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Sammanfattning  

Hot och våld på akutmottagningar är något som försämrar arbetsmiljön för vårdpersonal 

och riskerar att försämra kvaliteten på vården. Hot och våld är ett ökande problem inom 

vården.  

Syftet var att identifiera och göra en sammanställning av de faktorer som kunde bidra 

till att öka risken för att patientrelaterat hot och våld uppstod på akutmottagningar. Samt 

att identifiera vid vilka situationer risken ökade för uppkomst av patientrelaterat hot och 

våld på akutmottagningar. Syftet var också att beskriva vilka urvalsmetoder de 

redovisade artiklarna var baserade på samt hur undersökningsgrupperna var beskrivna. 

Metoden var en beskrivande litteraturstudie, 17 vetenskapliga artiklar från databaserna 

PubMed, Cinahl och PsycINFO samt frisökning inkluderades och sammanställdes i 

studien. 

Resultatet visar att de bidragande faktorer som ökade risken för uppkomst av 

patientrelaterat hot och våld var långa väntetider, bristande kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient, dåligt bemötande från personal, alkohol- eller drogpåverkan 

samt psykisk ohälsa hos patienter. Bedömningssituationen under triageringen utgjorde 

en särskild risk för verbala hot. De flesta hotsituationer uppkom under veckoslut, 

kvällar och nätter. Den typiska förövaren var vanligtvis en manlig patient i 30 års ålder, 

men även anhöriga eller vänner till patienter identifierades som förövare.  

Att vårdpersonal försöker bygga en relation till patienter och anhöriga samt vara tydlig 

med information om väntetider och triagerutiner kan vara ett sätt att förebygga hot och 

våldssituationer. Ett utökat användande av triageringen skulle kunna minska 

väntetiderna vid akutmottagningarna, men då behövs också ett ökat stöd till 

sjuksköterskorna eftersom arbetet med triagering innebar en utsatt och sårbar situation 

för dessa. 
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Abstract 

Threats and violence at emergency departments impairs the working environment to 

health professionals and risks impairing the quality of care. Threat and violence is an 

increasing problem in healthcare.  

The aim of this study was to identify and compile the factors which can increase 

patient-related violence that occur at the emergency department. And to identify in 

which situations the risk increased for the generation of patient-related threats and 

violence in emergency departments. The aim was also to describe the methods of 

selection the reported articles were based on and how the study groups were described. 

The method was a descriptive literature study, 17 scientific articles from the databases 

PubMed, Cinahl and PsycInfo together with free search were included and compiled in 

this study. The result showed that the typical perpetrator usually were identified as a 

male patient in thirty years of age, but also relatives and friends of the patients were 

identified as perpetrators. Long waiting times, lack of communication or lack of 

treatment from nurse to patient, alcohol and substance use among patients and mental 

illness was identified as contributing factors to patient-related violence. The assessment 

during the triage situation was found to be a particular risk to verbal threats. Violence 

mostly occurred during weekends, evenings and nights. If health professionals tries to 

build a relation to patients and their relatives, but also is clear to inform about waiting 

times and triage routines, can be a way to prevent threat and violence at the emergency 

departments. But that would require an increased support to nurses. Since work at the 

triage was described as an exposed and vulnerable situation. 
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Introduktion 

Vård på akutmottagningar är en stor del av den sjukvård som bedrivs på ett akutsjukhus. 

Till akutmottagningar söker sig människor med många olika typer av besvär och 

sjukdomar (Socialstyrelsen 2011). Känslan av stress, smärta och utsatthet är ofta stor 

hos de människor som söker vård på akutmottagningar. Det är därför extra viktigt att 

sjuksköterskor som jobbar på akutmottagningar besitter kunskap om både en rad 

sjukdomstillstånd och kunskap om bemötande av människor i stress (Nyström 2003). 

Risker för att patientrelaterat hot och våld ska uppstå på akutmottagningar är stor. Detta 

riskerar både att negativt påverka sjuksköterskor samt att försämra möjligheterna till 

god omvårdnad. Det är därför viktigt att ta reda på vilka faktorer som kan bidra till att 

patientrelaterat hot och våld uppstår samt att beskriva dessa. 

 

Vård och omvårdnad på akutmottagningar 

Den vård som utförs på akutmottagningar är en central och omfattande del av den totala 

vården vid akutsjukhus. I stort sett utförs all den vård som inte är planerad, det vill säga 

där det inte finns en bokad tid, vid akutmottagningar. Det betyder att verksamheten 

omfattar många olika specialiteter samt många olika sjukdomstillstånd som är mer eller 

mindre livshotande (Socialstyrelsen 2011). 

Socialstyrelsen definierar akutsjukvård som ett akut omhändertagande av patienter som 

kräver omedelbar behandling av akut sjukdom eller skada, åtgärderna bör ske inom 

några timmar eller inom högst ett dygn. Akutsjukvård kan ske både i öppenvård eller i 

slutenvård (Socialstyrelsen 1994). 

Sjuksköterskors arbetsuppgifter på en akutmottagning är mångsidiga och kan innebära 

att hantera allt från olika medicinska tillstånd med stora blödningar, svår smärta och 

livshotande andningshinder till stukade fötter eller förkylningskomplikationer. I dessa 

sjuksköterskors uppgifter ingår även att kunna hantera avancerad medicinskteknisk 

utrustning samt kunna bereda och administrera många olika typer av läkemedel. 

Patientflödet är högt på landets akutmottagningar. Detta beror bland annat på att hälso- 

och sjukvården har genomgått stora strukturförändringar de senaste tio åren med en 

minskning av antalet akutmottagningar. 

För närvarande finns akutmottagningar vid 74 sjukhus i landet (Socialstyrelsen 2011). 

Antalet besök på landets akutmottagningar uppgick under första halvåret 2014 till 1,22 

miljoner och har därmed ökat med 1,3 procent i jämförelse med samma period 2013. 
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Utifrån dessa uppgifter uppskattas det totala antalet besök för helåret 2014 uppgå till 

2,45 miljoner (Socialstyrelsen 2014).  

Sjuksköterskor på akutmottagning bör även ha förmåga att möta patienters och 

närståendes psykiska lidande som kan innebära oro, ångest, utsatthet och lidande. Det 

mellanmänskliga mötet mellan sjuksköterska och patient inom akutsjukvård är 

vanligtvis kort men detta utesluter inte behovet av goda vårdrelationer (Nyström 2003). 

En bra relation med fungerande kommunikation är viktiga komponenter för en god 

omvårdnad (Kirkevold 2000). Att hinna etablera en god relation mellan sjuksköterska 

och patient på en akutmottagning där tempot ofta är högt och omständigheterna för 

möten svåra, kan vara en utmaning (Nyström 2003). 

Triagering innebär att patienter som besöker en akutmottagning systematiskt indelas i 

olika kategorier, utifrån allvarlighetsgraden av sina symtom. Det görs en standardiserad 

bedömning av huvudsymtomet (sökorsak) och vitala parametrar, patienterna sorteras 

därefter utifrån allvarlighetsgrad. Det vill säga hur snabbt patienten behöver tas om 

hand med hänsyn till sitt hälsotillstånd. De två vanligaste triageringssystemen i Sverige 

är Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS) och Adaptivt processtriage 

(ADAPT). Dessa olika triageringssystem har utvecklats för att på ett säkert sätt fördela 

patienterna på akutmottagningen utifrån deras medicinska behov. Att få ett beslutsstöd 

för vilka patienter som behöver omhändertas omgående och vilka som kan vänta 

(Asplund et al. 2010). 

 

Svensk arbetsmiljölag om hot och våld 

År 1993 fastställdes en lag i Sverige som behandlar hot och våld i arbetsmiljöer. Lagen 

används på de arbetsplatser där det kan finnas risk för hot och våld. Lagen säger att 

arbetsgivaren är skyldig att utreda om det kan finnas risk för hot eller våld på 

arbetsplatsen och att förebyggande arbete ska bedrivas om risker finns. Speciellt stöd 

och handledning ska ges till arbetstagare på arbetsplatser där risk för återkommande hot 

och våld finns. Arbetstagarna ska vid hot- och våldssituationer snabbt kunna kalla på 

hjälp. Det är arbetsgivarens ansvar att det finns larmutrustning om det krävs för 

säkerheten, att det finns fastställda rutiner för vem som ska ta emot larm samt för vilka 

åtgärder som ska vidtas när larm utlösts. Arbetstagare som utsatts för våld eller hot om 

våld ska snabbt få hjälp och stöd för att förebygga eller lindra fysisk och psykisk skada. 

Situationer med våld eller hot om våld ska dokumenteras och utredas 

(Arbetsmiljöverket 1993). Arbetarskyddsstyrelsens beskrivning är att våld kan variera 
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från trakasserier till mord, men det kan också röra sig om hot via telefon eller brev 

(Arbetsmiljöverket 1993).  

 

Hot och våld på akutmottagningar 

Ett av omvårdnadens bärande begrepp är miljö. Detta innebär bland annat att den 

psykiska miljön kring patienten ska innehålla omsorg, trygghet, tillit och respekt för den 

enskilda individen (Kirkevold 2000). Detta blir ett problem i en miljö där hot och 

våldsincidenter ofta uppkommer. För att kunna utföra vårdåtgärder, möta patienter och 

bygga upp en relation på ett tillfredsställande sätt behövs arbetsförhållanden som 

möjliggör detta. En försvårande faktor är hot och våld, som visat sig vara ett ökande 

problem inom vården (Hallberg 2011). Hot och våld kan utföras både av patienter och 

anhöriga och till exempel vara av verbal karaktär som svordomar eller fysiska överfall 

som knuffar, slag och sparkar. Detta äventyrar dessutom oundvikligen relationen mellan 

sköterskor och patienter (Speroni et al. 2014). Flera studier har beskrivit verbalt våld 

som den vanligaste typen av hot som uppkommer mot vårdpersonal på 

akutmottagningar (Pich et al. 2010). Arbetsplatser som ofta drabbas av hot- och 

våldssituationer har svårare att rekrytera nya medarbetare och arbetsplatserna har en 

större personalomsättning. Därmed får detta inte bara psykiska, fysiska och ekonomiska 

konsekvenser för den utsatta vårdpersonalen utan även för samhället i stort (Hallberg 

2011). Att ha aggressiva och våldsbenägna patienter och anhöriga på akutmottagningar 

har visat sig innebära en hög stressfaktor för vårdpersonal (Healy & Tyrrell 2011) och 

stressen som utlöstes av aggressivitet och våld förstärkte den stress som vårdpersonal 

redan utsattes för i sitt dagliga arbete med svårt sjuka eller skadade patienter. Det är inte 

endast den omedelbara säkerheten som hotas på grund av våld på akutmottagningar, på 

sikt ökar även risken för utbrändhet hos vårdpersonal (Kowalenko et al. 2012). Det har 

också visat sig att det kan innebära en risk för att den utförda vårdkvaliteten blir sämre 

(Lau et al. 2004). 

Ett ytterligare problem med hot och våld på akutmottagningar är att det tenderar att ske 

en normalisering av våldet. Hot och våld har visat sig vara så vanligt att det är något 

sjuksköterskor räknar med, något som hör till det dagliga arbetet på akutmottagningar 

(Wolf et al. 2014). Det är även vanligt att situationer med hot och våld inte rapporteras 

vidare. Anledningar till att det sker en underrapportering är att våldet ofta inte ger några 

bestående skador och att rapporteringsprocessen ses som obekväm och tidsödande 

(Speroni et al. 2014). Det har även visat sig att det är problematiskt att förebygga hot 
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och våld på akutmottagningar. Bland annat eftersom hot och våld även på 

organisatoriska plan betraktas som normala arbetsförhållanden (Wolf et al. 2014, Healy 

& Tyrrell 2011). 

