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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Arbetsplatser som bedriver hälso- och sjukvård är de verksamheter där flest arbetsskador 

och sjukdomar anmäls till följd av hot och våld. Sjuksköterskors arbetsmiljö påverkas av 

hot och våld då våldshandlingar sker i samband med det patientnära arbetet. 

Personcentrerad omvårdnad är en del av omvårdnaden som kan leda till vårdrelationer 

baserade på tillit och trygghet. Vårdrelationer kan skapa möjlighet för sjuksköterskor att få 

förståelse för patienters behov och resurser. 

 

Syfte  
 

Att beskriva hur hot och våld kan påverka sjuksköterskan i vårdrelationen med patienter 

inom hälso- och sjukvård. 

 

Metod  
 

Metoden som valdes var litteraturöversikt. Sökningar efter artiklar gjordes i databaserna 

PubMed, Medline och CINAHL. Resultatet baseras på 20 vetenskapliga artiklar som 

klassificerades, värderades och sammanställdes i en matris.  

 

Resultat 
 

Sjuksköterskor påverkades psykiskt och fysiskt av hot och våld. Konsekvenserna 

manifesterades genom att sjuksköterskor agerade utifrån ett undvikande beteende där 

försämrad kommunikation var ett återkommande problem. Strategier för att etablera och 

upprätthålla vårdrelationer med patienter visade sig vara sjuksköterskors förmåga att ge 

uttryck för lyhördhet och förståelse.  

  

Slutsats 
 

Kunskap kring hur vårdrelationen mellan sjuksköterskor och patienter kunde påverka 

förutsättningar för personcentrerad omvårdnad var nödvändig vid omvårdnad av hotfulla 

och våldsamma patienter. Otrygga arbetsplatser försämrade förutsättningarna för 

sjuksköterskor att erbjuda personcentrerad omvårdnad och vårdrelationer baserat på tillit 

och trygghet. 

 

Nyckelord: Hot och våld, Hälso- och sjukvård, Personcentrerad omvårdnad, 

Vårdrelationen 

 

 

 

 

 

 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING ........................................................................................................................ 1 

BAKGRUND ........................................................................................................................ 1 

Hot och våld ..................................................................................................................... 1 

Hälso- och sjukvård ........................................................................................................ 2 

Omvårdnad ...................................................................................................................... 2 

Personcentrerad omvårdnad .......................................................................................... 3 

Problemformulering ........................................................................................................ 4 

SYFTE .................................................................................................................................. 5 

Frågeställningar .............................................................................................................. 5 

METOD ................................................................................................................................ 6 

Val av Metod .................................................................................................................... 5 

Urval ................................................................................................................................. 5 

Datainsamling .................................................................................................................. 5 

Dataanalys ........................................................................................................................ 7 

Forskningsetiska överväganden ..................................................................................... 8 

RESULTAT ......................................................................................................................... 9 

Faktorer som kan påverka vårdrelationen ................................................................... 9 

Konsekvenser för vårdrelationen .................................................................................. 9 

Strategier för att skapa och upprätthålla vårdrelationen ......................................... 10 

DISKUSSION .................................................................................................................... 11 

Resultatdiskussion ......................................................................................................... 11 

Metoddiskussion ............................................................................................................ 12 

Slutsats ............................................................................................................................ 13 

REFERENSER .................................................................................................................. 15 

  

BILAGA A-B



1 

 

INLEDNING 

Hot och våld är ett överhängande faktum i dagens samhälle (Erlandson, 2010, 28 juli). 

Våldet sprids från gator till skolor, in i hem och är påtagligt även inom hälso- och 

sjukvården. Vårdverksamheter är våldsdrabbade och våldet som utövas innanför sjukhusets 

väggar ökar i takt med att våldet i samhället eskalerar (Pinar & Ucmak, 2010). 

