienter är hög 
(Wikström, 2018, s. 14). Vårdpersonal kan utsättas för hot och våld som kan yttra sig på 
olika sätt och leda till att oväntade situationer uppstår. Sjukvården återspeglar hur 
situationen ser ut i samhället, där det blivit allt vanligare med våld vilket föranleder att 
även vårdpersonal drabbas i större utsträckning än tidigare. På grund av det ökade 
våldet kan vårdpersonal inom akutsjukvård därför uppleva rädsla och oro på 
arbetsplatsen (Vårdhandboken 2018). Arbetsmiljöverket (2017) framhåller att det är 
arbetsgivarens ansvar att förebygga att hot och våld uppstår på arbetsplatsen. Oro och 
rädsla för att drabbas av hot och våld kan medföra psykisk påfrestning vilket kan orsaka 
negativa konsekvenser för arbetsmiljön.  
 
Studiens syfte är att kartlägga i vilken utsträckning vårdpersonalen upplever att hot och 
våld förekommer från patient inom akutsjukvård samt vad som karaktäriserar dessa 
incidenter. Förhoppningsvis kan kartläggningen i sin tur ligga till grund för en ökad 
medvetenhet om dylika situationer, vilket i förlängningen är en förutsättning för 
förbättringsåtgärder av både patientsäkerhet och arbetsmiljö.  
 
BAKGRUND 

En definition av hot och våld inom vården 
Att definiera hot och våld är komplext. I 3 kap. 5 § av Brottsbalken (SFS 1998:393) 
inbegriper begreppet våld i juridisk mening att den som förorsakar en annan individ 
smärta, kroppsskada, sjukdom eller tillfogar hen vanmakt eller dylika tillstånd riskerar 
att dömas till böter alternativt fängelsestraff från sex månader upp till två år. Begreppet 
hot definieras i 4 kap. 5 § av Brottsbalken (SFS 2018:1745) att den person som hotar en 
annan individ för att åsamka rädsla gällande säkerhet för sig själv, annan individ, frid, 
frihet eller egendom riskerar att dömas till böter eller fängelse i maximalt fyra år för 
olaga hot.  

Enligt en studie av Avander, Heikki, Bjerså och Engström (2016) kan hot och våld som 
uppstår inom Hälso- och sjukvården inbegripa olika uttryck eller situationer. Hotfulla 
och våldsamma beteenden från patient och närstående kan uttryckas på olika sätt samt 
vara av indirekt eller direkt karaktär. Ett indirekt hot kan exempelvis yttras via 
telefonsamtal mellan patient och anhörig, patienten kan exempelvis insinuera via den 
anhöriga att om sjuksköterskan inte genomför det som patienten önskar kan det 
resultera i konsekvenser för denna.  Hot av direkt karaktär är mer påtagligt och kan 
uttryckas i form av förolämpningar, skällsord eller konkreta hot riktat mot 
sjuksköterskan. När en patient eller närstående kommer för nära sjuksköterskans 
personliga sfär uppfattas läget som betydligt mer hotfullt. Studien visar också att det 
finns riskfaktorer som kan bidra till att en hot- eller våldssituation uppstår, exempelvis 
vid konflikt mellan sjuksköterska och patient, om patienten har ett missbruk eller är 
involverad i kriminalitet.  
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Att vårdas inom akutsjukvård 
I samband med ett besök på akutmottagningen kan patienten uppleva blandade känslor 
och frustration. Patienten beskriver sina symtom eller ohälsa utifrån sin egen 
erfarenhetsvärld och många upplever sin situation som den värsta tänkbara. Långa 
väntetider i kombination med personal som kommer och går kan orsaka stress och 
frustration för den enskilde individen och dess närstående (Wikström, 2018, ss. 22-23). 
Enligt en studie av Dahlen, Westin och Adolfsson (2012) karaktäriseras vården på en 
akutmottagning av effektiva och snabba medicinska åtgärder med ett stort antal 
patienter vilket kan förorsaka långa väntetider. När sjukdom eller skada uppstår och 
patienten befinner sig på akutmottagningen riskerar dessutom patientens integritet att gå 
förlorad, patienten blir utsatt och sårbar. Deltagarna i studien uttrycker att vårdpersonal 
inte alltid behandlar patienterna med respekt och att de känner sig försummade vid 
långa väntetider. Om patientens symtom inte tas på allvar kan det orsaka en känsla av 
utsatthet samt att patienten befinner sig i en beroendeställning.  
 
Nyström (2003, s. 214) beskriver att patienter på en akutmottagning kan uppleva att 
integriteten hotas när väntetiderna är långa. Besvikelse och frustration kan uppstå när 
patienten själv får be vårdpersonalen om smärtlindring eller om att få en säng att vila i. 
Det finns omvårdnadshandlingar som kan förebygga att ett vårdlidande uppstår hos 
patienten. Omvårdnadshandlingarna kan innebära att patienten blir erbjuden mat och 
säng vid långa väntetider eller att vårdpersonalen uppmärksammar och talar med 
patienten.  Detta ligger också i linje med hur en nyare studie av Gates et al. (2011) som 
beskriver att patienterna på akutmottagningen vill bli behandlade, nämligen på ett artigt 
och respektfullt sätt. Patienterna uttrycker att ett aggressivt beteende kan förebyggas 
genom exempelvis underhållning i väntrummet, mat och att vårdpersonalen uppdaterar 
om hur långa väntetiderna är.  
 

Att arbeta inom akutsjukvård 
Enligt International Council of Nurses (ICN) har sjuksköterskan fyra huvudsakliga 
ansvarsområden vilka innefattar att lindra lidande, förebygga sjukdom, främja hälsa och 
återställa hälsa. Sjuksköterskans förhållningssätt skall bygga på respekt för alla 
människors lika värde och rättigheter (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Arbetet 
inom akutsjukvård är varierande, vårdpersonalen ställs inför korta möten och med ett 
stort patientantal. Wikström (2018, ss. 15-28) menar att de patienter som söker sig till 
akutmottagningen är i behov av vård i skiftande grad, allt från mindre skador till akut 
sjukdomstillstånd eller trauman. Akutmottagningens verksamhet bygger på ett 
triagesystem vilket innebär ett strukturerat och systematiskt arbetssätt för att prioritera 
patienters behov av vård. Olika yrkeskategorier samverkar i patienternas vårdförlopp 
och arbetsbelastningen kan variera från ett litet antal patienter till ett överfyllt väntrum. 
Vårdpersonalen måste besitta förmågan att hantera en mängd arbetsuppgifter samtidigt 
och ha kunskap till att uppmärksamma om en patients tillstånd försämras.  
 
I den nationella kartläggningen i Italien av Ramacciati et al. (2019) beskrivs det att både 
verbalt och fysiskt våld förekommer inom akutsjukvård. Verbalt våld som riktades mot 
sjuksköterskor karaktäriserades framför allt av hot i form av rättsliga åtgärder, gap och 
skrik. De incidenter där fysiskt våld förekom kännetecknades främst av knuffningar, 
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fasthållningar och örfilar. Användning av vapen eller föremål gentemot vårdpersonal 
var emellertid sällsynt förekommande i studien.  
 