 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori 

Joyce Travelbee förklarar i sin omvårdnadsteori att omvårdnad är en mellanmänsklig 

process. Omvårdnaden uppnår sitt syfte genom att skapa en mellanmänsklig relation 

mellan sjuksköterska och patient. Relationen fungerar både som en process och ett 

medel för att tillfredsställa den sjuke patientens omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan 

ansvarar för att relationen skapas och bevaras men kan aldrig bygga relationen ensam då 

relationen måste vara ömsesidig. I denna relation hjälper sjuksköterskan en individ, en 

familj eller ett samhälle att förebygga eller övervinna upplevelser av sjukdom och 

lidande, och om behov finns också en mening i upplevelserna kring lidande och 

sjukdom. Travelbee lägger stor vikt på patientens upplevelser. Det är viktigt att 

sjuksköterskan talar med patienten för att se vilka uppfattningar och upplevelser som 

patienten själv har kring sin situation. Att möta patienter genom kommunikation 

förklarar Travelbee som ett av de viktigaste redskapen som sjuksköterskan har att tillgå i 

sitt arbete. Travelbee menar att kommunikation är en komplicerad process som kräver 

olika färdigheter, så som kunskap och förmåga att tillämpa den, känsla och ett sinne för 

”tajming”. Travelbee förklarar vidare att kommunikation är en förutsättning för att 

sjuksköterskan ska kunna upprätta en mellanmänsklig relation till den sjuke patienten. 

En bra relation med fungerande kommunikation är därför viktiga delar för en god 

omvårdnad (Kirkevold 2000). 

 

Problemformulering 

Under de senaste åren har det skett en ökning av situationer med patientrelaterat hot och 

våld på akutmottagningar. Hot och våld på akutmottagningar är både ett 

arbetsmiljöproblem för personalen men kan också leda till försämrad kvalitet på vården 

som utförs.  

 Hot och våld på akutmottagningar kan även leda till att sjuksköterskor slutar sina 

anställningar och det blir svårt att rekrytera nya sjuksköterskor. Då hot och våld på 

akutmottagningar tenderar att bli normaliserat finns ett behov av att sammanställa 

forskning inom området. Det kan förhoppningsvis leda till ökad kunskap som i sin tur 

kan leda till en diskussion om hur man kan minska risken för att patientrelaterade hot- 
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och våldssituationer uppstår på akutmottagningar och i och med det minska risker för 

försämrad omvårdnad. 

 

Syfte 

Syftet är att identifiera och göra en sammanställning av de faktorer som kan bidra till att 

öka risken för att patientrelaterat hot och våld uppstår på akutmottagningar. Samt att 

identifiera vid vilka situationer risken ökar för uppkomst av patientrelaterat hot och våld 

på akutmottagningar. Syftet är också att beskriva vilka urvalsmetoder de redovisade 

artiklarna är baserade på samt hur undersökningsgrupperna är beskrivna. 

 

Frågeställning 

Vilka faktorer kan bidra till att öka risken för att patientrelaterat hot och våld uppstår på 

en akutmottagning? 

Vid vilka situationer ökar risken för uppkomst av patientrelaterat hot och våld? 

Vilka urvalsmetoder är de redovisade artiklarna baserade på och hur är 

undersökningsgrupperna beskrivna? 

 

Metod 
 

Design 

Litteraturstudien har en beskrivande design med identifiering och sammanställning av 

vetenskapliga artiklar inom området patientrelaterat hot och våld på akutmottagningar. 

Resultatet bygger på vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats 

(Forsberg & Wengström 2008). 

 

Databaser 

Systematiska sökningar genomfördes i databaserna Cinahl, Pubmed och PsycINFO. 

Dessa valdes utifrån att de är stora databaser med uppdaterad forskning inom valt 

område (omvårdnad, medicin, beteendevetenskap och psykologi).   

 

Sökord 

De sökord som användes var workplace violence (MeSH) och emergency department. 

Emergency department är inte en MeSH term men användes då det gav det bästa utfallet 

i databassökningarna. Den booleska sökterm som användes var AND. Sökorden 
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användes i samma ordning, med tillägg av ett sökord i taget i databaserna. 

 

Sökstrategier 

Artiklarna skulle vara publicerade på engelska och i tidskrifter som har ett review 

förfarande. För att kunna göra en litteratur-sammanställning grundad på så ny kunskap 

som möjligt begränsades sökningarna till artiklar som publicerats de sista tio åren. 

Genom granskning av inkluderade artiklars referenslistor gjordes en manuell sökning, 

då ytterligare en artikel inkluderades. 

 

Urvalskriterier 

I första skedet valdes de titlar i databasernas träfflistor som överensstämde med 

föreliggande studies syfte ut. Artiklar som beskrev psykiatriska akutmottagningar 

exkluderades.  Därefter lästes de utvalda artiklarnas abstracts. Urvalet i de olika 

databaserna jämfördes sedan och dubbletter justerades. I de fall abstract sammanföll 

med föreliggande studies syfte och frågeställningar och inte var en litteraturstudie 

granskades artiklarna i sin helhet. Utifrån relevanta titlar läste författarna 108 abstracts 

och gjorde ett första urval av 22 artiklar som svarade mot föreliggande studies syfte och 

frågeställningar, dessa 22 artiklar granskades ytterligare. Av dessa exkluderades 5 

artiklar som vid närmare granskning inte motsvarade föreliggande studies syfte. De 

artiklar som slutligen inkluderades i denna litteraturstudie var granskade av en etisk 

kommitté eller kunde redovisa noggranna etiska överväganden (Forsberg & Wengström 

2008). 

 

Utfall i databassökningar 
 

Tabell 1. Sökningar i Pubmed 

Databas Söktermer Antal 

träffar 

Lästa 

abstracts 

Valda 

källor 

(exkl. 

dubletter) 

Inkluderade 

efter 

granskning 

Pubmed Workplace violence (Mesh-

SH) 

923    

Pubmed Workplace violence (Mesh-

SH) AND emergency 

62 48 11 7 
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department, 2005-2015 

 

Tabell 2. Sökningar i Cinahl 

Databas Söktermer Antal 

träffar 

Lästa 

abstracts 

Valda 

källor (exl. 

dubletter) 

Inkluderade 

efter 

granskning 

Cinahl Workplace violence (Mesh-

SH) 

2 147    

Cinahl  Workplace violence (Mesh-

SH)  AND emergency 

department, 2005-2015 

59 51 8 7 

 

Tabell 3. Sökningar i PsycINFO 

Databas Söktermer Antal 

träffar 

Lästa 

abstracts 

Valda källor 

(exl. 

Dubletter) 

Inkluderade 

efter 

granskning 

PsycINFO Workplace violence (Mesh-

SH) 

1 218    

PsycINFO Workplace violence (Mesh-

SH) AND emergency 

department, 2005-2015 

29 8 2 2 

 

Dataanalys 

Efter att ha bestämt vilka artiklar som skulle inkluderas i studien lästes dessa grundligt 

ett flertal gånger. Artiklarna som inkluderades i studien strukturerades med hjälp av 

tabeller där författare, år, titel, land, syfte, ansats/design, datainsamling, 

dataanalysmetod, resultat, urval och undersökningsgrupp sammanställdes (Polit & Beck 

2011). Artiklarnas resultat analyserades, sammanställdes och redovisas i kategorier. 

Resultatet presenteras i löpande text utifrån kategorierna (Forsberg & Wengström 2008). 

Vilket urval artiklarna baseras på och hur undersökningsgrupperna beskrivs granskades 

och bedömdes genom att använda Polit & Becks (2011) guide för kritisk granskning för 

population och urval genom att besvara följande frågor: Är populationen beskriven? Är 

inklusions- och exklusionskriterier specificerade? Vilken typ av urvalsmetod användes? 

Hur rekryterades deltagarna till studien? 
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Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden gjordes kontinuerligt under genomförandet av examensarbetet. Det 

fanns en risk för att eventuell förförståelse kunde komma att påverka utformandet av 

resultatet, då båda författarna genom arbete varit del av verksamheten på en 

akutmottagning. Detta är något författarna kom att förhålla sig till under 

examensarbetets gång. 

Särskilda etiska överväganden gjordes beträffande vilka artiklar som inkluderades i 

litteraturstudien samt i presentationen av resultatet.  I resultatet redovisades samtliga 

inkluderade artiklar Dessutom gjordes noggranna överväganden för att inte omtolka och 

förvanska enskilda studiers resultat (Forsberg & Wengström 2008). Etiska koder inom 

forskning baseras på tre grundläggande principer, nytta, respekt för människovärdet och 

rättvisa (Polit & Beck 2011). 

 

Resultat 

Utifrån inkluderade studiers resultat, har faktorer och situationer som bidar till ökad risk 

för att patientrelaterat hot och våld uppstår på akutmottagningar sammanfattats. 

Resultatet presenteras i löpande text samt i figur 1, utifrån olika kategorier och 

underkategorier.  Artikelmatriser med sammanfattningar av inkluderade artiklar 

återfinns som bilaga 1 och 2.  

De frågor som kommer att besvaras i resultatet är följande: Vilka faktorer kan bidra till 

att öka risken för att patientrelaterat hot och våld uppstår på en akutmottagning? Vid 

vilka situationer ökar risken för uppkomst av patientrelaterat hot och våld? Vilka urval 

är de redovisade artiklarna baserade på och hur är undersökningsgrupperna beskrivna?  
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Figur 1. Presentation av kategorier och underkategorier. 

 

Faktorer som ökade risken för patientrelaterat hot och våld relaterat 

till vårdpersonal 

Ålder samt erfarenhet hos sjuksköterskor på akutmottagningar 

Flera studier visade att yngre, nyanställda och mindre erfarna sjuksköterskor på 

akutmottagningen löpte större risk att hamna i våldsincidenter, än sina äldre, mer 

erfarna kollegor (Darawad et al. 2015, Pich et al. 2011, Vezyridis et al. 2014).  

Kommunikation och bemötande 

Brister i kommunikationen mellan vårdpersonalen och patienten eller dess anhöriga 

identifierades också som en riskfaktor till våld (Kamchuchat et al. 2008, Morphet et al. 

2014, Wu et al. 2012). Men även bristfällig kommunikation sjuksköterskor emellan 

ansågs vara en bidragande orsak (Angland et al. 2014).  Det fanns en uppfattning om att 

viss vårdpersonal var mer benägna att hamna i hot och våldssituationer än andra 

kollegor. Detta var individer i personalgruppen som svarade med en speciell ton som 

kunde uppfattas som oförskämd och nedlåtande av patienterna (Pich et al. 2011). Det 

upplevdes som betydelsefullt att personalen var ärlig och sanningsenlig i 

kommunikationen med patienter och anhöriga. Situationer där läkare delgett felaktig 

Faktorer som ökade risken 
för patientrelaterat hot och 

våld relaterat till 
vårdpersonal

Ålder samt erfarenhet 
hos sjkuksköterskor på 

akutmottagningar

Kommunikation och 
bemötande

Faktorer som ökade 
risken för hot och våld 
relaterat till patienter

Den typiska vålds 
utövaren

Varningstecken på 
potentiellt hot och 

våld

Alkohol och droger

Psykisk ohälsa och 
mental påverkan

Attityder och 
förväntningar

Anhöriga och vänner 
till patienten

Faktorer som ökade 
risken för hot och våld 

relaterat till 
organisationen

Akutmottagningen

Väntetider och 
arbetsbelastning

Triage



 

10 

 

information till patienter som sjuksköterskor sedan fick korrigera, beskrevs som ett 

exempel där hotsituationer kunde uppstå (Angland et al. 2014).  Säkerhetspersonal, 

polis och vårdpersonalen kunde bidra till att våldsincidenter uppstod genom avsaknad 

av medkänsla och empati för patienterna (Morphet et al. 2014). Vidare beskrevs slarvigt 

utförda vårdhandlingar, upplevd brist på omvårdnad, personal som uppträdde stressat 

eller auktoritärt inför patienterna som faktorer med negativ inverkan på relationerna till 

patienterna (Kamchuchat et al. 2008). Även Lau et al. (2012) såg stressad personal som 

en negativ faktor. I en studie utförd på en akutmottagning i Jordanien framkom att 

administrativ personal löpte betydligt högre risk än sjuksköterskorna att hamna i 

hotfulla händelser. Detta ansågs bero på att det i deras arbetsuppgifter ingick att ta 

obekväma samtal med patienter och deras anhöriga, som att till exempel informera om 

väntetider, att efterfråga betalning och neka vård innan betalning var gjord (Kamchuchat 

et al. 2008). 