Sjuksköterskor och andra vårdgivare tampas dagligen med våldsamma och hotfulla 

situationer inom yrket (Erlandson, 2010, 28 juli). Almerud Österberg (2014) beskriver att 

vårdrelationer krävs för att kunna bedriva omvårdnad. Ett bärande fundament i 

vårdrelationen är patienters upplevelse av trygghet och tillit (Dinç & Gastmans, 2013; 

Fowler, 2015). Trygghet och tillit är centrala begrepp vilka kan ge förståelse för patienters 

agerande i förhållande till sjuksköterskors personcentrerade omvårdnadsarbete (Lundström 

& Isaksson, 2015). Kunskap kring hur vårdrelationer skapas och upprätthålls är väsentlig i 

omvårdnaden av hotfulla eller våldsamma patienter. Vilka konsekvenser leder hot och våld 

till och vilka strategier kan sjuksköterskor anta i syfte att skapa och upprätthålla 

vårdrelationer? 

  

BAKGRUND 

Hot och våld 

Hot definieras som psykiskt våld eller bruk av kontroll och makt i syfte att skrämma eller 

kränka en annan individ (Bauer & Kristiansson, 2012). Våld definieras som ett socialt icke 

accepterat beteende och kan ha olika innebörd beroende på i vilken kontext begreppet 

används (Isaksson, 2008). Våld definieras som allt ifrån trakasserier till mord och kan 

uppstå i en miljö som inbjuder till brottsliga handlingar. Reaktioner kan se olika ut 

beroende på omständigheterna då våldet utövats. Känslor som skräck, rädsla eller obehag 

kan förekomma (Arbetsmiljöverket, 1993:2). 

 

Fysiskt våld  

Allt ifrån slag, sparkar, knuffar, stryptag eller kvävningsförsök samt användande av olika 

typer av vapen kan definieras som fysiskt våld. Personen som väljer att utöva fysiskt våld 

väljer medvetet att rikta aggressioner mot specifika delar av våldsoffrets kropp. Fysiskt 

våld kan ge upphov till allvarliga skador som till exempel frakturer, ögonskador, 

rivmärken, blåmärken och sår på exponerade delar av kroppen (Uppsala Universitet, 2016). 

 

Verbalt våld 

Användning av ordval vilken syftar till att skrämma eller skada en annan person kan 

definieras verbalt våld. Begreppet kan innefatta att en person brukar ord gentemot en annan 

människa i syfte att utöva makt (Uzun, 2003). Verbalt våld är användning av verbala 

uttryck så som skrik, förolämpningar, skällsord, hot, befallningar, eller användning av ord 

som kan få en annan person att skämmas eller känna sig mindre värd (Menendez, Gimeno, 

Barrientos-Gutiérrez, Burau & Felknor, 2012). Verbalt våld är ett komplicerat 

beteendemönster vilket kan uppstå i olika typer av relationer (Rowe & Sherlock, 2005). 

Beteendemönstret kan visa brist på respekt och förståelse för människors likavärde (Cook, 

Green & Topp, 2001). 
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Hälso- och sjukvård 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) 1 § säger att hälso- och sjukvården ska arbeta 

för att medicinskt förebygga, åtgärda och utreda sjukdom eller skada. Hälso- och sjukvård 

är verksamheter som kräver medicinskt utbildad personal. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 

1982:763) 2 § beskriver att vården skall ges med respekt och på lika villkor för alla 

människor. Personer med störst behov av vård skall ha företräde. Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) 2 a § beskriver att vården ska vara av god kvalité, 

lättillgänglig och av god hygienisk standard. Hälso- och sjukvården ska även främja 

kontakten mellan patient och personal samt tillgodose patientens säkerhet. Patienter som 

söker vård för sitt hälsotillstånd ska snarast få en medicinsk bedömning förutsatt att det är 

uppenbart nödvändigt.     