Deltagarna i intervjustudien av Hassankhani, Parizad, Gacki-Smith, Rahmani och 
Mohammadi (2018) redogör för att hot och våld på arbetsplatsen kan orsaka negativa 
konsekvenser i form av försämrad koncentrationsförmåga och minskad effektivitet. Det 
kan i sin tur äventyra patientsäkerheten genom risk för felmedicinering och behandling. 
Angland, Dowling och Casey (2014) beskriver att det finns vissa miljöfaktorer som kan 
ha en inverkan på att våld och aggression uppstår på en akutmottagning. Några av dessa 
faktorer är överbelastad personal, långa väntetider och små utrymmen. Det påvisas 
också att sjuksköterskor upplevde att aggressivitet kan uppstå i relation till patientens 
otålighet och förväntan om ett skyndsamt omhändertagande. Studiens deltagare 
beskriver att våld och aggression kan förebyggas på akutmottagningen genom att 
sjuksköterskan har en god kommunikation med patienten. Detta ligger i linje med Joyce 
Travelbees omvårdnadsteori, där kommunikation är en del av omvårdnadsteorin, vilken 
ligger till grund för den mellanmänskliga kontakten mellan patient och sjuksköterska. 
Kommunikation är ett förlopp där individer uttrycker sina känslor och tankar till 
varandra och vid varje möte mellan sjuksköterska och patient sker kommunikation 
genom tonfall, verbala ord, mimik, beröring och rörelser. Sjuksköterskan närmar sig 
patientens livsvärld och får på så sätt insikt i patientens unika behov. För att kunna 
genomföra en god omvårdnad krävs det att sjuksköterskan identifierar patientens behov 
vilket är av stor vikt för att sjuksköterskan skall kunna tillförsäkra sig att omvårdnaden 
går i linje med patientens önskemål (Travelbee 1971 se Jahren-Kristoffersen 2007, ss. 
30-33). Avander, Heikki, Bjerså och Engström (2016) belyser också vikten av en god 
kommunikation mellan sjuksköterska och patient, i ett tidigt skede är det betydande att 
etablera en tillförlitlig kontakt för att undvika att hotfulla situationer uppstår.  
 

Hot och våld relaterat till vårdpersonalens arbetsmiljö  
För att vårdpersonalen skall uppleva en trygg arbetsplats är det viktigt med 
säkerhetsrutiner gällande hot och våld. Patienter kan uppträda aggressivt och vara 
påverkade av alkohol eller droger vilket kan resultera i våldsamheter gentemot 
vårdpersonal. En trivsam arbetsmiljö är betydelsefull för att personalen skall kunna 
uppleva trygghet på sin arbetsplats, det finns dock vissa omständigheter som kan hota 
arbetsmiljön exempelvis ensamt arbete, tidsbrist, stress, brist på personal, ledarskap och 
resurser (Arbetsmiljöverket, 2017). Forskning har visat att sjuksköterskor som varit 
utsatta för hot och våld på arbetsplatsen i efterförloppet kan drabbas av bland annat oro, 
stress, depression och rädsla. De beskriver också att obehagliga känslor som förnedring, 
irritation och ledsenhet kan uppkomma (Hassankhani, Parizad, Gacki-Smith, Rahmani 
och Mohammadi, 2018).  
 
I en undersökning utförd av Statistiska centralbyrån (SCB) (2018) beskrivs det att 
frekvensen hot och våld på arbetsplatser har ökat från två procent till fem procent sedan 
1980-talet. Inom kategorin vård och omsorg har 12 procent av vårdpersonalen någon 
gång drabbats av hot eller våld. Som tidigare nämnts, framhåller Arbetsmiljöverket 
(2017) att det är arbetsgivarens ansvar att förebygga att hot och våld uppstår på 
arbetsplatsen och de redogör också för vikten av välstrukturerade säkerhetsrutiner. 
Samtliga anställda skall vara informerade och besitta kännedom om rutinerna samt få 
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möjlighet till kontinuerlig utbildning angående säkerhet. I en studie av Gates et al. 
(2011) uppger vårdpersonal att våld på akutmottagningen kan förhindras genom 
utbildning, som i förlängningen kan ge strategier till att hantera aggressiva konflikter 
och situationer.  
 
Hogarth, Beattie och Morphet (2016) påvisar i sin studie att sjuksköterskor har en 
positiv inställning till rapportering av våldsamma händelser när fysisk skada uppstått. I 
de fall där incidenten inte orsakar fysisk skada väljer dock sjuksköterskan ofta att inte 
rapportera händelsen. Sjuksköterskor upplever att en del av våldshandlingarna ingår i 
arbetet och är en del av vardagen. I en studie av Çıkrıklar, Yürümez, Güngör, Askın, 
Yüsel och Baydemir (2016) framgår det att 79,6% av deltagarna anser att det saknas 
säkerhetsåtgärder gällande våld på arbetsplatsen. Blando, O´Hagan, Casteel, Nocera och 
Peek-Asa (2013) påvisar att det framkommer att sjuksköterskor på akutmottagningen 
upplever att säkerheten på arbetsplatsen är låg jämfört med vad sjuksköterskor inom 
psykiatrin erfar. I en studie av Gates, Gillespie, Smith, Rode, Kowalenko, Smith och 
Arbor (2011) beskriver vårdpersonalen att de rapporterade våldshändelserna inte 
återkopplas från ledningen och att det inte heller sker någon förbättring för att motverka 
att våld uppstår på arbetsplatsen. Vårdpersonalen oroar sig över att det krävs en allvarlig 
incident för att ledningen skall uppmärksamma, förändra och hantera 
våldsproblematiken på akutmottagningen.  
 
PROBLEMFORMULERING 
Vårdpersonal kan utsättas för hot och våld som kan yttra sig på olika sätt och leda till att 
oväntade situationer uppstår. Arbetsmiljön är betydelsefull för hur personalen upplever 
trygghet på sin arbetsplats, dock påvisar tidigare forskning att hot och våld förekommer 
gentemot vårdpersonal. Akutsjukvård är en särskilt utsatt verksamhet och 
samhällsutvecklingen idag speglar situationen inom sjukvården vilket leder till att 
vårdpersonal drabbas av hot och våld i större utsträckning än tidigare.  
 
Stress och frustration kan uppstå hos den enskilde individen och dess närstående i 
samband med långa väntetider och personal som kommer och går. När personalen inte 
tillgodoser patienter med de omvårdnadshandlingar som de är i behov av exempelvis 
smärtlindring kan besvikelse uppstå. Vårdpersonalen har ett ansvar i att vårda patienter, 
det kan bli problematiskt om en patient blir hotfull och våldsam. Situationen kan 
resultera i en känsla av rädsla, oro, stress och otrygghet på arbetsplatsen hos 
vårdpersonalen.  
 
Bortsett från den tidigare nämnda studien av Avander, Heikki, Bjerså och Engström 
(2016) har inga studier kring personalens erfarenhet av förekomst av hot och våld inom 
akutsjukvård påträffats. Till vår kännedom saknas forskning kring hot och våld 
gentemot vårdpersonal inom svensk akutsjukvård under de senaste 10 åren.  
 
Genom att kartlägga i vilken utsträckning hot och våld förekommer från patient 
gentemot vårdpersonal inom akutsjukvård, samt vad som karaktäriserar incidenterna, 
kan det resultera i en överblick gällande förekomsten av hot och våld samt en bild av 
vad som kännetecknar situationen. Detta kan i sin tur ligga till grund för en ökad 
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medvetenhet om dylika situationer, vilket i förlängningen är en förutsättning för 
förbättringsåtgärder av både patientsäkerhet och arbetsmiljö.  
 