 

Faktorer som ökade risken för patientrelaterat hot och våld relaterat 

till patienter 

Den typiska våldsutövaren 

Flertalet studier identifierade den typiska förövaren av våldsincidenter på 

akutmottagningarna som en manlig patient i 30 års ålder (Gilchrist et al. 2011, Lau et al. 

2012, Pich et al. 2011 Vezyridis et al. 2014) men även en låg socioekonomisk status 

sågs som en bidragande faktor (James et al. 2006). Flera deltagare i en annan studie 

menade att de anade en trend där våldsamt beteende initierat av kvinnor ökade (Pich et 

al. 2011). Kamchuchat et al. (2008) beskrev i sin studie att oro över sina 

sjukdomssymtom var en vanlig orsak till aggressivt beteende hos patienter.   Många av 

patienterna som var förövaren i en incident hade även varit inblandade i våldsincidenter 

förut (Pich et al. 2013). 

Varningstecken för potentiellt hot och våld 

Det beskrevs även varningssignaler som kunde ses hos personer innan våldsincidenter 

uppkom. Dessa beskrevs som irritation, spänd kroppshållning, rastlöshet, flackande 

blick, personerna gav ej ögonkontakt och vandrade omkring.  Verbala varningssignaler 

var skrik, viskande och mumlande tal (Lau et al. 2012). Även Luck et al. (2007) 

identifierade i sin studie ett antal tecken och beteenden och kunde indikera för 

potentiellt våld från patienter, anhöriga eller vänner. Dessa tecken beskrevs med 
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initialförkortningen STAMP (Steraring, Tone, Anxiety, Mumbling, Pacing). De tecken 

som beskrevs var att gärningsmannen stirrade på sjuksköterskan när han/hon jobbar 

praktiskt, eller undvek ögonkontakt. Ton och volym på rösten identifierades som skarp, 

sarkastisk, förnedrande eller ökade i volym. Det uppvisades oro, genom rodnad i 

ansiktet, hyperventilation, snabbt tal, stora pupiller, smärta eller förvirring. 

Gärningsmannen pratade ofta mumlande, upprepade samma frågor, hade ett sluddrande 

eller inkorrekt tal. Den sista faktorn beskrevs som en motorisk oro. Att denne vankade 

omkring i väntrummet eller inne på rummet, gick fram och tillbaka i sjuksköterskornas 

område, for omkring i sängen eller motsatte sig sjukvård.  

Alkohol och droger 

Flertalet studier (Angland et al. 2014, Gilchrist et al. 2011, James et al. 2006, Knott et 

al. 2005, Lau et al. 2012, Morphet et al. 2014, Olubunmi Ogundipe et al. 2013, Pich et 

al. 2013, Vezyridis et al. 2014) beskrev att de flesta patienter som upplevdes som 

hotfulla på en akutmottagning var påverkade av alkohol och/eller droger. 

Psykisk ohälsa och mental påverkan 

Flertalet patienter som sökte akutmottagningar och bidrog till att hotfulla situationer 

uppkom visade upp ett beteende som associerades med psykisk sjukdom (Gilchrist et al. 

2011, Lau et al. 2012, Morphet et al. 2014) eller suicidproblematik (James et al. 2006). 

Knott et al. (2005) menade att så många som 53 % av de patienter som upplevdes som 

hotfulla av vårdpersonalen var psykiskt sjuka patienter. Dessa patienter identifierades 

som riskfaktorer för potentiellt våldsamt beteende, då sjuksköterskorna såg dem som 

oberäkneliga, en liten situation kunde eskalera och kännas okontrollerbar på väldigt kort 

tid (Pich et al. 2011). Även patienter med till exempel skalltrauma, som uppvisade ett 

irrationellt beteende, upplevdes vara en bidragande faktor (Knott et al. 2005). 

Attityder och förväntningar  

En anledning till upplevt ökad frekvens av våld speciellt kring yngre patienter, ansågs 

vara att dessa såg sjukvården som en rättighet snarare än ett privilegium. Dessa 

förväntade sig och begärde ofta att få behandling omedelbart. Sjuksköterskorna trodde 

att patienterna saknade förståelse för hur allmänna rutiner i arbetet på akutmottagningen 

fungerade (Gilchrist et al. 2011), samt hade orealistiska förväntningar på väntetider och 

tillgänglighet till inneliggande vård via en akutmottagning (Pich et al. 2011). Från 

patientens ankomst till akutmottagningen tills denne lämnar mottagningen, kunde 
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obalans mellan patientens förväntningar och akutmottagningens resurser utlösa våld 

riktat mot akutmottagningens personal. Exempel på detta var en önskan om omedelbart 

omhändertagande trots långa väntetider. Eller viljan att bli undersökt av en erfaren 

specialist när ingen specialist fanns tillgänglig (Allamedine et al. 2011, Lau et al. 2012). 

Att inte vara nöjd med sin behandling (Pich et al. 2013) samt dyra kostnader för vården 

identifierades som andra riskfaktorer (Wu et al. 2012).  

Anhöriga och vänner till patienten på akutmottagningen 

Anhöriga eller vänner till patienten visade sig i flera studier utgöra en stor grupp av 

förövare till verbala övergrepp på akutmottagningarna (Darawad et al. 2015, Senuzun 

Ergün & Karadakovan 2005, Vezyridis et al. 2014, Wu et al. 2012). Olubunmi 

Ogundipe et al. (2013) kom i sin studie fram till att det oftast var manliga anhöriga som 

var förövarna. Aggressiva och/eller arga personer ansågs kunna orsaka våld på 

akutmottagningar (Morphet et al. 2014). Olubunmi Ogundipe et al. (2013) beskrev 

situationer när rivaliserande gäng följde patienten till akutmottagningen och därmed 

uppkom konflikter och våldsincidenter. Sjuksköterskor uttryckte en oro för uppkomst av 

hot och våld när familjemedlemmar blev otåliga under undersökningar och i väntan på 

provsvar, eftersom de anhöriga redan från början var i en känslomässig stress, (Catlette 

2005). Om information inte lämnades ut angående patienternas sjukdomstillstånd till 

medföljande familj eller vänner, kunde detta leda till frustration och aggressivt beteende 

(Darawad et al. 2015). Sjuksköterskorna förstod att familjemedlemmarna ofta redan är 

upprörda och oroliga vid ankomsten till akutmottagningen, dessa känslor förstärktes vid 

brist på information och dålig kommunikation (Catlette 2005). Sjuksköterskor i 

ytterligare en studie identifierade även att yngre mammor som sökte akutvård för sina 

yngre barn ofta initierade ett våldsamt beteende (Pich et al. 2011). Detta ansågs bero på 

en oro för sina anhöriga/barn (Pich et al. 2013).  

 

Faktorer som ökade risken för patientrelaterat hot och våld relaterat 

till organisationen 

Akutmottagningen 

Överbeläggningar och platsbrist på akutmottagningen ansågs som en nyckelfaktor till 

risk för hot och våld (Angland et al. 2014). Ofta uppkom hotfulla incidenter inne på 

behandlingsrummet (Vezyridis et al. 2014). Även brist på effektiva säkerhetsvakter 
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(Allamedine et al. 2011) och dåliga säkerhetsrutiner ansågs öka risken för att 

våldsamma situationer skulle uppkomma (Angland et al. 2014). Dessutom visade sig 

långa arbetsdagar >10timmar vara en riskfaktor för vårdpersonalen att hamna i hot- och 

våldssituationer (Wu et al. 2012). 

Väntetider och arbetsbelastning 

Flertalet studier visade att långa väntetider på akutmottagningarna var en signifikant 

organisatorisk faktor som ökade risken för att hotfulla situationer skulle uppkomma 

(Angland et al. 2014, Darawad et al. 2015, Gilchrist et al. 2011, James et al. 2006, Lau 

et al. 2012, Morphet et al. 2014, Olubunmi Ogundipe et al. 2013, Pich et al. 2013, 

Vezyridis et al. 2014, Wu et al. 2012). Flera studier påvisade att de flesta hotfulla 

situationerna uppkom på nätter och kvällar (Olubunmi Ogundipe et al. 2013, Senuzun 

Ergün & Karadakovan 2005) samt även under veckosluten (Darawad et al. 2015, Knott 

et al. 2005, Vezyridis et al. 2014). En annan studie beskrev därtill en högre frekvens av 

våld under vintern, anledningen till detta ansågs bero på stora patientmängder just vid 

dessa tidpunkter, (Pich et al. 2011). Våldet ökade när väntrummet fylldes, sängarna tog 

slut och arbetsbelastningen steg (Darawad et al. 2015, Pich et al. 2011). En stressig 

arbetssituation med underbemanning, överbeläggningar och platsbrist på 

akutmottagningen var något som ofta orsakade aggressivitet hos patienter och anhöriga 

(Angland et al. 2014, Olubunmi Ogundipe et al. 2013). Lång väntetid innan transport 

till avdelning var en annan faktor som bidrog till uppkomst av hot och våldssituationer 

(Olubunmi Ogundipe et al. 2013).   

Triagering 

Triageringen har beskrivits som en situation där verbala hot ofta uppstår på grund av 

brist på förståelse för triagerutiner (Pich et al. 2013). Även trånga och fel utformade 

triageutrymmen ansågs som en riskfaktor (Angland et al. 2014).  Patienter med låg 

triageprioritet, det vill säga de patienter som fick vänta längst ansågs ofta vara de som 

blev inblandade i incidenter (Pich et al. 2013). 

 

Urvalsmetod och undersökningsgrupper i inkluderade studier som 

utgjort examensarbetets resultat 

I samtliga studier som utgör examensarbetets resultat framgår vilken urvalsmetod som 

använts och undersökningsgrupperna är beskrivna. 
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Kvalitativa studier 

Intervjustudier 

Fyra av de 17 studier som utgjort examenarbetets resultat var av kvalitativ ansats och 

intervjuer utgjorde datainsamlingsmetoden (Catlette 2005, Pich et al. 2011, Pich et al. 

2013, Angland et al. 2014). I en av dessa fyra studier (Catlette 2005) gjordes ett 

bekvämlighetsurval av två traumacenter. Därefter ett ändamålsenligt klusterurval av 

sjuksköterskor (n=8), vilket innebar att sjuksköterskorna som hade blivit utsatt för våld 

på arbetsplatsen tillfrågades att medverka i studien. Utav dessa var 6 kvinnor och 2 

män, bortfallet beskrevs ej. 