  

Hot och våld inom hälso- och sjukvård 

Inom hälso- och sjukvård och specifikt inom verksamheter där akutvård bedrivs är hot och 

våld ett utbrett fenomen (Rasmussen, Hogh & Andersen, 2013; Talas, Kocaöz, & Akgüç, 

2011). Erlandson (2010, 28 juli) rapporterar för att ökade fall av våld kan ses inom dagens 

hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvårdspersonal utgör en stor del av yrkesverksamma 

personer som ofta utsätts för hot och våld under arbetstid. Cirka 25 procent av totalt 172 

vårdgivare har blivit utsatta för minst en våldshandling inom loppet av ett år. Majoriteten 

av våldsutövarna var patienter eller närstående till patienter. Verbalt våld var mer 

förekommande än fysiskt våld (Magnavita, 2014). Lundström och Isaksson (2012) 

beskriver att majoriteten av våldshandlingar som begås på vårdenheter sker i samband med 

patientnära arbete. Situationer där patienten kan uppleva att deras integritet kränks kan leda 

till arbetsplatsvåld. Lundström och Isaksson (2012) beskriver att vårdavdelningar är en 

plats där samspel mellan sjuksköterska och patient är avgörande för bedrift av omvårdnad 

och belyser vikten av trygga arbetsplaster. 

  

Omvårdnad 

Sjuksköterskors huvudsakliga ansvarsområde är omvårdnad, ett vetenskapligt 

kunskapsområde som innefattar patientnära arbete (Svensk Sjuksköterskeförening, 2009). 

Omvårdnad beskrivs som en vetenskaplig disciplin vilken ligger till grund för kunskap och 

forskning. Begreppet omvårdnad är starkt kopplat till grundläggande syn på människan. 

Förståelse för vad en människa är spelar roll i fråga om hälsa och omvårdnad. 

Omvårdnadsarbete ligger till grund för val av åtgärder och värderingar. 

Omvårdnadsvetenskap lyfter betydelsen av att människan är unik och bör bemötas 

individuellt efter egna förutsättningar (Willman, 2014).  

 

International Council of Nurses (ICN) beskriver i sin etiska kod för sjuksköterskor (2012) 

grunderna för sjuksköterskans ansvarsområden; främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa samt lindra lidande. ICN beskriver att sjuksköterskor ska se till patienters autonomi, 

värdighet och respekt. Enligt koden har även sjuksköterskor som ansvar att i första hand 

bidra med vård till människor i behov av vård. Sjuksköterskor ska i omvårdnadsarbetet 

arbeta för miljö vilken främjar respekt för allmänheten. Enskilda personers rättigheter, 

värderingar, traditioner och trosuppfattningar ska respekteras. I sjuksköterskors roll för 

allmänheten ansvarar de också för att bistå med korrekt och lämplig patientinformation. 

Syftet är att patienter ska ges möjlighet att fatta informerade val gällande behandling och 

samtycke. Konfidentiella handlingar ska hanteras med sekretess och gott omdöme. Sårbara 

befolkningsgrupper ska tas extra hänsyn till gällande hälsa och sociala behov. 
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Professionella egenskaper som sjuksköterskor bör påvisa är medkänsla, lyhördhet och 

trovärdighet. Öppen dialog och etisk förhållningsätt är två ting som sjuksköterskor bör 

förhålla sig till i syfte att främja omvårdnad och vårdkultur.  

 

Kommunikation 

Kommunikation kan definieras som ett ömsesidigt och gemensamt möte som delas med 

någon eller några (Fossum, 2013). Kommunikation är en grundläggande del i 

omvårdnaden (Baggens & Sandén, 2014). Fossum (2013) belyser att kommunikationen är 

livsnödvändig inom vården. Kommunikation behövs för att överleva, samarbeta och för att 

tillfredsställa patienters personliga behov. Sjuksköterskor möter olika människor som har 

olika förutsättningar och förklaringar till varför ett symtom har uppkommit. Fossum 

skriver vidare att ordet kommunikation kan definieras som ett ömsesidigt utbyte där både 

kroppsspråk och det som uttrycks verbalt spelar roll. Effektiv kommunikation mellan 

sjuksköterskor och patienter är en essentiell faktor inom hälso- och sjukvård. För att mötet 

mellan vårdtagare och vårdgivare ska ske effektivt bör parterna förstår varandra och 

kommunikationen mellan dem bör vara tydlig (Hemsley, Balandin & Worrall, 2012). 