 
SYFTE 
Syftet var att kartlägga i vilken utsträckning hot och våld förekommer från patient 
gentemot vårdpersonal inom akutsjukvård samt vad som karaktäriserar dessa incidenter. 
 
 
METOD 

Studiedesign, kontext och urval  
Studien genomfördes som en icke experimentell kvantitativ tvärsnittsstudie i form av 
webbenkätdesign relaterat till hot och våld inom akutsjukvård. Enkäten riktades till 
vårdpersonal som för närvarande arbetade inom akutsjukvård. En kvantitativ 
tvärsnittsstudie med deskriptiv design redogör för olika egenskaper hos en viss 
population (Olsson & Sörensen, 2011, s. 109) och lämpar sig därför för den aktuella 
studien.  
 
Verksamhetscheferna på nio akutmottagningar inom Västra Götalandsregionen 
kontaktades via mail med en förfrågan om tillstånd att genomföra en webbaserad 
enkätstudie (se bilaga 2 och 3). Verksamhetschefer på sex av de nio tillfrågade 
akutmottagningarna valde att delta i studien. Urvalet av deltagare i studien innefattade 
all klinisk verksam yrkespersonal inom akutsjukvård det vill säga undersköterskor, 
sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och läkare. Urvalet omfattade ett 
tillfällighetsurval, vilket Olsson och Sörensen (2011, s. 113) definierar som att det inte 
är slumpmässigt utvalda deltagare. Urvalet var baserat på den vårdpersonal som fanns 
tillgänglig och som frivilligt besvarade enkäten under den tid som webbenkäten 
presenterades. Det krävdes att deltagaren uppfyllde vissa inklusionskriterier för att 
kunna medverka i studien. Inklusionskriterierna innefattade att vara vårdpersonal på en 
akutmottagning, vara minst 18 år gammal samt behärska svenska språket i tal och skrift 
vid svarstillfället för enkäten. Det fanns inga exklusionskriterier i studien. Två personer 
som valde att delta i studien var administrativ personal vilket föranledde att författarna 
uteslöt dessa svar. Webbenkäten mailades ut och antalet tillgänglig vårdpersonal vid 
tillfället uppgick till totalt 496 personer, som därmed teoretiskt sett fick möjlighet att 
svara på enkäten. Av de 496 tillgängliga, erhölls 112 svar av sjuksköterskor och 
undersköterskor. Den totala svarsfrekvensen efter att administrativa personalen 
exkluderades uppgick därmed till 22,6%.  
 

Datainsamling  
Deltagarna i studien besvarade en webbaserad enkät med 17 frågor som tog cirka fem 
minuter att besvara (se bilaga 5). Enkäten grundade sig på Violent Incident Form (VIF) 
som tidigare är publicerad och beprövad (Arnetz, 1998) (se bilaga 6). Enkäten innehöll 
sammanlagt 21 stycken frågor på engelska som översatts till svenska i en tidigare 
kandidatuppsats (Bryngnäs & Ydresjö, 2019). Enkäten anpassades delvis till denna 
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studies ändamål. För att få helt relevanta frågor till urvalsgruppen gjordes sju 
revideringar i den nya enkätversionen jämfört med originalversionen (se bilaga 1). 
Initialt efterfrågas det i enkäten om deltagarens yrkestitel, ålder och kön därefter följer 
frågan ”Har du varit med om hot och våld från en patient på din nuvarande arbetsplats”. 
Om deltagaren svarade nej och alltså aldrig varit utsatt för hot eller våld slutfördes 
enkäten. De deltagare som svarade ”ja” på frågan om de varit utsatta för en hot- eller 
våldssituation besvarade samtliga 17 frågor i enkäten. Frågorna var delvis utformade 
med flera svarsalternativ och deltagaren fick möjlighet att beskriva med fritext under 
vissa svar. Efter utskick var webbenkäten tillgänglig för vårdpersonalen i 14 dagar, efter 
halva tiden skickades en påminnelse ut. Webbenkäten utformades i Google Form och 
låg till grund för datainsamlingen.  
 

Dataanalys  
Data som samlats in exporterades till statistikprogrammet Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS), där de analyserades. Resultatet i studien presenterades 
deskriptivt i form av reella tal (n) och proportioner (%). För att påvisa eventuella 
signifikanta skillnader (p<0,05) mellan yrkeskategorierna undersköterskor och 
sjuksköterskor utfördes Chi-Square test. Vissa frågor var utformade med möjlighet till 
fritextsvar. Fritextsvaren har i vissa fall kodats om och kategoriserats in under 
svarsalternativen i resultatet. Till exempel kodades fritextsvaret ”Reste sig och gick 
mycket nära mig” in under det befintliga svarsalternativet ”Obehaglig upplevelse”. De 
fritextsvar som skiljde sig för mycket åt från de redan befintliga svarsalternativen 
bedömdes inte kunna kategoriseras in utan påvisas istället genom exempel i resultatet. 
Under de frågor som var utformade med flersvarsalternativ i enkäten, fanns det under 
vissa frågor också möjlighet till fritextsvar, vilket resulterade i att vissa respondenter 
enbart besvarade frågan med fritext. Detta föranledde att reella tal (n) under somliga 
tabeller avviker i antal från ursprungsantalet (n = 94).  
 

Forskningsetiska överväganden 
I Helsingforsdeklarationen beskrivs att forskaren är ålagd att vidta försiktighetsåtgärder 
med respekt för deltagarnas privatliv och integritet samt att information hanteras 
konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2017). Enkäten utformades på ett sätt där det var 
omöjligt att härleda och identifiera vilka personer som besvarat webbenkäten eftersom 
inga personuppgifter fylldes i. Författarna fick hjälp av verksamheterna med att skicka 
ut ett informationsbrev till samtliga anställda på de berörda akutmottagningarna (se 
bilaga 4). Informationsbrevet innehöll en länk till den webbaserade enkäten och 
samtycke inhämtades genom att deltagaren klickade vidare på länken och besvarade 
enkäten. Deltagarnas enkätsvar var endast tillgängliga för författarna till studien och 
obehöriga hade ingen tillgång till materialet i enlighet med rådande lagstiftning. All data 
kommer makuleras efter att examensarbetet är examinerat och godkänt. I denna studie 
har författarna beaktat risker med att deltagarna återupplever obehag relaterat till en 
tidigare hot- eller våldssituation, men bedömt risken som ringa. Samtliga deltagare fick 
ta del av kontaktuppgifter till författarna och handledare i informationsbrevet i händelse 
av behov.  
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RESULTAT 
Antal personer som valde att delta i studien uppgick till 112 personer. Könsfördelningen 
var ojämnt fördelad då kvinnorna var överrepresenterade, 104 stycken kvinnor (92,9%) 
och 8 stycken män (7,1%). Deltagarna i resultatet var 39 stycken undersköterskor 
(34,8%) och 73 stycken sjuksköterskor (65,2%). Majoriteten (84%) av vårdpersonalen 
har någon gång varit utsatta för hot eller våld på sin nuvarande arbetsplats. En statistisk 
signifikant skillnad (p=0,002) har påvisats mellan yrkeskategorierna undersköterska och 
sjuksköterska där sjuksköterskor i högre utsträckning varit utsatta för en hot- eller 
våldssituation (tabell 1).   
 