I en studie (Pich et al. 2011) gjordes ett första bekvämlighetsurval, vilket innebar att 

akutmottagningen vid det största regionsjukhuset i närområdet valdes. Därefter gjordes 

ett ändamålsenligt klusterurval av sjuksköterskor som tillfrågades att medverka i 

studien. Ändamålsenligt klusterurval innebar i den studien att alla sjuksköterskor som 

arbetade med triage på akutmottagningen tillfrågades om att bli intervjuade, 6 tackade ja 

och ingick i undersökningsgruppen, 4 var kvinnor och 2 var män, hur många som valde 

att tacka nej till att delta i studien beskrevs ej. 

I en annan studie (Pich et al. 2013) gjordes ett första obundet slumpmässigt urval av 

sjuksköterskor (n=1150), vilket innebar att alla sjuksköterskor i landet som uppfyllde 

inklusionskriterierna tillfrågades. Sedan ytterligare ett ändamålsenligt klusterurval av 

sjuksköterskor, det innebar att sjuksköterskor med erfarenhet av hot och våld relaterat 

till barn och ungdomar tillfrågades att delta i studien, 11 tackade ja och ingick i 

undersökningsgruppen, av dessa var 7 kvinnor och 4 var män, bortfallet beskrevs ej 

I ytterligare en studie (Angland et al. 2014) gjordes ett första slumpmässigt urval av 

vilken akutmottagning i en storstad i landet som skulle inkluderas, därefter gjordes ett 

klusterurval av sjuksköterskor som tillfrågades om att medverka i studien. 

Klusterurvalet innebar att alla sjuksköterskor som arbetade på akutmottagningen och 

uppfyllde inklusionskriterierna tillfrågades om att bli intervjuade. Det var ej beskrivet 

hur många som tillfrågades, men 12 valde att delta i studien, 9 deltagare var kvinnor och 

3 var män. 

Kvantitativa studier 

Nio av studierna som ingick i examensarbetet var av kvantitativ ansats (Knott et al. 

2005, Senuzun Ergün & Karadakovan 2005, James et al. 2006, Alameddine et al. 2011, 
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Gilchrist et al. 2011, Wu et al. 2012, Vezyridis et al. 2014, Darawad et al. 2015, 

Olubunmi Ogundipe et al. 2013). 

 

Enkätstudier 

I sju av dessa studier användes enkäter som datainsamlingsmetod (Senuzun Ergün & 

Karadakovan 2005, Alameddine et al. 2011, Gilchrist et al. 2011, Wu et al. 2012, 

Vezyridis et al. 2014, Darawad et al. 2015, Olubunmi Ogundipe et al. 2013). 

 

Enkätstudier besvarade av endast sjuksköterskor 

I två av enkätstudierna (Senuzun Ergün & Karadakovan 2005, Olubunmi Ogundipe et 

al. 2013) bestod undersökningsgruppen av enbart sjuksköterskor. I en av dessa 

(Senuzun Ergün & Karadakovan et al. 2005) gjordes ett första slumpmässigt urval av 

fyra stora sjukhus i staden som inkluderades i studien, därefter gjordes ett klusterurval 

av sjuksköterskor (n=66) på dessa akutmottagningar. Klusterurvalet i denna studie 

innebar att alla sjuksköterskor som arbetade på de aktuella akutmottagningarna 

tillfrågades, svarsfrekvensen låg på 77 %. Av de inkluderade sjuksköterskorna hade 

71,2 % mindre än 5 års erfarenhet av arbete på akutmottagning, samtliga var kvinnor. 

I den andra studien (Olubunmi Ogundipe et al. 2013) med endast sjuksköterskor 

inkluderade gjordes ett första slumpmässigt urval av 6 akutmottagningar i landet och 

därefter ett klusterurval av sjuksköterskor (n=81) som var anställd på 

akutmottagningarna på dessa sjukhus. Svarsfrekvensen låg på 90 % och 25 % var män. 

 

Enkätstudier besvarade av sjuksköterskor och läkare 

I två studier (Wu et al. 2012, Vezyridis et al. 2014) bestod undersökningsgruppen av 

läkare och sjuksköterskor. I en av dessa (Wu et al. 2012) gjordes urvalet med ett första 

slumpmässigt urval av 12 sjukhus, därefter ett klusterurval av sjuksköterskor och läkare 

(n=2464). Klusterurvalet gjordes genom att tillfråga läkare och sjuksköterskor som 

arbetade på de utvalda akutmottagningarna, kvinnor (n=1684) och män (n=780), med en 

svarsfrekvens 79 %, erfarenhet i yrket var ej beskrivet. 

I den andra studien (Vezyridis et al. 2014) med läkare och sjuksköterskor i 

undersökningsgruppen inkluderades samtliga nio akutmottagningar i landet. Därefter 

gjordes ett klusterurval av sjuksköterskor (n=180) och läkare (n=30) genom att tillfråga 

alla läkare och sjuksköterskor med fast anställning på akutmottagningarna. 
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Svarsfrekvensen låg på 85,7 %, 38 % var kvinnor och 66.8% av studiedeltagarna hade 

mer än fem års arbetslivserfarenhet. 

 

Enkätstudier besvarade av olika personalkategorier 

Tre studier (Alameddine et al. 2011, Gilchrist et al. 2011, Darawad et al. 2015) bestod 

av blandade personalkategorier. 

I en av dessa (Alameddine et al. 2011) gjordes ett urval av de 6 största 

akutmottagningarna i staden och därefter ett klusterurval av personal (n=250) på 

akutmottagningarna. Klusterurvalet i denna studie innebar att alla anställda med direkt 

patientkontakt tillfrågades. Svarsfrekvensen i denna studie var 70,3 % varav kvinnor 

(n=88) och män (n=162), erfarenhet i yrket var ej beskrivet. 

I en annan studie (Gilchrist et al. 2011) gjordes först ett slumpmässigt urval av vilka två 

sjukhus som skulle inkluderas och därefter ett klusterurval av personal på 

akutmottagningarna. Klusterurvalet innebar att enkäter delades ut till all personal på 

akutmottagningarna. Där bestod undersökningsgruppen av sjuksköterskor (n=44), 

säkerhetspersonal (n=20), administrativ personal (n=13), läkare (n=6) och övrig 

personal (n=8), 55 deltagare var kvinnor och 36 män. Svarsfrekvensen på den ena 

akutmottagningen var för sjuksköterskor 28,6 % och för säkerhetspersonal 63,6 %. 

Svarsfrekvensen på den andra akutmottagningen var för sjuksköterskor 52,3 % och för 

säkerhetspersonal 65 %. För de övriga yrkeskategorierna var svarsfrekvensen ej angivet, 

inte heller erfarenhet i yrket var beskrivet. 

I ytterligare en studie (Darawad et al. 2015) bestående av blandade personalkategorier 

gjordes ett första slumpmässigt urval av två sjukhus med mer än 300 vårdplatser i 

landet. Därefter gjordes ett klusterurval av ”Nursing assistant” vilket motsvarade 

sjuksköterskor och undersköterskor (n=178). Klusterurvalet innebar inkludering av 

undersköterskor och sjuksköterskor som hade minst tre månaders erfarenhet av arbete 

på akutmottagning. Svarsfrekvensen låg på 58 %, 41,4 % var kvinnor och 58,6 % var 

män och 80 % av studiedeltagarna hade mindre än 5 års erfarenhet i arbete på 

akutmottagning. 

Registerstudier 

I en studie (James et al. 2006) gjordes ett konsekutivt urval av incidentrapporter, vilket 

innebar att alla incidentrapporter (n=218) under 1 år på den enda akutmottagningen i 

staden valdes ut och utgjorde datainsamlingen. 
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I en annan studie (Knott et al. 2005) gjordes ett slumpmässigt urval av en 

akutmottagning vid ett universitetssjukhus i landet. Därefter gjordes ett konsekutivt 

urval av rapporterade fall där överfallslarmet aktiverats på akutmottagningen som 

uppkom under 1 år, dessa rapporterade fall (n=151) utgjorde sedan studiens 

datainsamling. 

Studier med mixad metod 

Fyra av studierna som ingick i examensarbetets var av både kvalitativ och kvantitativ 

ansats (Luck et al. 2007, Kamchuchat et al. 2008, Lau et al. 2012, Morphet et al. 2014). 

I en av dessa studier (Luck et al. 2007) gjordes ett första slumpmässigt urval av en 

akutmottagning, vilket blev en akutmottagning på ett allmänt sjukhus i Australien. 

Därefter gjordes ett bekvämlighetsurval av sjuksköterskor, vilket innebar att alla 

sjuksköterskor med fast anställning på akutmottagningen tillfrågades. 

Undersökningsgruppen bestod av 16 sjuksköterskor som inkluderades till 

semistrukturerade intervjuer och 13 sjuksköterskor som inkluderades till fältintervjuer. 

Av sjuksköterskorna som informerades om studien tackade 37 % ja till att delta i 

intervjuerna. Dessutom utfördes observationer (290 timmar).  Könsfördelning och 

erfarenhet i yrket fanns ej beskrivet.   

I en studie med mixad metod (Kamchuchat et al. 2008) gjordes ett första slumpmässigt 

urval av stort sjukhus i södra Thailand, därefter ett klusterurval av sjuksköterskor från 

olika avdelningar för enkät o intervju. Klusterurvalet för enkätundersökningen innebar 

att alla sjuksköterskor tillfrågades och för intervjuerna att alla sjuksköterskor som hade 

blivit utsatta för våld på arbetsplatsen tillfrågades. I datainsamlingen med enkäter deltog 

545 sjuksköterskor, svarsfrekvensen låg på 91,7 %. och 97 % var kvinnor. I den andra 

datainsamlingen via intervjuer deltog 17 sjuksköterskor. I denna grupp beskrevs varken 

bortfall, könsfördelning eller erfarenhet i yrket.    

I en annan studie (Lau et al. 2012) valdes en akutmottagning på ett stort 

storstadssjukhus i landet, därefter gjordes ett klusterurval av våldsincidentenkäter 

skrivna på akutmottagningen och av sjuksköterskor som arbetade på akutmottagningen.  

Datainsamlingsmetoderna bestod av observationer av våldsincidenter (218 timmar), 

intervjuer (n=34) med sjuksköterskor och våldsincidentenkäter (n=103), 

svarsfrekvensen i intervjudelen i denna studie var 33 %, könsfördelning och erfarenhet i 

yrket ej beskrivet. 
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I ytterligare en studie med mixad metod (Morphet et al. 2014) gjordes ett klusterurval 

av sjuksköterskor. Klusterurvalet innebar att alla sjuksköterskor som var medlem i 

CENA samt arbetade på akutmottagningar i landet tillfrågades att medverka i studien. 

Enkätundersökning genom Delfi-metoden utgjorde datainsamlingen. Första utskicket av 

enkäter var av kvalitativ ansats och därefter två utskick av kvantitativ ansats. 

Undersökningsgruppen bestod av (n=189, 132, 158) i respektive del, könsfördelning 

och bortfall fanns ej beskrivet. 

 

Diskussion 

Huvudresultat 

Flertalet studier identifierade den typiska förövaren som en manlig patient i 30 

årsåldern, men även anhöriga eller vänner till patienter var en grupp som identifierades 

som förövare. De bidragande faktorerna och de situationer som ökade risken för 

uppkomst av patientrelaterat hot och våld på akutmottagningarna visade sig vara långa 

väntetider samt vid triagering vilket beskrevs som en situation där verbala hot ofta 

uppstod. Därtill var bristande kommunikation eller dåligt bemötande mellan 

sjukvårdspersonal och patient, alkohol- eller drogpåverkan hos patienter samt psykisk 

ohälsa fler faktorer som ökade risken för uppkomsten av hot- och våldssituationer. De 

flesta hotsituationer uppkom under veckoslut, kvällar och nätter. I samtliga inkluderade 

studier fanns urvalsmetod och undersökningsgrupp beskrivet. 