 

Araújo, da Silva, Bonfim och Fernandes (2010) beskriver begreppet kommunikation som 

ett vitalt verktyg i skapandet av patientkontakt. De skriver att kommunikation är en process 

som samlar mänskliga faktorer och att kommunikation leder till att människor utökar 

referensramar och kunskap kring andras tankar och känslor. Enligt Dimbleby (2006) är 

kommunikation som en aktivitet, det vill säga något som vi antingen gör, skapar eller 

arbetar med. Dimbleby menar att begreppet kommunikation är inlärt och att vi lär oss att 

kommunicera både för att ta emot information samt i syfte att informera. Tan (2015) 

skriver att kommunikation mellan patienter och sjuksköterskor kan främjas genom 

rapportering i samråd med patienter. 

  

Personcentrerad omvårdnad 

Personcentrerad omvårdnad kan tolkas som ett holistiskt arbetssätt vilket bedrivs i syfte att 

erbjuda vård som är respektfull och individualiserad (Brooker, 2015). Slater (2006) menar 

att personcentrerad omvårdnad grundas i vårdrelationer och att omvårdnaden bedrivs 

genom att bekräfta patienters personlighet och livsvärde samt att respektera 

individualiteter. Slater beskriver att personcentrerad omvårdnad innefattar identifikation 

och stöttning av patienter i deras styrkor och behov. Morgan och Yoder (2012) berättar att 

personcentrerad omvårdnad handlar om att tillämpa ett individuellt utformat bemötande. 

De beskriver att personcentrerad omvårdnad är vård som bedrivs baserat på valmöjligheter 

och terapeutisk vårdrelation där patienten involveras och motiveras till att vara delaktig i 

beslut och behandling.  

 

Personcentrerad omvårdnad består av tre nyckelbegrepp; patientberättelsen, partnerskapet 

och dokumentationen. Patientberättelsen handlar om patientens egen syn på situation och 

tillstånd. Patienten får genom patientberättelsen möjlighet att själv beskriva sin sjukdom 

och sina symtom och hur de påverkar patienten i vardagen. Patientberättelsen är 

utgångspunkten för personcentrerad omvårdnad och lägger grunden för partnerskapet i 

omvårdnaden. Personcentrerad omvårdnad inleds med utformandet av ett partnerskap 

vilket inkluderar informationsdelning samt delat beslutsfattande (Ekman et al., 2011). 

Partnerskapet kan definieras som ett teamarbete mellan personal och patient, 

närståendevårdare samt närstående (Ekman, Norberg & Svedberg, 2014). Dokumentation 

är den sista komponenten i verkställandet av personcentrerad omvårdnad. Dokumentering 
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av patienters preferenser, åsikter och värderingar liksom patienters involvering i 

omvårdnad och behandling är central inom personcentrerad omvårdnad. Patientjournaler 

legitimerar patienters perspektiv och skapar transparens i omvårdnaden för patienten, 

nuvarande och framtida vårdgivare (Ekman et al., 2011).   

 

Vårdrelationen 

Vårdrelationen utgör grunden för omvårdnad (Almerud Österberg, 2014). Vårdrelationen 

är en varaktig relation som förkroppsligar vårdande, välvilja och ömsesidighet och 

förankras vid demonstration av omvårdnadskompetens (Coffey, 2006). Björck och 

Sandman (2007) beskriver vårdrelationen som ett centralt begrepp inom vårdvetenskapen. 

De menar att vårdrelationen kan betraktas som kärnan eller fundamentet i omvårdanden 

och att vårdrelationen vidare är en nödvändig utgångspunkt då syftet är att bedriva 

omvårdnad. De väljer att definiera vårdrelationen som en relation mellan en patient och en 

professionell vårdare inom någon form av vårdverksamhet.     