 
Tabell 1 Bakgrundskaraktäristiska för deltagarna, fördelat på om de varit med om en hot- eller våldssituation eller inte (n = 112) 
 
Varit med om hot eller våld  n (%)  Ej varit med om hot eller våld  n (%)  p – värde1 

 Yrke   Yrke   0,002 

    Undersköterska 27 (69,2)      Undersköterska 12 (30,8)   

    Sjuksköterska 67 (91,8)      Sjuksköterska 6 (8,2)   

Ålder   Ålder   0,387 

    <40 47 (50)      <40 7 (38,9)   

    >40 47 (50)      >40 11 (61,1)   

Kön   Kön   0,775 

    Man 7 (7,4)      Man 1 (5,6)   

    Kvinna 87 (83,7)      Kvinna 
 

17 (94,4)   

 1p-värde är baserat på chi-square test, fet stil anger en signifikant skillnad (p<0,05). 
 
 
Under resterande tabeller i resultatet redovisas enbart svaren från de deltagare som 
svarat att de varit med om en hot- eller våldssituation från en patient på sin nuvarande 
arbetsplats, deltagarna uppgick här till 94 personer (n = 94). För att beskriva vad som 
karaktäriserar en hot- eller våldssituation fick deltagarna besvara frågor gällande 
tidpunkt för incident, plats för incident och huruvida den drabbade var ensam i samband 
med incidenten (tabell 2). De flesta av incidenterna ägde rum mellan klockan 12-21 
(64,8%) och den vanligaste platsen för händelsen utspelades på patientens rum (48,9%). 
Ungefär en fjärdedel var ensamma vid händelsen (tabell 2).  
 
 
Tabell 2 Vad som karaktäriserar hot och våld: tidpunkt, plats och huruvida den drabbade var ensam i samband med incidenten (n = 94) 

 
 
 

Incidenterna kan även beskrivas med avseende på vilken åtgärd den inträffade i 
samband med och dess konsekvenser. De flesta av incidenterna inträffade vid 
undersökning, behandling eller omvårdnad av patienten (51,8%). I samband med den 

Tidpunkt för incident  n (%)  Plats för incident n (%)  Var du ensam när 
incidenten inträffade? 

n (%) 

Kl: 03-12 8 (8,6)  Patientens rum 46 (48,9)  Ja 23 (24,5) 

Kl: 21-03 25 (26,6)  Väntrum 16 (17,0)  Nej 71 (75,5) 

Kl: 12-21 61 (64,8)  Akutrum/triage 16 (17,0)    

   Korridor 16 (17,0)    
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aktuella hot- eller våldssituationen blev konsekvensen för majoriteten av respondenterna 
att den utlöste någon form av känslomässig reaktion hos den drabbade (80,0%) (tabell 
3). Exempel på fritextsvar kan vara på frågan om ”Vilken aktivitet ledde fram till 
incidenten” då en av respondenterna beskrev att ”patienten kom till akutmottagningen 
för att försöka stjäla handsprit och ytsprit” vilket föranledde att en hot- eller 
våldssituation uppstod. Under frågan ”Utgjordes incidenten av” besvarade en deltagare 
endast i fritext i form av ”Han stod utanför akuten men lyckades komma in i 
väntrummet trots låst ytterdörr”. Under frågan ”När inträffade incidenten” har 16 
deltagare endast besvarat frågan i fritext. 
 
 
  Tabell 3 Vad som karaktäriserar hot och våld: när inträffade incidenten, aktivitet som ledde fram till incidenten, utgjordes incidenten av och ledde 
  incidenten till 
 

(n = 94)                                              (n = 86)                                                 (n = 93)                                                (n = 93) 
 

När 
inträffade 
incidenten? 

n (%)  Vilken aktivitet 
ledde fram till 
incidenten? 

n (%)  Utgjordes 
incidenten 
av? 

n (%)  Ledde 
incidenten till? 

n (%) 

Inskrivning 
på avdelning 
 

14 (12,5)  Samtal 23 (21,7)  Verbala hot 80 (40,6)  Fysisk skada 4 (2) 

Undersökning
behandling, 
omvårdnad 

58 (51,8)  Patienten ställde 
krav 

38 (35,8)  Fysiskt våld 57 (28,9)  Negativa 
känslomässiga 
reaktioner 
 
 

160 (80,0) 

Transport av 
patient 

1 (0,9)  Ingen aktivitet 11 (10,4)  Obehaglig 
upplevelse 

55 (27,9)  Ingen fysisk 
skada eller 
reaktion 

36 (18,0) 

Utskrivning 
på avdelning 

5 (4,5)  Förflyttning av 
patient, 
assistans 

3 (2,8)  Föremål eller 
vapen 

5 (2,5)    

   Undersökning, 
behandling, 
omvårdnad 

31 (29,2) 
 
 
 
 

      

 
 
Vad det gäller vilka åtgärder som vidtogs vid en händelse, eller vilka konsekvenser som 
en händelse medförde så visar resultatet inga signifikanta skillnader mellan 
yrkesgrupperna sjuksköterska och undersköterska. Den vanligaste åtgärden som 
förekom var att någon kom till hjälp (54,8%). Majoriteten av deltagarna valde att avstå 
från att anmäla incidenten (51,1%).  
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  Tabell 4 Vilka åtgärder som vidtogs vid en händelse (n = 93) och vilka konsekvenser en händelse medförde (n = 94) 
   

1 p-värde är baserat på chi-square test, fet stil anger en signifikant skillnad (p<0,05). 
2 p-värde är baserat på Fishers exakta test (p<0,05).  
 
 

Den vanligaste uppfattningen om patientens tillstånd i samband med en hot- eller 
våldssituation var att patienten var påverkad av alkohol och/eller droger (55,7%). Den 
näst vanligaste uppfattningen var att patienten var psykiskt sjuk (28,7%). 
Respondenterna fick frågan om de kunde ana innan att incidenten skulle inträffa och 
merparten uppgav att de kunde misstänka att något skulle inträffa (69,1%) och 
resterande del av respondenterna uppgav att incidenten kom som en överraskning 
(30,9%).  
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Studiens syfte låg till grund för valet av studiedesign vilket genererade en icke 
experimentell kvantitativ tvärsnittsstudie. En tvärsnittsstudie lämpar sig enligt Olsson 
och Sörensen (2011, s. 109) vid kvantitativa projekt som har en deskriptiv ansats. Att 
vald design överensstämmer med vad som skall undersökas är enligt Trost och Hultåker 
(2016, s. 62) ett uttryck för validitet.  
 
Urvalet baserades på ett bekvämlighetsurval och de personer som fanns tillgängliga på 
enheten erbjöds därmed att delta i studien vid undersökningsperioden. Olsson och 
Sörensen (2011, s. 113) beskriver bekvämlighetsurval som att deltagarna i studien är 
icke slumpmässigt utvalda. Vid ett slumpmässigt urval finns korrelation mellan 
representativitet och urvalets storlek, där ett större urval leder till att tillförlitligheten i 
resultatet ökar och att felmarginalerna reduceras. För att öka tillförlitligheten i den här 
studien hade därför ett slumpmässigt och mer storskaligt urval varit att föredra. Ett 
bekvämlighetsurval valdes dock för att kunna genomföra och slutföra studien inom en 
begränsad tidsram.  