 

Resultatdiskussion 

Pich et al. (2011) beskrev att yngre patienter såg sjukvården som en rättighet snarare än 

ett privilegium. Dessa förväntade sig och begärde ofta att få behandling omedelbart. En 

bidragande faktor kan ha varit att det oftare var de yngre patienterna som uppsöker 

akutmottagningen under alkohol eller drogpåverkan (Haberkern et al. 2010).  Det är 

oklart om personal som idag arbetar på akutmottagningar i Sverige har identifierat detta 

problem. I litteraturen framgår inte heller att personal har någon speciell 

handlingsstrategi för att förebygga hot och våldssituationer hos yngre alkohol och 

drogpåverkade personer.  

Långa väntetider identifierades som en bidragande faktor till patientrelaterat hot och 

våld på akutmottagningen (James et al. 2006, Olubunmi Ogundipe et al. 2013, Lau et 

al. 2012, Morphet et al. 2014, Gilchrist et al. 2011, Pich et al. 2013, Angland et 
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al.2014, Darawad et al. 2015, Vezyridis et al. 2014, Wu et al. 2012). Det beskrevs även 

att våldet ökade när arbetsbelastningen ökade (Olubunmi Ogundipe et al. 2013). Enligt 

Socialstyrelsen (2011) är det ett högt patientflöde med hög arbetsbelastning och långa 

väntetider på akutmottagningarna i Sverige. För att minska arbetsbelastningen skulle 

ökad användning av triagering inte bara kunna identifiera patienter som är svårt sjuka 

och behöver omedelbar sjukvård utan även kunna identifiera patienter som skulle kunna 

hänvisas till primärvården direkt eller nästkommande dag. Detta skulle kunna vara ett 

sätt att minska trycket på akutmottagningarna. Det fanns dock risker beskrivna med 

triagering som arbetssätt (Pich et al. 2013). Sjuksköterskor kände sig sårbara, ensamma 

samt att de inte hade något stöd i sitt arbete vid triagering (Ramacciati et al. 2015). Om 

triagering ska öka i användning för att minska arbetsbelastning och väntetider, så 

behöver arbetssätten förbättras för att undvika de negativa aspekterna. Det är 

betydelsefullt att patienterna får klara besked om hur omhändertagandet sker på 

akutmottagningen, det vill säga att enklare åkommor som inte är livshotande, får vänta 

till sist och att de svårast sjuka tas omhand först. Det är även viktigt att informera om 

hur långa väntetiderna för tillfället är. Detta skulle kunna öka förståelsen och 

förhoppningsvis minska irritationen hos patienterna. Brister i kommunikationen mellan 

personal, patient och dess anhöriga eller vänner på akutmottagningen visade sig vara 

ännu en betydande riskfaktor till att hot och våld skulle uppkomma (Kamchuchat et al 

2008, Morphet et al 2014, Wu et al 2012). Men att hinna etablera en god relation mellan 

sjuksköterska och patient på en akutmottagning där tempot ofta var högt och 

omständigheterna för möten var svåra, kunde vara en utmaning (Nyström 2003). Ofta 

var det mellanmänskliga mötet kort (Nyström 2003). I det tidspressade arbetet på 

akutmottagningar kan samtalet vara något som inte prioriteras då andra faktorer ses som 

mer betydelsefulla. Men i sin omvårdnadsteori förklarar Joyce Travelbee att möta 

patienter genom kommunikation, är ett av de viktigaste redskapen som sjuksköterskan 

har att tillgå i sitt arbete. Att möta patienter genom kommunikation kan även vara ett 

viktigt redskap för att förebygga hot och våld på akutmottagningen. Kamchuchat et al. 

(2008) beskrev i sin studie att oro över sina sjukdomssymtom var en vanlig orsak till 

aggressivt beteende hos patienterna. Att i den situationen, viket Joyce Travelbee 

beskriver i sin teori, ta sig tiden att tala med den enskilda patientens uppfattningar och 

upplevelser kring sin situation kan kanske i många fall lugna patienten innan situationen 

blir hotfull. Tyvärr är situationen på akutmottagningarna inte alltid optimal för att ett 

bra mellanmänskligt möte ska ske. Darawad et al. (2015) beskrev att våldet ökade när 
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väntrummet fylldes, sängarna tog slut och arbetsbelastningen steg. I en sådan situation 

är det en utmaning att bygga en ömsesidig relation med patienter och anhöriga. 

Travelbee menar att sjuksköterskan ansvarar för att relationen upprätthålls och skapas 

men kan aldrig bygga relationen ensam då relationen måste vara ömsesidig. En 

förutsättning kan vara att sjuksköterskan ser den unika individen och bekräftar de behov 

som uttrycks av patienterna. 

En annan bidragande faktor till att hot och våldssituationer uppkom var patienters och 

anhörigas påverkan av alkohol eller droger, (James et al. 2006, Olubunmi Ogundipe et 

al. 2013, Lau et al. 2012, Morphet et al. 2014, Gilchrist et al. 2011, Pich at al.2013, 

Angland et al. 2014, Knott et al. 2005, Vezyridis et al. 2014). 

Det är välkänt att alkohol påverkar en persons omdöme och har en stark påverkan på 

beteende. Cork & Ferns. (2008) anser att det är mindre troligt att en alkoholpåverkad 

patient medverkar enligt personalens önskemål, kan mer troligt överreagera och är mer 

redo och villig att ge sig in i konfrontationer än utan påverkan av alkohol. Travelbee 

menar att kommunikation är en komplicerad process som kräver bestämda 

förutsättningar. Detta inkluderar olika färdigheter, bland annat kunskap och förmåga att 

tillämpa den. I en situation med en aggressiv alkohol- eller drogpåverkade patient ställs 

stora krav på sjukvårdspersonalen, för att lösa en komplicerad situation. Troligen 

behövs en sensitivitet för situationen och ett välutvecklat sinne för ”timing” för att det 

mellanmänskliga mötet ska bli bra. Travelbee anser att denna förmåga kräver 

självinsikt, förståelse av dynamiken i människors handlingar och engagemang.  

Flera studier såg att det var vanligt att situationer med hot och våld inte rapporterades 

vidare (Speroni et al. 2014, Wolf et al. 2004, Healy & Tyrrell 2011) Detta kan ha olika 

förklaringar, dels identifierades rapporteringsprocessen som obekväm och tidsödande 

(Speroni et al. 2014). Det beskrevs även att sjuksköterskor ansåg att en anmälan eller en 

rapportering av arbetsplatsvåld inte ledde fram till någon förändring (Senuzun Ergün & 

Karadakovan 2005).  Detta kunde även bero på en acceptans om att det var något som 

var normalt i arbetet på en akutmottagning (Wolf et al. 2004). En acceptans av 

våldshandlingar kan även bero på vilken typ av våldshändelse det handlar om. Vid olika 

sjukdomstillstånd som demens, psykiatriska fall eller alkoholpåverkade, ansågs inte 

våldet vara avsiktligt och var därmed mer accepterat (Ramacciati et al. 2015). Trots att 

våldet förringas, gav det skador och konsekvenser för den drabbade som påverkade 

individen en längre tid efter att incidenten inträffat (Fernandes et al. 1999). Vilket trots 

allt gör det till ett betydande arbetsmiljöproblem. 
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Diskussion av urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Urval av sjukhus 

Sjukhusen valdes i de flesta studier ut med antingen slumpmässigt urval eller 

bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval är den svagaste formen av urval (Polit & Beck 

2011). Vid ett slumpmässigt urval av sjukhus har alla sjukhus samma chans att 

inkluderas i studien. I en studie valdes alla akutmottagningar i landet ut, detta ökar 

representativiteten. 

 

Urval av sjukvårdspersonal 

Sjukvårdspersonal valdes antingen ut med hjälp av kluster urval eller ändamålsenligt 

kluster urval. Detta är ett strategiskt urval och innebär att de som utgör ett urval delar 

vissa karaktäristika, till exempel att de genomgått upplevelser av det fenomen som 

forskaren vill undersöka (Forsberg & Wengström 2008). I dessa fall var det 

sjuksköterskor med erfarenhet ifrån hot och våldssituationer, vilket ökar möjligheten för  

forskarna att få svar på sina frågor av personer som kan ses som experter inom området. 

Svagheten i denna urvalsmetod är att alla individer inte har samma möjlighet att bli 

inkluderad till studien. Det är då troligt att vissa grupper eller karaktäristika blir 

underrepresenterade, och det finns en risk att resultaten blir missvisande (Polit & Beck 

2011). 

 

Undersökningsgrupperna 

En eventuell svaghet i de kvalitativa studiernas undersökningsgrupper var att de hade 

relativt få deltagare, sex till åtta (Catlette 2005, Pich et al. 2011). Det kan då vara 

svårare att garantera att informanterna är representativa för populationen. Om urvalet 

inte är representativa för populationen, försämras studiens trovärdighet (Polit & Beck 

2011). De kvantitativa studierna innehöll mellan 66 och 2464 deltagare. För att kunna 

göra statistiska beräkningar får en undersökningsgrupp i en kvantitativ studie inte vara 

för liten, ju större undersökningsgruppen är, desto mer troligt att den är representativ för 

populationen (Polit & Beck 2011). I två studier användes ett konsekutivt urval av 

incidentrapporter eller rapporterade överfall, som uppstod under 1 år. En svaghet kan 

vara att tidsperioden var för kort, så att insamlad data inte blev representativ (Polit & 

Beck 2011). Svarsfrekvensen i de inkluderade kvantitativa studierna var relativt hög i de 

flesta fall, två studier hade låg svarsfrekvens 28 % och 33 % (Gilchrist et al. 2011, Lau 

et al. 2012). Dock framgick inte svarsfrekvensen i alla studier. För att kunna 
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generalisera resultaten bör bortfallet vara så litet som möjligt och generalisering bör inte 

göras om bortfallet är stort, då detta kan tyda på att vissa grupper har avböjt att 

medverka i undersökningen (Forsberg & Wengström 2008). 

 

Metoddiskussion 

Databassökningar gjorde i tre stora databaser, som valdes utifrån valt ämnesområde, 

vilket gav ett stort utfall av artiklar. “Workplace violence” och “Emergency 

department” användes som sökord. MeSH termen för akutmottagning visade sig vara 

emergency service hospital. Men med detta sökord föll många relevanta artiklar bort. 

Därmed föll valet på “emergency department” som användes av fler artikelförfattare 

som nyckelord, och gav ett större utfall i sökningarna. Sökningarna begränsades till 

studier som var publicerade de sista tio åren, detta kan ha uteslutit äldre forskning med 

relevant resultat. Eftersom miljön på akutmottagningar ständigt förändras ansågs det 

mest värdefullt att relativt ny forskning skulle undersökas. Det finns en risk att 

tolkningen av de engelska studiernas resultat kan ha misstolkats. För att så långt som 

möjligt undvika detta lästes först de inkluderade studierna igenom individuellt 

(grundligt och upprepade gånger). Därefter jämfördes och diskuterades innehållet 

gemensamt. Detta minskade också risken för subjektiva tolkningar eller att väsentlig 

information utelämnades. Samtliga artiklars resultat har redovisats för att bibehålla 

objektiviteten.  Inkluderade studiers skillnader i olika länders kontext kan påverka typen 

och frekvensen av våldshandlingar som rapporterats samt hur dessa påverkat 

sjukvårdspersonalens tolkningar om hot och våldsbilder. Dock gav de inkluderade 

artiklarna en samstämmig bild av riskfaktorerna, vilket skulle kunna öka 

överförbarheten till svensk akutsjukvård. Valet av en litteraturstudie som metod, har 

därför på ett tillfredsställande sätt svarat på syfte och frågeställningar.  