 

Tillit och trygghet i vårdrelationen 

Ett bärande fundament i vårdrelationen är patientens upplevelse av tillit (Fowler, 2015) och 

trygghet till sjuksköterskan (Dinç & Gastmans, 2013). Asp och Ekstedt (2014) beskriver 

att tillit kommer från begreppet trygghet och att värdet av att vara trygg innebär tillit till 

personer som gör val utifrån individens bästa. Tillit är en central komponent i den 

personcentrerade omvårdnaden (Jones, 2015) och en dynamisk process med stark koppling 

till relationer (Dinç & Gastmans, 2013). Vårdrelationer som bygger på tillit främjar 

vårdkvalitén, tilliten kan dock upplevas som skör då patienter ofta är sårbara och satta i en 

beroendeställning till hälso- och sjukvården (Almerud Österberg, 2014; Dinç & Gastmans, 

2013). Sonnby-Borgström (2012) beskriver att tillit skapas baserat på kommunikativa 

handlingar och processer. Tillit som utspelas i vänskaps- eller parrelationer kan ofta 

likställas med ömsesidigt utbyte medan tillit i professionella relationer ofta är partisk. Tillit 

i professionella sammanhang handlar om att en speciell uppgift kan anförtros från en 

tillitsgivare till en tillitsmottagare. 

 

Problemformulering 

Verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård är arbetsplatser där flest arbetsskador och 

sjukdomar anmäls till följd av hot och våld (Arbetsmiljöverket, 2011). Hot och våld inom 

hälso- och sjukvård är ett internationellt problem vilket breder ut sig över hela världen 

(Talas et al., 2011). Våld som utövas innanför sjukhusens väggar ökar i takt med att 

samhällsvåldet eskalerar (Pinar & Ucmak, 2010). Sjuksköterskor tampas dagligen med 

våldsamma och hotfulla situationer inom yrket (Erlandson, 2010, 28 juli) och bör därför i 

den personcentrerade omvårdnaden ha kunskap och förmåga att observera samt hantera 

riskfaktorer relaterat till hot och våld (SSF, 2010). Sjuksköterskor befinner sig ofta i 

direktkontakt med människor och kan därför hamna i utsatta situationer (AFS 1993:2) då 

många våldshandlingar sker i samband med patientnära arbete (Lundström & Isaksson, 

2012). Finns det risk för att sjuksköterskor utvecklar undvikande beteende i förhållande till 

hotfulla eller våldsamma patienter i samband med det patientnära omvårdnadsarbetet? 
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SYFTE  

Syftet var att beskriva hur hot och våld kan påverka sjuksköterskan i vårdrelationen med 

patienter inom hälso- och sjukvård. 

  

FRÅGESTÄLLNINGAR 

- Vilka faktorer kan påverka vårdrelationen? 

- Vilka konsekvenser kan hot och våld leda till i vårdrelationen? 

- Vilka strategier kan antas i syfte att skapa och upprätthålla vårdrelationen? 

 

METOD  

Val av Metod 

Metoden som valdes var en litteraturöversikt. Valet av metod gjordes för att skapa 

översiktlig kunskap kring hur hot och våld kan påverka sjuksköterskor i vårdrelationen 

med patienter inom hälso- och sjukvård. Litteraturöversikten presenterades enligt ett 

strukturerat arbetssätt i syfte att skapa en vetenskaplig översikt med grund i sammanställd 

data (Friberg, 2012). Genom förankring i befintlig forskning samt vedertagen vetenskap 

har litteraturöversikten lagt grund för ytterligare kunskap (Höst, Regnell & Runeson, 2006) 

kring hot- och våldsproblematiken inom hälso- och sjukvård. 

 

Urval  

Då syftet var att beskriva hur hot och våld kan påverka sjuksköterskan i vårdrelationen 

med patienter inom hälso- och sjukvård inkluderades artiklar rörande främst 

sjuksköterskors olika upplevelser och erfarenheter kring hot och våld. Ytterligare artiklar 

rörande vårdrelationen mellan sjuksköterskor och hotfulla eller våldsamma patienter 

inkluderades. Både kvalitativa och kvantitativa forskningsartiklar inkluderades för att 

redogöra för sjuksköterskors olika upplevelser och erfarenheter kring hot och våld. Detta 

för att belysa våld som fenomen ur olika synvinklar (Forsberg & Wengström, 2013). För 

att avgränsa problemområdet (Forsberg & Wengström 2013) och besvara valt syfte 

(Henricson, 2012) exkluderades artiklar rörande patienters perspektiv på våld, våld inom 

hemmet, våld relaterat till demenssjukdom eller våld gentemot barnmorskor.  