 Undersköterska  
n (%) 

Sjuksköterska 
n (%) 

p – värde1 
 

Åtgärd:    

    Hanterade situationen själv 9 (33,3) 29 (43,3) 0,374 

    Andra kom till hjälp 15 (55,6) 36 (53,7) 0,872 

    Kallade på hjälp och/eller aktiverade 
    larmet 
 

5 (18,5) 16 (23,9) 0,572 

    Ingen åtgärd nödvändig 1 (3,7) 6 (9,0) 0,380 

Konsekvens:    

    Arbetsskadeanmälan 3 (11,1) 1 (1,5) 0,0702 

    Avvikelse 10 (37,0) 27 (40,3) 0,770 

    Polisanmälan 4 (14,8) 4 (6,0) 0,164 

    Ingen åtgärd  12 (44,4) 36 (53,7) 0,415 
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Föreliggande studie utformades som en webbaserad enkät med viss möjlighet till 
fritextsvar. En fördel med en webbaserad enkät är att en större grupp nås relativt enkelt. 
Det fanns en enkelhet för deltagaren att besvara enkäten och skicka in sitt svar via 
webben. Data som samlats in fanns tillgänglig och delvis direkt sammanställd vilket 
förenklade och effektiviserade analysfasen i den här studien. Dessutom förhindras 
risken för att enkätsvar försvinner genom detta tillvägagångssätt jämfört med enkäter 
som är utformade i pappersform. Enligt Trost och Hultåker (2016, ss. 135-143) är det 
kostnadseffektivt att använda webbenkäter eftersom svaren inte behöver föras in 
manuellt samt att distribution sker utan kostnad. En svaghet med webbaserade enkäter 
är att svarsfrekvensen kan bli låg vilket kan bero på enkätens utformning, att elektronisk 
post försvinner i inkorgen eller blockeras av spamfilter.  

Enkäten riktades till vårdpersonal, men det var två personer med administrativ tjänst 
som besvarade frågorna. Dessa svar valdes att exkluderas eftersom de utgjorde en för 
liten del för att kunna vara representativt för yrkeskategorin. Det totala antalet av 
personer som fick tillgång till att delta i enkätundersökningen uppgick till 496 personer 
varav 112 sjuksköterskor och undersköterskor besvarade enkäten, vilket medförde en 
svarsfrekvens på 22,6%. Den låga svarsfrekvensen är en svaghet med studien. Som 
tidigare nämnts framhåller Trost och Hultåker (2016, s. 143) att en låg svarsfrekvens 
kan bero på flera orsaker. Några av orsakerna kan vara att mailadressen är inkorrekt 
eller att mailens inkorg inte töms regelbundet vilket förorsakar att mottagaren inte fått 
tillgång till enkäten. Föräldraledighet, semester och avsaknat intresse till att delta i 
studien kan möjligen också bidragit till uteblivna svar. Den låga svarsfrekvensen 
försvårar resultatets generaliserbarhet. Enkäten fanns tillgänglig för deltagarna i studien 
under en tvåveckorsperiod och efter halva tiden skickades det en påminnelse. En 
förlängning av tidsperioden samt fler påminnelser skulle troligen medfört en ökad 
svarsfrekvens.  

Datainsamlingen gjordes genom en webbaserad enkät. Reliabilitet avser att det finns en 
tillförlitlighet i mätningen i en studie. Hög reliabilitet i en studie kan uppnås genom att 
enkäten är formulerad med enkla satser och lättbegripliga ord vilket medför att 
deltagarna uppfattar frågorna likvärdigt (Trost & Hultåker, 2016, ss. 61-63). 
Reliabiliteten i denna studie kan påvisas genom användandet av VIF som är ett beprövat 
och välstrukturerat frågeformulär, VIF har använts i tidigare forskning. Enligt Arnetz 
(1998) har VIF utformats för att registrera hot och våldssituationer gentemot personal 
inom hälso- och sjukvård. Den är konstruerad för att sammanfatta incidentens olika 
aspekter såsom händelser, omständigheter, konsekvenser och dess förövare. VIF kan 
användas som komplement vid våldsamma incidenter och är inte avsett för att ersätta 
befintliga rapporteringssystem. Billhult (2017, s. 133) beskriver att validitet i en studie 
innebär att det mätinstrument som används mäter det som det har för avsikt att mäta. 
Innan den webbaserade enkäten skickades ut genomfördes en pilotstudie med avsikt att 
säkerställa att enkäten hade en hög validitet samt för att den skulle kunna genomföras i 
större skala mot verksamheten. Enligt Billhult (2017, ss. 123-124) kan en beprövad 
enkät kombineras ihop med nya frågor, detta medför att enkäten lämpar sig bättre till 
den studie som skall genomföras. De nya frågorna bör vara formulerade utan att 
forskarens förförståelse påverkar svaren i enkäten. Då en egenkomponerad enkät 
genomförs är det av stor vikt att genomföra en pilotstudie för att säkerställa att frågorna 
är utformade på ett korrekt sätt samt för att få realistiska svar. Det är oklart om 
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reliabiliteten och validiteten har påverkats i den aktuella studien i samband med 
modifiering av enkäten. Vi tror att validiteten uppnås i studien trots modifieringen av 
enkäten eftersom en pilotstudie utfördes innan utskick till verksamheten.  
 
Olsson och Sörensen (2011, s. 150) beskriver att deltagaren som redogör för händelser 
som skett upp till fem år tillbaka i tiden kan ge upphov till minnesfel. Ett minnesfel av 
sådan karaktär kan resultera i att en fråga blir betydelselös. I den enkätversionen som 
användes i denna studie exkluderades frågorna ”patientens nummer på väntelista”, 
”patientens väntetid” och ”datum för incidenten” eftersom minnesfel kan uppstå hos 
deltagarna vilket kan medföra att ovanstående frågor blir just betydelselösa för studien.  
 
I den här studien har webbenkätens data exporterats till dataanalysprogrammet SPSS. 
En jämförelse mellan yrkesgrupperna sjuksköterskor och undersköterskor genomfördes 
i studien. Grupperna var ojämnt fördelade i antal och det skulle vara önskvärt om 
grupperna istället varit lika stora vid jämförelsen. Det gjordes en bedömning av att inte 
jämföra könsskillnader på grund av att det var för få män som besvarade enkäten för att 
kunna representera gruppen män. En konsekvens av flersvarsalternativ var att fler svar 
än ett per informant fick hanteras. Att detta eventuellt skapar otydlighet i resultatet, 
samt att ingen omedelbar nytta sågs med fritextsvaren var svagheter som kunde 
konstateras efteråt.  
 
Sedvanliga forskningsetiska överväganden gjordes i form av skriftlig information och 
möjlighet för svarande att ställa frågor, muntlig information gavs dock inte till alla 
svarande. Information om att deltagandet var frivilligt och att data behandlas 
konfidentiellt framgick av informationsbrevet likväl att data inte kommer utnyttjas i 
något annat syfte än vad som angivits. Var det gäller bedömning av risk sågs möjligen 
att ett deltagande i studien kunde inneburit obehag för deltagarna, eftersom frågorna i 
enkäten kunde medföra att deltagaren återupplever tidigare händelser relaterat till en 
hot- eller våldssituation. I händelse av frågor kring studien hänvisades den svarande att 
ta kontakt med någon av författarna. 
 

Resultatdiskussion 
Syftet var att kartlägga i vilken utsträckning hot och våld förekommer från patient 
gentemot vårdpersonal inom akutsjukvård samt vad som karaktäriserar dessa incidenter. 
Resultatet i den här studien påvisar att majoriteten (84%) av vårdpersonalen har varit 
utsatta för hot eller våld av en patient på sin nuvarande arbetsplats. I en studie av 
Çıkrıklar, Yürümez, Güngör, Askın, Yüsel och Baydemir (2016) har liknande resultat 
förekommit då (74,0%) av deltagarna varit utsatta för hot eller våld på 
akutmottagningen. Respondenterna har i (50,2%) varit drabbade fler än fem gånger av 
hot eller våld på arbetsplatsen. Sjuksköterskor i föreliggande studie har i signifikant 
större utsträckning (p=0,002) varit med om hot eller våld på sin arbetsplats i jämförelse 
med undersköterskor.  
 