I examensarbetets resultat inkluderades även tecken och beteenden som kunde indikera 

potentiellt våld från patienter, anhöriga eller vänner (Lau et al. 2012) trots att detta kan 

tyckas ligga utanför syftet med studien. Anledningen till att inkludera detta var med en 

förhoppning om att detta kan adderas till den kunskap som denna studie 

förhoppningsvis kommer att utgöra. 

 

Klinisk betydelse 

Det är av vikt att identifiera och sammanställa de faktorer som kan öka risken för att 

patientrelaterat hot och våld uppstår på akutmottagningar. Genom detta uppnås en ökad 
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medvetenhet kring vilka situationer som har betydelse för att hot och våld uppstår och 

en förståelse om hur den risken kan undvikas. Kommunikation har funnits med som en 

röd tråd i resultatet, och ett antagande kan vara att många våldssituationer kan 

förebyggas genom en tydlig information och att ta sig tiden att lyssna på patienter och 

anhöriga. Att få klara besked om väntetider och anledningar till väntan och 

meddelanden om provresultat och om vad som kommer att hända kan leda till minskad 

oro. En ökad medvetenhet om att många våldssituationer uppkommer i triagen, att 

många sjuksköterskor känner sig sårbara i den situationen, samt att yngre sjuksköterskor 

med mindre arbetslivserfarenhet tycks riskera att bli mer utsatta för våld talar för att 

nyutbildade sjuksköterskor ej ska arbeta med triagering i första hand. 

Triagesjuksköterskorna behöver också stöttning för att minska känslan av utsatthet och 

sårbarhet.  Författarnas förhoppning är att detta arbete ska öka medvetenheten hos våra 

kollegor och att ämnet kommer att belysas och diskuteras både som ett 

arbetsmiljöproblem och som ett problem som riskerar att försämra vårdkvalitén för 

patienterna på akutmottagningen. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Vid databassökningar av studier att inkludera till föreliggande examensarbete, fanns 

många kvantitativa studier att inkludera men den kvalitativa forskningen var mer 

sparsam.  För att få en mer djuplodad förståelse för vilka faktorer som påverkar 

uppkomsten av hot och våldssituationer på akutmottagningar i ett svenskt kontext skulle 

fler kvalitativa studier vara berikande. Genom att förstå vårdpersonalens uppfattning av 

fenomenet patientrelaterat våld på akutmottagningarna, kan möjligheter till förändring 

identifieras, samt eventuellt förebyggande åtgärder vidtas i större utsträckning. 

Patientens perspektiv tycks även fattas inom området. Fler observationsstudier av 

våldsincidenter skulle vara av värde för att öka förståelsen för uppkomsten av 

våldsincidenter. Detta kan i sin tur bidra till att utveckla strategier som kan förebygga 

incidenter av detta slag. 

 

Slutsats 

Att få kännedom om faktorer som kan öka risken för att patientrelaterat hot och våld 

uppstår på akutmottagningar kan leda till kunskap och handlingsprogram för att minska 

dessa risker. Faktorer som alkohol och drogpåverkade patienter, långa väntetider, brister 

i kommunikationen och triagering visade sig vara några faktorer som påverkade 
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uppkomsten av hot och våld. Att vårdpersonal försöker bygga en relation till patienter 

och anhöriga samt vara tydlig med information om väntetider och triagerutiner kan vara 

ett sätt att förebygga hot och våldssituationer. Ett utökat användande av triageringen 

skulle kunna minska väntetiderna vid akutmottagningarna. Om arbetssättet med 

triagering utökas behövs också ökat stöd till sjuksköterskorna som jobbar med detta 

eftersom arbetet med triagering innebar en utsatt och sårbar situation. 

Det är inte bara viktigt att stödja sjuksköterskans arbete vid triagering, utan att även 

skapa en trygg arbetsmiljö på akutmottagningar så att en hög vårdkvalité kan 

upprätthållas. 
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Bilaga 1. 

 

Författare / År / 

Land 

Syfte Resultat 

Alameddine et al. 

/ 2011 / Libanon  

Att undersöka förekomst, egenskaper och faktorer 

som associeras med exponering av våld hos 

anställda vid akutmottagningar i Libanon.  

Faktorer som ansågs bidra till våld på akutmottagningar var: orimliga 

förväntningar från patienter eller anhöriga, alkohol- eller drogpåverkan, 

psykisk sjukdom, långa väntetider, attityder hos de anställda och brist 

på vakter. 

Angland et al. / 

2014 / Irland 

Att identifiera sjuksköterskors uppfattning om vilka 

faktorer som orsakar våld och aggressioner på 

akutmottagningen. 

Riskfaktorer: Miljöfaktorer – långa väntetider, 

överbeläggningar/platsbrist, trånga och fel utformade triageutrymmen, 

dåliga säkerhetsrutiner.  

Kommunikationsfaktorer - personalens attityd mot patienterna och 

anhöriga, felaktig information från läkare till patienter, bristande 

kommunikation mellan sjuksköterskor, stressig arbetssituation som 

ledde till en försämrad attityd hos sjuksköterskorna vilket i sin tur kunde 

leda till aggression hos patienter, kommunikationsproblem med 

alkoholpåverkade patienter. 

Catlette / 2005 / 

USA 

Att studera fenomenet arbetsplatsvåld genom att 

intervjua legitimerade sjuksköterskor som hade 

upplevt arbetsplatsvåld under tjänstgöring.  

Akutsjuksköterskorna kunde identifiera specifika upplevelser av våld på 

arbetet. Sjuksköterskorna beskrev känslan av sårbarhet i mötet med 

psykiskt sjuka patienter, alkohol- eller drogpåverkade patienter, 

utåtagerande patienter samt oroliga och otåliga anhöriga.  

Darawad et al. / 

2015 / Jordanien 

Att (a) undersöka hur många procent av 

sjuksköterskorna som hade upplevt verbalt och 

psykiskt våld under arbetet på Jordanska 

akutmottagningar. (b) Att identifiera hur 

våldsincidenterna rapporterades. (c) Att fastställa 

orsaken till våld mot akutmottagningarnas 

sjuksköterskor, ur sjuksköterskornas perspektiv. 

(d) Undersöka de jordanska sjuksköterskornas 

tankar kring våld och dess rättsliga påföljder. (e) 

91,4 % av sjuksköterskorna hade upplevt arbetsplatsvåld. Majoriteten 

(51,7 %) rapporterade dessa incidenter med en skriftlig rapport. Den 

vanligaste orsaken till våld ansågs vara många patienter och hög 

arbetsbelastning. Yngre sjuksköterskor med mindre erfarenhet utsattes 

oftare för arbetsrelaterat våld. Mer än hälften av incidenterna uppstod på 

kvällsskiftet. Av förövarna var 1 % familj eller vänner till patienterna. 

64,4 % ansåg att sjuksköterskorna skulle få utbildning i förebyggande 

och hantering av våldshändelser. De flesta ansåg att de inte ville vidta 

rättsliga åtgärder. 



 

 

Identifiera olikheter i upplevelserna av våld 

beroende på demografiska egenskaper.  

 

Gilchrist et al. / 

2011 / Australien 

Att utforska huruvida alkoholrelaterat våld på 

akutmottagningar är ett växande problem och hur 

det kan åtgärdas. 

Faktorer som orsakade våldsincidenter: alkohol var den största faktorn, 

drogmissbruk, långa väntetider, psykisk ohälsa, bristande förståelse för 

rutiner var andra faktorer. Män, 26-40 år och patienter var oftare 

inblandad i våldsincidenter än anhöriga och vänner. 

James at al. / 

2006 / 

Storbritanien 

Att utreda karaktären av våldsincidenter riktade 

mot personalen på en akutmottagning. 

Resultatet visade att patienterna oftast var förövarna. Yngre män samt 

patienter med låg socioekonomisk status var överrepresenterade i 

rapporterna. Andra faktorer var alkohol, långa väntetider och 

suicidproblematik/psykisk ohälsa. 

Kamchuchat et 

al. / 2008 / 

Thailand 

Att dokumentera vad som är karaktäristiskt för 

arbetsplatsrelaterat våld som riktas mot 

sjuksköterskor.  

Patienter och deras anhöriga var de huvudsakliga förövarna vid verbalt 

och fysiskt övergrepp. Psykisk sjukdom, dålig kommunikation, oro hos 

patienterna, alkohol- och droganvändning var faktorer som ansågs öka 

förekomsten av våld. Yngre sjuksköterskor var mer utsatta för 

övergrepp.   

Knott et al. / 

2005 / Australien 

Att utvärdera orsaker, undersöka karaktärer, typ 

och konsekvenser av obeväpnade hot på 

akutmottagningarna.  

 

Flest överfallslarm utlöstes på lördagar och under sena kvällar/tidiga 

morgnar. 11 % av patienterna hade en historik med våldsamt beteende. 

22 % var alkoholpåverkade och 9 % hade använt droger. 65 % av 

patienterna var män med en median ålder på 32 år. Andra identifierade 

förövare var patienter med skallskador och psykisk sjukdom. 

Lau et al. / 2012 / 

Australien 

Att undersöka kulturella aspekter av våld på 

akutmottagning. 

Majoriteten som var involverad i våldsincidenter var patienter, de flesta 

män mellan 21-40 år. Långa väntetider, eller att bli nekad vård kunde 

ses som triggande faktorer. Stressad personal, alkohol/droger, psykisk 

ohälsa var andra orsaker till våld. Icke verbala varningssignaler som 

kunde ses innan våldsincidenter var irritation, spänd kroppshållning, 

rastlöshet, flackande blick, ej ge ögonkontakt, vandra runt. Verbala 

varningssignaler var skrik, viskningar och mumlanden. 

 

Luck et al. / 2007 

/ Australien 

Att beskriva vilka komponenter av observerbart 

beteende som indikerar potentiellt våld hos 

STAMP: 

Stirrande- på sjuksköterskan när hon/han jobbar praktiskt, undvikande 



 

 

patienter, anhöriga eller vänner vid besök på en 

akutmottagning. 

av ögonkontakt. Tonen och volymen på rösten – skarp, sarkastisk, 

förnedrande, ökande i volym. Anxiety (oro) – rodnad i ansiktet, 

hyperventilation, snabbt tal, stora pupiller, smärta, förvirring. Mumling 

– pratar mumlande, upprepar samma frågor, sluddrar eller inkorrekt tal. 

Pacing (motorisk oro) – går omkring i väntrummet eller inne på 

rummet, går fram och tillbaka i sjuksköterskornas område, far omkring i 

sängen, motsätter sig sjukvård. 

Morphet at al. / 

2014 / Australien 

Att identifiera orsaker och de vanligaste typerna 

av våld på akutmottagningar och hur de uppfattas 

av tre olika grupper av sjuksköterskor. 

Största orsakerna till våld på akutmottagningen var alkohol- och 

drogpåverkade personer, patienter med psykisk ohälsa, aggressiva 

och/eller arga personer. Säkerhetspersonal, polis och akutmottagningens 

egen personal bidrog till våld. Långa väntetider. 

Olubunmi 

Ogundipe et al. / 

2013 / Nigeria 

Att identifiera uppkomsten av våld mot 

sjuksköterskor på akutmottagningen, 

sjuksköterskornas uppfattning om vad som orsakar 

våld, effekter på vården och tänkbara 

förebyggande åtgärder. 