I resultatet framkommer det att könsfördelningen mellan män och kvinnor i studien var 
ojämn då kvinnorna var överrepresenterande (92,9%) jämfört med männen (7,1%). 
Detta överensstämmer med en liknande studie av Han et al. (2017) där kvinnorna 
utgjordes av 83,3% respektive männen 16,7%. Att urvalen blir ojämna med avseende på 
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kön är svårfrånkomligt om det är så bemanningen ser ut. För att kunna identifiera 
skillnader mellan könen behöver urvalsgruppen vara större, så att bilden av mäns 
erfarenheter blir mer representativ.   
 
I resultatet framgår det att merparten av deltagarna uppgav att incidenten utgörs främst 
av verbala hot (40,6%). Vezyridis, Samoutis och Mavrikiou (2014) beskriver att 
(88,8%) av vårdpersonalen någon gång utsatts för verbala hot. Vårdpersonalen på 
akutmottagningen ansåg att incidenter av våldsam karaktär ingår i arbetet. Detta resultat 
bekräftas av en studie av Hogarth, Beattie och Morphet (2016) där sjuksköterskor erfar 
att våld från patienter ingår i arbetet och är en del av vardagen. De incidenter som inte 
orsakat fysisk skada rapporteras dessutom mer sällan.  
 
Enligt Joyce Travelbees omvårdnadsteori är kommunikation en process där tankar och 
känslor uttrycks. Varje möte är individuellt och sker med hjälp av beröring, tonfall, 
verbala ord och rörelser. För att tillgodose en patients behov behöver sjuksköterskan få 
insikt i patientens livsvärld och genom kommunikation kan en mellanmänsklig kontakt 
etableras. För att sjuksköterskan skall kunna genomföra och tillgodose en god 
omvårdnad för patienten bör sjuksköterskan lyssna till patientens behov och önskemål 
(Travelbee 1971 se Jahren-Kristoffersen 2007, ss. 30-33). Vi tror att hot och våld till 
viss del kan förebyggas på akutmottagningen genom att vårdpersonalen har en god 
kommunikation med patienten. Genom att vårdpersonalen har ett respektfullt 
bemötande, ett lugnt och vänligt tonfall samt ett tydligt kroppsspråk kan en hotfull 
situation dämpas.  
 
Den vanligaste uppfattningen kring patientens tillstånd i samband med en hot- eller 
våldsincident var att patienten var påverkad av alkohol och/eller droger (55,7%). Detta 
bekräftas i en studie av Egerton-Warburton et al. (2016) som beskriver att (97,9%) av 
respondenterna har varit utsatta för verbala hot det senaste året i samband med att 
patienten varit alkoholpåverkad.  Enligt Pich, Kable och Hazelton (2017) identifierade 
majoriteten av sjuksköterskorna att alkohol och droger utgjorde en av de mest 
avgörande riskfaktorerna när hot eller våld uppstår på arbetsplatsen.  
 
I en tidigare studie av Bryngnäs och Ydresjö (2019) har ett typexempel utformats för att 
påvisa en representativ händelse i samband med att hot eller våld uppstår på en 
psykiatrisk slutenvårdsavdelning. Vi har valt att konstruera ett motsvarande fall utifrån 
resultatet. Genom en sammanställning av samtliga besvarade enkäter går det att 
konstruera en tolkning med avseende på merparten av deltagarnas beskrivning av en 
hot- eller våldssituation. I det konstruerade fallet är det en manlig patient i 
åldersspannet 31-50 år som utsätter en kvinnlig sjuksköterska med verbala hot. 
Förövaren uppfattas som påverkad av alkohol eller droger och det sker främst på 
patientens rum mellan klockan 12-21. Incidenten utgjordes främst av verbala hot och en 
negativ känslomässig reaktion uppstod hos sjuksköterskan. Sjuksköterskan kunde 
misstänka att något skulle ske innan incidenten inträffade och hon var inte ensam med 
patienten vid det aktuella tillfället. Denna vetskap kan ligga till grund för framtida 
utbildningsinsatser inom akutsjukvård.  
 
Forskning har påvisat att deltagarna i en studie av Hassankhani, Parizad, Gacki-Smith, 
Rahmani och Mohammadi (2018) uttrycker en oro över att sjuksköterskan kan förlora 
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sin förmåga, effektivitet och koncentration vid hot och våld på arbetsplatsen. Detta kan 
resultera i att även patientsäkerheten kan riskeras. Huruvida så är fallet för deltagarna i 
denna studie är oklart, men en viktig fråga att studera vidare. Förslag på framtida 
forskning är att genomföra studier med avseende på att förebygga att hot- och 
våldssituationer uppstår samt utföra kvalitativa studier relaterat till hot och våld inom 
akutsjukvård. Djupgående intervjuer kan skildra vårdpersonalens uppfattning och 
upplevelser i samband med incidenten. Resultatet av intervjuer skulle kunna användas 
för att få mer kunskap om ämnet och om hur personalen agerar i situationer när hot och 
våld uppstår på arbetsplatsen.  
 
Då en hot- eller våldssituation inträffat och en polisanmälan utfärdas påvisas en ojämn 
fördelning i proportioner mellan undersköterskor (14,8%) och sjuksköterskor (6,0%). 
När en arbetsskadeanmälan upprättats ses en viss skillnad mellan de båda 
yrkeskategorierna, undersköterskorna rapporterar anmälningarna i (11,1%) av fallen 
jämförelsevis med sjuksköterskorna (1,5%). Skillnaderna är dock ej statistiskt 
säkerhetsställda. Möjligen har undersköterskor en ökad benägenhet att rapportera 
kraftigare åtgärder såsom polisanmälningar och arbetsskadeanmälningar samt att 
sjuksköterskor eventuellt ser hot- och våldsincidenten som en del i sitt dagliga arbete.   
Eftersom svarsfrekvensen i den webbaserade enkätundersökningen var låg, går det inte 
med säkerhet att dra slutsatser och resultatet i studien bör därmed tolkas med 
försiktighet.  
 

Kliniska implikationer 
När hot och våld förekommer inom akutsjukvård är det oklart om personalen är 
tillräckligt utbildad för att hantera situationen och om det finns tydliga säkerhetsrutiner i 
ämnet. Förslag till klinisk implikation är att verksamheten tillhandahåller temadagar 
med simuleringsövningar, självförsvarskurser och utbildning i lågaffektivt bemötande 
gällande hot och våld. I förlängningen skulle det kunna ge en ökad medvetenhet och 
kunskap hos vårdpersonalen. Den ökade kunskapen kan i framtiden förebygga att hot 
och våld uppstår, samt motverka att incidenten mellan vårdpersonal och patient 
eskalerar.    
 

Hållbar utveckling 
I 3 kap. 1 § av Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) framgår det att målsättningen med 
hälso- och sjukvården är att vården skall ges på lika villkor för hela befolkningen och att 
samtliga individer uppnår en god hälsa. Företräde av vård skall ges till den individ med 
störst behov av hälso- och sjukvård och vården skall ges på ett respektfullt sätt relaterat 
till alla människors lika värde.  
 
Definition av hållbar utveckling enligt Förenta Nationerna (FN) lyder: ”En hållbar 
utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Den 25 september 
2015 åtog sig världens länder under FN:s toppmöte leda världen mot en rättvis och 
hållbar framtid. Handlingsplanen Agenda 2030 fortgår fram till år 2030 och omfattas av 
17 globala mål samt delmål. Mål 15 i Agenda 2030 syftar bland annat till att främja, 
återställa och skydda ett hållbart bruk av ekosystemet. Klimatet påverkas positivt vid 
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reducerad avskogning samt vid ett hållbart nyttjande av skogsresurser 
(Regeringskansliet, 2015). Studien bidrar till hållbar utveckling på grund av att den är 
utformad som en webbaserad enkätundersökning vilket reducerar 
pappersförbrukningen, gynnar miljön och minskar avskogningen. Ur ett 
hållbarhetsperspektiv kan en ökad medvetenhet relaterat till hot och våld inom 
akutsjukvård resultera i en förbättrad arbetsmiljö för vårdpersonal samt att 
patientsäkerheten stärks. En god och trygg arbetsmiljö kan skapa ett ökat välbefinnande 
och mående hos personalen. Välmående personal kan reducera sjukrivningar vilket i sin 
tur kan leda till en samhällsekonomisk vinst.  
 
 
SLUTSATSER 
Studien påvisade att majoriteten av vårdpersonalen inom akutmottagningarna blivit 
utsatta för någon form av hot eller våld på sin arbetsplats. En statistisk signifikant 
skillnad identifierades mellan de olika yrkeskategorierna med avseende på frågan om de 
varit utsatta för en hot- eller våldssituation eller inte, sjuksköterskor har varit det i högre 
utsträckning än undersköterskor. Den vanligaste uppfattningen om patientens tillstånd 
enligt vårdpersonalen var att patienten uppfattades som påverkad av alkohol eller droger 
vid tidpunkten för incidenten. Forskning gällande hot och våld i en svensk kontext är 
sparsam. Vidare forskning i ämnet bör genomföras för att skapa mer kunskap om 
problematiken och dess konsekvenser. Det kan resultera i en ökad medvetenhet, 
kunskap samt förslag på hur hot- eller våldssituationer kan förebyggas på arbetsplatsen.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 
 
Modifiering av enkät: 
 

1) Ett tillägg av en fråga har gjorts ”Har du varit med om hot och/eller våld från en 
patient på din nuvarande arbetsplats?” med avseende på att författarna ville ta 
reda på i vilken utsträckning vårdpersonalen har varit utsatt för hot och våld på 
akutmottagningen. Svarsalternativen var här: ”Ja” eller ”Nej”.  
 

2) I originalformuläret under ”gjorde du/skrevs det en” fanns det endast två 
alternativ vilka innefattade ”polisanmälan” och ”avvikelse”, det kompletterades 
med två till svarsalternativ” arbetsskadeanmälan” och ”ingen åtgärd”.  

 
 

3) ”Plats för arbete” togs bort för att samtliga deltagare skulle förbli anonyma samt 
för att enkäten endast riktades till vårdpersonal på akutmottagningen.  

 
4) Genom att avlägsna frågan ”vem visade aggression mot dig” exkluderades det 

att hot eller våld som deltagaren varit utsatt för utgjordes av någon annan än en 
patient. Följdfrågorna ”patientens nummer på väntelista” och ”patientens 
väntetid” exkluderades eftersom detta inte ansågs som relevant samt att det kan 
finnas svårigheter för deltagaren att minnas.  

 
5) Namn på deltagaren exkluderades eftersom deltagaren skulle förbli anonym.  

 
 

6) ”Datum för incidenten” togs bort eftersom det inte ansågs som relevant att veta 
vilket datum incidenten inträffade samt svårigheter för deltagaren att minnas 
vilket datum incidenten inträffade. 
 

7) ”Dagens datum” uteslöts eftersom det inte fanns någon relevans i att veta när 
deltagaren besvarade frågorna.  
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Bilaga 2  
 
 
INFORMATIONSBREV      Datum
      
Till verksamhetschef __________________________________ 
 
Förfrågan om tillstånd att genomföra en webbaserad enkätstudie Violent Incident Form 
(VIF): Hot och våld inom akutsjukvård. 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som heter Alexandra Kapocs och Sofie Söder som studerar på 
sjuksköterskeprogrammet vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i 
Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete på grundnivå. 
Vi planerar att genomföra ett examensarbete med syfte att: kartlägga i vilken 
utsträckning hot och våld förekommer inom akutsjukvård samt vad som karaktäriserar 
dessa incidenter. 
 
Vi anhåller om hjälp av er vårdpersonal att fylla i en webbaserad enkätundersökning 
som beräknas ta ca 5 minuter att besvara. I examensarbetet kommer vi att samla in 
information från deltagarna. Inga namn, uppgifter eller resultat som kan härledas till 
deltagaren som person kommer att redovisas i examensarbetet. Allt material kommer att 
behandlas så att inte obehöriga kan ta del av det, i enlighet med gällande lagstiftning. 
Det datamaterial som samlats in, enkäterna, kommer att förstöras när examensarbetet är 
examinerat och godkänt. 
 
Vi hoppas att Du kan ge din tillåtelse till att genomföra denna studie, vilket du gör 
genom att skriva under medföljande blankett för medgivande och sedan sända den åter 
till oss i ett kuvert alternativt inscannat dokument via mail. Tveka inte att kontakta oss 
eller vår handledare om Du har några frågor. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Alexandra Kapocs    Sofie Söder 
   
                                          
Handledare: 
Karin Högberg  
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Bilaga 3 
 
Blankett för medgivande av verksamhetschef för utförande av följande studie:  
Hot och våld inom akutsjukvård 
 
Härmed intygar undertecknad att sjuksköterskestudenterna Alexandra Kapocs och Sofie 
Söder ges tillstånd att göra en datainsamling inom ramen för sin kandidatuppsats på 
Akutmottagning, sjukhus under hösten 2019. Handledare är Karin Högberg. 
 
Datainsamlingen består av en webbaserad enkät med frågor kring hot och våld som 
riktas till vårdpersonal. Syftet med kandidatuppsatsen är att kartlägga i vilken 
utsträckning hot och våld förekommer inom akutsjukvård samt vad som karaktäriserar 
dessa incidenter. Hantering av enkätdata sker i enlighet med GDPR och rutin för 
examensarbete på Högskolan i Borås. 
 

Din anhållan 

 ¤     Medgives  

 ¤     Medgives ej 

 

 

______________________________________                    ________________ 

Ort              Datum  

 

_____________________________________________________ 

Underskrift  

 

       

Namnförtydligande och titel 
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Bilaga 4 
 
Information angående examensarbete: Hot och våld inom 
akutsjukvård 
 
Vi vill fråga dig om du vill delta i vårt examensarbete (c-uppsats). Vi är två studenter som 
studerar på sjuksköterskeprogrammet vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i 
Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete på grundnivå. 
 
Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 
Det händer att det förekommer hot och våld gentemot vårdpersonal. Syftet med denna studie är 
att kartlägga i vilken utsträckning hot och våld förekommer inom akutsjukvård samt vad som 
karaktäriserar dessa incidenter. 
 
Huvudman för examensarbetet är Högskolan i Borås, som är en statlig myndighet. Med 
huvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. 