Manliga anhöriga eller vänner var oftast förövare. Det mesta av våldet 

skedde på kvällstid. Andra faktorer var alkoholkonsumtion, 

droganvändning, överbeläggningar, underbemanning, långa väntetider, 

dåliga säkerhetsrutiner, lång väntetid innan transport till avdelningar, 

spridning av gäng eller kulturella konflikter till akutmottagningen.  

Pich et al. / 2011 

/ Australien 

Att beskriva triagesjuksköterskors upplevelser av 

patientrelaterat arbetsplatsvåld under de senaste 

månaderna.  

Bidragande faktorer till patientrelaterat våld identifierades. De beskrevs 

som långa väntetider, patienters alkohol och substansbruk, psykisk 

sjukdom, yngre patienter, personalens bemötande och avsaknad av anti- 

aggressions träning., Våld ansågs vara vanligast på eftermiddagsskiften 

och på helger under vintersäsongen.  

Pich at al. / 2013 

/ Australien 

Att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av våld 

från unga patienter och föräldrar på en 

akutmottagning. 

Faktorer och beteenden som föregick våldsincidenter var långa 

väntetider som ledde till uppmärksamhetssökande/ krävande beteende, 

alkohol- och/eller drogkonsumtion, tidigare våldsincidenter, brist på 

förståelse för triagering, låg triageprioritet, oro för anhöriga/barn, 

missnöje med vården. 

Senuzun Ergün & 

Karadakovan / 

2005 / Turkiet 

Att fastställa utbredningen av våld upplevd av 

sjuksköterskor på en akutmottagning i en Turkisk 

stad, om incidenterna rapporterades och om några 

åtgärder vidtogs. Att identifiera sjuksköterskors 

De flesta våldsincidenter skedde under nattskiftet. Oftare var familj eller 

vänner förövaren än patienten själv. Frekvensen av verbalt våld 

minskade ju äldre sjuksköterskorna var och ju mer erfarenhet de hade av 

arbete på akutmottagning. 



 

 

attityd till incidenterna och vilken betydelse deras 

professionella bakgrund hade. 

Vezyridis et al. / 

2014 / Cypern 

Att identifiera hur vanligt det upplevs vara med 

våld på Cypriotiska akutmottagningar. Identifiera 

karaktäristiska, bidragande faktorer och förslag 

på åtgärder för att minska arbetsplatsvåld på alla 

nio allmänna akutmottagningar på Cypern.  

Förövare var oftast anhöriga eller vänner till patienterna. Särskilt utsatta 

var yngre anställda med mindre erfarenhet. Väntetider identifierades 

som den mest signifikanta orsaken till våldet. Attityder hos patienter, 

alkohol intoxikation, drogmissbruk och mental sjukdom var andra 

orsaker till att våld uppkom. Majoriteten av våldshändelser uppkom på 

fredagar eller lördagar under nattskiftet. Deltagarna beskrev förövarens 

karaktäristika som man, över 30 år gammal och en släkting eller vän till 

patienten.  

Wu et al. / 2012 / 

Kina 

Att undersöka förekomsten av våld på 

arbetsplatser upplevda av kinesiska läkare och 

sjuksköterskor, samt utforska relaterade 

riskfaktorer till arbetsplatsvåld.  

 

Identifierade riskfaktorer för arbetsplatsrelaterat våld var manligt kön, 

långa arbetstider och nattarbete. Kommunikationsproblem med 

förövarna, missnöje med behandling, långa väntetider och höga 

kostnader för behandlingar. De vanligaste förövarna var anhöriga (54 

%) därefter patienterna (41 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

 
Författare/ 

År/ Land 

Titel Design Undersökningsgrupp Datainsamlings-

metod 

Dataanalys-metod Urval 

Alameddin

e et al. / 

2011 / 

Libanon 

Occupational 

violence at 

Lebanece 

Emergency 

departments: 

Prevalence, 

Charakteristics 

and associated 

factors. 

Kvantitativ 

studie med 

explorativ 

tvärsnitts 

design. 

Deltagare (n=250) 

70,3 % 

svarsfrekvens, män 

(n=162) Kvinnor 

(n=88). De flesta 

(n=112) mellan 26-

35 år. 

Enkäter Variabler som var 

associerade till 

exponering av våld 

beräknades. Två 

olika logiska 

regressionsanalyser 

användes för att 

undersöka olika 

faktorers påverkan 

till våld 

Urval av de sex största akut- 

mottagningarna (av 30) i 

Beirut, Libanon. 

Klusterurval av alla anställda. 

Inklusionskriterier: alla 

anställda med direkt 

patientkontakt. 

Exklusionskriterier: beskrevs 

ej. 

Angland et 

al. / 2014 / 

Irland 

Nurses´ 

perceptions of the 

factors which 

cause violence 

and aggression in 

the emergency 

department: A 

qualitative study. 

Studie med 

kvalitativ 

ansats och 

beskrivande 

design. 

12 sjuksköterskor 

varav 3 män och 9 

kvinnor. Största 

andelen (n=5) 36-40 

år. Största andelen 

(n=5) hade 7-10 års 

erfarenhet från 

akutsjukvård. 

Semistrukturera

de intervjuer. 

Tematisk analys av 

intervjudata.  

 

Slumpmässigt urval av en 

Irländsk akutmottagning i en 

storstad. 

Ändamålsenligt klusterurval av 

sjuksköterskor. 

Inklusionskriterier: minst 6 

månaders erfarenhet på 

akutmottagning, involverad i en 

hot- och våldssituation sista 

månaderna. 

Exklusionskriterier: beskrevs 

ej.  

Alla sjuksköterskor som 

arbetade på akutmottagningen 

och uppfyllde kriterierna 

tillfrågades att bli intervjuad. 



 

 

Catlette  / 

2005 / USA 

A descriptive 

study of the 

perceptions of 

workplace 

violence and 

safety strategies 

of nurses working 

in level 1 trauma 

centers. 

Kvalitativ 

studie med 

beskrivande 

design. 

Deltagare (n=8). 

Kvinnor (n=6) män 

(n=2) 

Intervjuer med 

öppna frågor. 

Analys, bearbetning 

och kategorisering 

av insamlad data. 

Bekvämlighetsurval två olika 

traumacenter. Ändamålsenligt 

klusterurval av sjuksköterskor. 

Inklusionskriterier: 

Legitimerade sjuksköterskor, 

med anställning på ett Level 

one traumacenter, samt skulle 

ha blivit utsatt för våld på 

arbetsplatsen, samtycker att bli 

intervjuad. 

Exklusionskriterier: beskrevs 

ej. 

Darawad et 

al. / 2015 / 

Jordanien 

Violence against 

emergency 

departments in 

Jordan. 

Kvantitativ 

studie med 

beskrivande 

design. 

Deltagare (n=174) 

svarsfrekvens 58 %. 

80 % av deltagarna 

hade arbetat på 

akutmottagningen i 

mindre än 5 år. 

Medelåldern var 27 

år. 41.4% kvinnor, 

58.6% män. 

Enkäter Deskriptiv statistik 

användes för att 

beskriva  data. 

Skillnader i 

exponering av våld 

relaterat till 

deltagarnas 

demografiska 

grupper. 

Två slumpmässigt utvalda 

Jordanska sjukhus med mer än 

300 vårdplatser.  

Klusterurval av ”nursing 

assistant”, vilket motsvarar 

undersköterkor och 

sjuksköterskor. 

Inklusionskriter: 

undersköterkor, legitimerade 

sjuksköterskor och minst 3 

månaders erfarenhet av arbete 

på akutmottagning. 

Exklusionskriterier: beskrevs 

ej.  

Gilchrist et 

al. / 2011 / 

Australien 

Experiences of 

emergency 

department staff: 

Alcohol-related 

Studie med 

kvantitativ 

ansats och 

beskrivande 

91 respondenter, 

varav 20 

säkerhetspersonal, 

44 sjuksköterskor, 

Enkäter 

utvecklad och 

baserad på 

tidigare studier. 

Två olika statistiska 

analyser användes 

för att undersöka 

sambandet mellan 

Slumpmässigt urval av två 

stora akutmottagningar i 

Illawarra, New South Wales, 

Australien. Ändamålsenligt 



 

 

and other 

violence and 

aggression 

design. 

Retrospektiv 

studie. 

13 administrativ 

personal, 6 läkare, 8 

övriga. 36 män och 

55 kvinnor. 

Svarsfrekvensen: 

Hospital A – 

sjuksköterskor 52,3 

%, säkerhetspersonal 

65 %. Hospital B – 

sjuksköterskor 28,6 

%, säkerhetspersonal 

63,6 %. 

 

demografiska 

variabler och typen 

av överfall. En 

öppen fråga ställdes, 

där kodades 

resultatet och 

analyserades 

kvantitativt. 

klusterurval av personal på 

akutmottagning. Enkäter 

delades ut till personal på 

personalmöte, uppmuntrades att 

fylla i enkäterna. 

James at 

al./ 2006 / 

Storbritanie

n 

Violence and 

aggression in the 

emergency 

department.  

Studie med 

kvantitativ 

ansats och 

beskrivande 

design. 

Retrospektiv 

studie. 

Granskning av 218 

incident-rapporter 

under ett år. 

187 individer 

identifierades, men 

14 av dessa orsakade 

mer än en incident 

under 

studieperioden.  

Granskning av 

incidentrapporte

r, 

vittnesrapporter 

samt medicinska 

rapporter på de 

patienter som 

utfört 

attackerna. 

Beskrivande 

statistik, jämförande 

analys. Skillnader 

mellan avdelningar 

och antalet 

incidentrapporter. 

Hur kunde olika 

faktorer påverka 

antalet incidenter. 

Konsekutivt urval. Granskning 

av alla incident- rapporter 

under ett år på Queen´s 

Medical Centre, den enda 

akutmottagningen i centrala 

Nottingham, UK. 

Exkluderingskriterier: Patienter 

som ej hade hemadress i 

Nottingham. 

Kamchucha

t et al. / 

2008 / 

Thailand 

Workplace 

violence directed 

at nursing staff at 

a general hospital 

in southern 

Thailand. 

Mixad metod. 

Kvantitativ 

och kvalitativ 

studie med 

beskrivande 

och explorativ 

design. 

Deltagare i 

enkätstudien (n=545) 

svarsfrekvens 91,7 

%, där 97 % (n=530) 

var kvinnor. Ålder 

yngre än 30 år 

(n=237). Deltagare i 

intervjustudien 

Studien var 

uppbyggd i två 

delar. Enkäter 

och 

strukturerade 

intervjuer. 

Data från 

intervjuerna 

analyserades 

kvalitativt och 

presenterades med 

utvalda fallstudier. 

Beräkningar för 

fastställande av 

Slumpmässigt urval av stort 

sjukhus i södra Thailand.  

Klusterurval av sjuksköterskor 

på olika avdelningar. 

Inklusionskriterier i 

enkätstudien: legitimerad 

sjuksköterska. 

Inklusionskriterier i 



 

 

(n=17)  

 

signifikanta 

riskfaktorer relaterat 

till våld. 

intervjustudien: Legitimerade 

sjuksköterskor som hade blivit 

utsatta för våld på 

arbetsplatsen, samtycker att bli 

intervjuad.  

Exklusionskriterier: beskrevs 

ej. 

Knott et al. 

/ 2005 / 

Australien 

Epidemiology of 

unarmed threats 

in the emergency 

department. 

Kvantitativ 

studie med 

beskrivande 

design. 