Hur går examensarbetet till? 
Det här är en webbaserad enkätstudie med 17 stycken frågor som tar ca 5 minuter att besvara. 
Har du aldrig varit utsatt för en hot- eller våldssituation besvarar du endast 4 stycken frågor. 
Datainsamlingen sker genom en webbaserad enkät. För att starta enkäten klickar du på följande 
länk: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca9qhe4iGS_HSt9Y5P-
Xuw5W3ltHReloxrsF9SVvhlMjrL5Q/viewform?usp=sf_link 
 
Markera med ett klick i passande svarsalternativ, det går bra att markera ett eller flera svar 
under en del av frågorna. I de svarsalternativ där det står ”övrigt” kan du själv beskriva med 
text. När samtliga frågor är besvarade klickar du på NÄSTA och därefter på den blå rutan 
SKICKA. Dina svar kommer inte kunna härledas till dig som person. Data kommer analyseras 
med hjälp av beskrivande statistik.  

Hur får jag information om resultatet av studien? 
När examensarbetet är examinerat kommer det att publiceras enligt sedvanliga rutiner för 
examensarbete vid Högskolan i Borås och finnas tillgängligt i databasen DIVA. Om du önskar, 
kan Högskolan tillhandahålla en kopia till dig. 

Deltagandet är frivilligt  
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer 
att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför och det kommer inte 
heller att påverka ditt arbete. Din ifyllda enkät betraktas som samtycke till att deltaga i studien. 

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta ansvariga för examensarbetet eller 
handledaren [kontaktuppgifter se nedan]. 
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Bilaga 4 

Vad händer med mina uppgifter? 
I examensarbetet kommer vi att samla in information från dig. Inga namn, uppgifter eller 
resultat som kan härledas till dig som person kommer att redovisas i examensarbetet. Allt 
material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av det, i enlighet med gällande 
lagstiftning. Det datamaterial som samlats in, enkäterna, kommer att förstöras när 
examensarbetet är examinerat och godkänt. 
 
Behandlingen av uppgifter om dig sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen 
(samtycke). Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig. Som deltagare har du ett antal 
rättigheter enligt dataskyddsförordningens artikel 16-18, 20 och 22, som bland annat innebär att 
du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som behandlas i studien samt få dessa rättade eller 
raderade. Du har också rätt att få behandlingen av uppgifter om dig begränsad. Kontakta 
ansvarig handledare [kontaktuppgifter nedan] i dessa fall. 
 
Om du har frågor eller synpunkter kring hur högskolan behandlar dina personuppgifter kan du 
kontakta vårt dataskyddsombud direkt via e-post, dataskydd@hb.se. Du har också alltid rätt att 
klaga på högskolans behandling av personuppgifter till Datainspektionen, som är 
tillsynsmyndighet. 

Ansvariga för examensarbetet 

Författare:       
Alexandra Kapocs   Sofie Söder 
 
Handledare:  
Karin Högberg 
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Bilaga 5 
 
Webbaserad enkätundersökning Violent Incident Form (VIF) 
 
Tack för din hjälp! Genom att fylla i enkäten som tar cirka 5 minuter hjälper du oss att nå bästa möjliga 
resultat. Markera med ett klick i passande svarsalternativ, det går bra att markera ett eller flera svar under 
en del av frågorna.  I de svarsalternativ där det står ”annat” kan du själv beskriva med text. När samtliga 
frågor är besvarade klickar du på NÄSTA och därefter på den blå rutan SKICKA. * obligatorisk fråga. 
 
Yrke* 
Välj ett svarsalternativ 
 

o Läkare 
o Sjuksköterska  
o Behandlingsassistent 
o Undersköterska/Skötare 
o Vårdbiträde 
o Annat… 

 
Kön* 
Välj ett svarsalternativ 

o Man 
o Kvinna 
o Annat… 

 
Ålder* 
Välj ett svarsalternativ 

o <29 
o 30-39 
o 40-49 
o 50-59 
o >60 

 
Har du varit med om hot och/eller våld från en patient på din nuvarande arbetsplats?* 
Välj ett svarsalternativ 

o Ja 
o Nej 

 
Har du aldrig varit utsatt för en hot- eller våldssituation besvarar du endast de fyra ovanstående 
frågorna. Om du varit utsatt för en hot- eller våldssituation besvarar du samtliga frågor i enkäten.  
 
Följande beskriver EN specifik hot- eller våldssituation mellan anställd och patient.  
 
Vilken tid på dygnet inträffade incidenten?* 
Välj ett svarsalternativ 

o 00-03 
o 03-06 
o 06-09 
o 09-12 
o 12-15 
o 15-18 
o 18-21 
o 21-24 
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 Bilaga 5 

Enligt din uppfattning, var patienten?* 
Välj ett eller flera svarsalternativ 

� Psykiskt sjuk 
� Påverkad av anestesi 
� Påverkad av alkohol och/eller droger 
� Intellektuellt funktionsnedsatt 
� Tungt medicinerad 
� Vet ej 

 
Patientens kön* 
Välj ett svarsalternativ 

o Man 
o Kvinna 
o Annat… 

 
Patientens ålder* 
Välj ett svarsalternativ 

o <18 
o 19-30 
o 31-50 
o 51-65 
o >65 

 
Var du ensam med patienten när incidenten inträffade?* 
Välj ett svarsalternativ 

o Ja 
o Nej 

 
Utgjordes incidenten av* 
Välj ett eller flera svarsalternativ 

� Verbala hot 
� Rivning/Nypning 
� Knytnävsslag 
� Spottning 
� Sparkar 
� Örfilar 
� Knuffningar 
� Obehaglig upplevelse 
� Fasthållning 
� Användande av föremål eller vapen 
� Annat… 

 
Åtgärd* 
Välj ett eller flera svarsalternativ 

� Hanterade situationen själv 
� Andra kom till hjälp 
� Kallade på hjälp och/eller aktiverade larmet 
� Ingen åtgärd nödvändig 
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Bilaga 5 
Ledde incidenten till?* 
Välj ett eller flera svarsalternativ 

� Fysisk skada 
� Rädsla 
� Ingen reaktion 
� Skuldkänslor 
� Hjälplöshet 
� Ingen fysisk skada 
� Ångest 
� Besvikelse 
� Förnedring 
� Ilska 
� Irritation 
� Annat…  

 
Plats* 
Välj ett svarsalternativ 

o Patientens rum 
o Väntrum 
o Dagrum 
o Korridor 
o Utomhus/Rastgård 
o Matsal 
o Patientens WC/Badrum 
o Hiss 
o Trappuppgång 
o Annat… 

 
Vilken aktivitet ledde fram till incidenten?* 
Välj ett eller flera svarsalternativ 

� Samtal 
� Patienten ställde krav 
� Ingen aktivitet 
� Förflyttning av patient/Vid användning av patientlyft/Fysisk assistans av patient 
� Undersökning/Behandling/Omvårdnad 
� Annat… 

 
När inträffade incidenten?* 
Välj ett svarsalternativ 

o Medan patienten skrevs in på avdelningen 
o Under undersökning/Behandling/Omvårdnad 
o Vid transport av patient 
o Medan patienten skrevs ut på avdelningen 
o Annat… 

 
Kunde du ana innan att något skulle hända?* 
Välj ett svarsalternativ 

o Ja 
o Nej, det kom som en överraskning 

 
Gjorde du/Skrevs det en* 
Välj ett eller flera svarsalternativ 

� Polisanmälan 
� Arbetsskadeanmälan 
� Avvikelse 
� Ingen åtgärd 
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