Prospectiv 

observerande 

studie under 12 

månader. 

Granskning av 

(n=151) rapporterade 

fall av obeväpnade 

hot på akutmottag-

ningen. 

Granskning av 

incidentrapporte

r. 

Datainsamlings 

instrument som 

utformades av 

författarna. 

Därefter testades 

och reviderades 

den innan 

datainsamling. 

Samt 

journalgranskni

ng. 

Beskrivande 

analyser. Jämförelse 

av olika 

patientgrupper, 

relaterat till våld.  

Slumpmässigt urval av en 

akutmottagning vid ett 

universitetssjukhus i landet. 

Konsekutivt urval av fall där 

överfallslarmet aktiverats på 

akutmottagningen. 

Inklusionskriterier: Alla 

”larmade” obeväpnade hot på 

akutmottagningen som om 

uppkom under studiens 12 

månader. Exklusionskriterier: 

beskrevs ej. 

Lau et al. / 

2012 / 

Australien 

Violence in the 

emergency 

department: An 

ethnographic 

study (part I,II). 

Studie med 

kvalitativ och 

kvantitativ 

ansats och 

beskrivande 

design. 

242,5 timmar 

observation, 103 

våldsincidentenkäter 

ifyllda av 

sjuksköterskor. Utav 

dessa 103 

våldsincidenter 

gjordes 34 (33 % 

svarsfrekvens) 

Strukturerade 

observationer, 

semistrukturerad

e intervjuer och 

enkäter. 

Kvantitativ data 

analyserades och 

förenades därefter 

med kvalitativa data 

och analyserades 

därefter utifrån 

teman. 

Slumpmässigt urval av en 

akutmottagning på ett stort 

storstadssjukhus i landet under 

tre månader. 

Klusterurval av 

våldsincidentenkäter och 

sjuksköterskor. 

Inklusionskriterier: 

Patienter - över 18 år, hade en 



 

 

intervjuer med 

inblandade 

sjuksköterskor.              

våldsincidentenkät ifyllt av en 

sjuksköterska, godkänner att bli 

intervjuad. 

Sjuksköterskor – samtycker att 

bli observerad/intervjuad. 

Exklusionskriterier: 

Patienter ej tillgänglig för 

telefonintervju (inlagd på 

sjukhus), patienten ej hade en 

telefon, prio I patienter, 

patienter med svår psykisk 

sjukdom/ångest.  

Luck et al. / 

2007 / 

Australien 

STAMP: 

components of 

observable 

behavior that 

indicate potential 

for patient 

violence in 

emergency 

departments. 

Mixad studie 

med kvalitativ 

och kvantitativ 

ansats och 

beskrivande 

design.  

290 timmar 

observation, 16 

semistrukturerade 

intervjuer och 13 

fältintervjuer med 

sjuksköterskor under 

en 5 månaders 

period. 

I fas 1 av 

studien 

utvecklades 

verktyg för 

datainsamling. I 

fas 2 användes 

strukturerade 

observationer 

och 

semistrukturerad

e intervjuer för 

att få fram 

kvantitativ data. 

Tematiska analyser 

av text data. 

Frekvensräkning och 

statistiska analyser 

användes för 

behandling av 

numerisk data.  

Slumpmässigt urval av en 

akutmottagning på ett allmänt 

sjukhus i Australien. 

Bekvämlighet urval användes 

för att rekrytera sjuksköterskor. 

Inklusionskriterier: registrerad 

sjuksköterska, anställd på 

akutmottagningen. 

Exklusionskriterier: beskrevs 

ej. 

Alla sjuksköterskor som 

uppfyllde kriterierna 

informerades om studien, 37 % 

(n=20) samtyckte att vara med i 

fas 2 av studien. 

Morphet at 

al. / 2014 / 

Australien 

At the crossroads 

of violence and 

aggression in the 

Kvantitativ 

och kvalitativ 

ansats, 

Sjuksköterskor 

uppdelade i tre 

grupper – Rond 1 

Enkäter 

Delfi-metoden 

användes, 

Kvalitativ data 

kodades.  Kvantitativ 

data analyserades 

Klusterurval av sjuksköterskor. 

Inklusionskriterier: Arbetar på 

akutmottagning i Australien, 



 

 

emergency 

department: 

perspectives of 

Australien 

emergency 

nurses. 

beskrivande 

design. 

(n=189) – varav 

triagesköterskor 

(n=135), icke-

triagesköterskor 

(n=10), enhetschefer 

(n=12).  

Rond 2 (n=132) 

varav 

triagesköterskor 

(n=109), icke-

triagesköterkor 

(n=8), enhetschefer 

(n=15). Rond 3 

(n=158) varav 

tiragesköterkor 

(n=130), icke-

tiragesköterskor 

(n=8), enhetschefer 

(n=20). De flesta 

arbetat 6-10 år på 

akutmottagning. 

deltagarna 

besvarade 

enkäter som 

samlades in, 

sammanställdes 

och skickades ut 

igen, en metod 

som används för 

att undersöka 

experters 

enighet i ämnet. 

med beskrivande 

statistik. 

medlem i CENA (College of 

the Emergency Nursing 

Australasia)  

Exklusionskriterier: beskrevs 

ej. 

Olubunmi 

Ogundipe 

et al. / 2013 

/ Nigeria 

Violence in the 

emergency 

department: a 

multicenter 

survey of nurses´ 

perceptions in 

Nigeria. 

Studie med 

kvantitativ 

ansats 

beskrivande 

design. 

Retrospektiv 

studie. 

81 sjuksköterskor, 

svarsfrekvens 90 %, 

25 % män, 25-57 år, 

medelålder 39,3 år. 

Medellängden för 

erfarenhet på 

akutmottagning var 

13,2 år. 

Semistrukturera

de enkäter.  

Demografiska data 

beskrivna. 

Frekvenser, 

medelvärden och 

median beräknades 

för alla faktorer.  

Slumpmässigt urval av 6 

akutmottagningar i Nigeria.  

Klusterurval av sjuksköterskor. 

Inklusionskriterier: registrerade 

sjuksköterskor, anställd på de 

aktuella akutmottagningarna 

Exklusionskriterier: sköterskor 

som arbetade på barn-, 

gynekolog- och obstetrik 



 

 

akutmottagningar.  

Pich et al. / 

2011 / 

Australien 

Patient-related 

violence at triage: 

A qualitative 

descriptive study. 

Kvalitativ 

studie med 

beskrivande 

design. 

Deltagare (n=6). 

Män (n=2) kvinnor 

(n=4). Mellan 4 och 

21 år i arbetet. 

Intervjuer med 

öppna frågor. 

Kvalitativa 

innehållsanalyser.  

Bekvämlighetsurval av 

akutmottagningen vid det 

största regionsjukhuset i 

närområdet.  Ändamålsenligt 

klusterurval av sjuksköterskor. 

Inklusionskriterier: 

Legitimerade sjuksköterskor 

som arbetade med triage. 

Exklusionskriterier: beskrevs 

ej. 

Pich at al. / 

2013 / 

Australien 

Violent behavior 

from young adults 

and the parents of 

paediatric patients 

in the emergency 

department  

Studie med 

kvalitativ 

ansats och 

beskrivande 

design. 

11 sjuksköterskor, 7 

kvinnor och 4 män. 

Medianålder 44 år. 

Genomsnitt 15 års 

erfarenhet från 

akutmottagning. 

Semistrukturera

de intervjuer 

som gjordes via 

telefon och face-

to-face. 

Intervjudata 

analyserades med 

hjälp av en 

kvalitativt deskriptiv 

innehållsanalys.  

 

Obundet slumpmässigt urval.  

Enkäter delades ut till alla 

legitimerade sjuksköterskor 

(n=1150)  i landet som var 

medlem i CENA (College of 

Emergency Nursing Australia) 

för att identifiera 

sjuksköterskor med erfarenhet 

av hot och våld relaterat till 

barn och ungdomar på 

akutmottagningen,  . 

Ändamålsenligt klusterurval. 

Frivilliga sjuksköterskor som 

hade erfarenhet av hot och våld 

relaterat till barn och ungdomar 

på akutmottagningen inbjöds 

att vara med på intervju.  

Inklusionskriterier: medlemmar 

i CENA år 2010, arbetat på 



 

 

akutmottagning i Australien 

senaste 6 mån. 

Exklusionskriterier: beskrevs 

ej. 

Senuzun 

Ergün & 

Karadakova

n / 2005 / 

Turkiet 

Violence towards 

nursing staff in 

emergency 

departments in 

one Turkish city 

Studie med 

kvantitativ 

ansats och 

beskrivande 

design 

66 sjuksköterskor 

(77 % av de 

tillfrågade), 34,8 % 

0-5 års erfarenhet, 

71,2 % hade mindre 

än 5 års erfarenhet 

av arbete på 

akutmottagning. 

Medelålder 29,3 år. 

Alla kvinnor. 

Enkäter 

utformad efter 

relevant 

litteratur. 

Designad för att 

uppnå syftet 

med studien. 

Samband mellan 

demografiska data 

och olika kategorier 

av våldsupplevelser. 

Slumpmässigt urval av fyra 

stora sjukhus i Izmir i Turkiet. 

Klusterurval av sjuksköterskor. 

Inklusionskriterier: 

sjuksköterskor som arbetade 

vid akutmottagningarna på 

dessa 4 sjukhus.  

Exklusionskriterier: beskrevs 

ej. 

92 sjuksköterskor kontaktades.  

Vezyridis et 

al. / 2014 / 

Cypern 

Workplace 

violence against 

clinicans in 

Cypriot 

emergency 

departments: A 

national 

questionnaire 

survey. 

Kvantitativ 

med 

beskrivande 

design.  

Retrospektiv 

tvärsnittsstudie

. 

Deltagare (n=220) 

svarsfrekvens 85,7 

%. 38 % (n=81) var 

kvinnor. 3 % (n=75) 

var i åldrar mellan 

30-39 år, 33.2 % 

(n=71) i åldrar 18-29 

år. 31.3 % (n=67) 

hade 1-5 års 

erfarenhet av arbetet. 

180 sjuksköterskor 

och 30 läkare. 

Enkäter Deskriptiv analys för 

att beskriva 

demografisk data 

Karaktäristiska och 

konsekvenser 

associerat med våld 

beräknades. 

En totalundersökning av alla 

nio akutmottagningarna på 

Cypern. Klusterurval av 

sjuksköterskor och läkare. 

Inklusionskriterier: Legitimerad 

sjuksköterska eller läkare, fast 

anställning vid någon av de nio 

akutmottagningarna. 

Exklusionskriterier: beskrevs 

ej. 

Wu et al. / 

2012 / Kina 

Workplace 

violence and 

influencing 

factors among 

Kvantitativ 

studie och 

explorativ 

design. 

Deltagare (n=2464) 

svarsfrekvens 79 %, 

18-60 år, kvinnor 

(n= 1 684) och män 

Strukturerade 

enkäter. 

Beskrivande statistik 

av demografiska 

data och 

bakgrundsvariabler. 

Slumpmässigt urval av tolv 

sjukhus från två grupper 

(regional och länssjukhus) i 

Kina. Klusterurval av 



 

 

medical 

professionals in 

China. 

(n=780). Jämfört skillnader av 

antalet 

arbetsplatsrelaterat 

våld i subgrupper. 

Beräkning av hur 

mycket olika 

faktorer påverkar 

arbetsplatsrelaterat 

våld. 

sjuksköterskor och läkare. 

Inklusionskriterier: 

sjuksköterskor och läkare, 18-

60 år. 

Exklusionskriterier: beskrevs 

ej. 

3120 tillfrågades. 

 