 

Beslut om tidsbegränsning från år 2005 och tio år framåt fattades för att grunda 

litteraturöversikten i aktuell forskning (Östlundh, 2012). För att minimera tolkningsfel i 

översättningen inkluderades endast artiklar som var författade på engelska. Ytterligare 

inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara peer reviewed. Peer reviewed innebär att en 

eller fler forskare granskar och kritiserar en forskningsrapport eller ger förslag till en annan 

forskare, och gör en rekommendation om publicering (Polit & Beck, 2012). Peer reviewed 

valdes i syfte att styrka inkluderade artiklars trovärdighet och dess vetenskapliga och etiska 

korrekthet (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Datainsamling  

Datainsamlingen genomfördes från oktober till december år 2015. Databaserna som 

användes var PubMed, Medline och CINAHL. Sökningarna redovisades i två tabeller, se 

tabell 1 och tabell 2. PubMed och Medline var två breda databaser som innehöll artiklar 
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som grundades på medicin, omvårdnad och odontologi. MeSH-termer, Medical Subject 

Headings, användes vid sökning i PubMed och i Medline. MeSH-termer var bestämda 

nyckelord som specificerade och underlättade sökningarna. CINAHL var en databas som 

var uppbyggd på artiklar vilka fokuserade på omvårdnad, arbetsterapi och sjukgymnastik. I 

sökningen i CINAHL användes CINAHL-Headings som efterliknade MeSH-termer 

(Forsberg & Wengström, 2013). 

  

Databassökning 

I databassökningen, se tabell 1 och tabell 2, valdes vetenskapliga artiklar vilka bedömdes 

kunna besvara valt syfte (Henricson, 2012). Litteraturöversikten baserades på data som 

samlades in enligt olika metoder, fritextsökning och browsing. Fritextsökning var en metod 

som gick ut på att söka efter information på internet via databaser. När ett ord skrevs in i 

sökrutan och sökararen klickades på “sök” hade en fritextsökning gjorts. Browsing var en 

av de mest förekommande metoderna då sökning i böcker, tidskrifter eller på internet 

genomfördes. Metoden handlade om att välja ut artiklar som ansågs ha intressanta titlar i 

förhållande till det valda syftet (Karlsson, 2012). 

 

Sökningar i PubMed, Medline och CINAHL genomfördes i syfte att finna aktuella och 

användbara artiklar. I PubMed användes MeSH-termerna, Violence, Emergency Medical 

Services och Nurse-Patient Relations. Sökorden Nurses, Quality of Life, Afraid, Report 

och Patient Violence användes också i sökningarna. I Medline användes MeSH-termerna 

Nurse-Patient Relations och Violence. I CINAHL användes CINAHL-Headings, Violence, 

Nurse-Patient Relations, Workplace Violence, Professional-Patient Relations och 

Prevention. Sökorden kombinerades med AND i alla sökningar för att göra sökningen mer 

specifik (Forsberg & Wengström, 2013). Artiklarna som hittades bedömdes utifrån titel 

och syfte. De som upplevdes irrelevanta i förhållande till syfte exkluderades. Abstrakt som 

upplevdes aktuellt och passande i linje med valt syfte lästes. Artiklar vars abstrakt som 

minst en granskare bedömde var användbart eller möjligen användbart, granskades i 

fulltext av båda granskarna. När båda granskarna ansåg de funnit artiklar som besvarade 

syftet samt uppfyllde kravet peer reviewed inkluderades de i litteraturöversikten (Rosén, 

2012) och redovisades i tabeller, se tabell 1 och tabell 2. 

 

Tabell 1. Presentation av databassökning i PubMed och Medline. 

 

Databas och 

datum 

Sökord Begränsning Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

granskade 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

2015-10-26 

"Violence"[mh]) 

AND "Emergency 

Medical 

Services"[mh]  

2005-01-01 - 

2015-12-31 

Full Free text 

331 15 10 2 

PubMed 

2015-10-27 

Violence AND 

Nurses 

2005-01-01 - 

2015-12-31 

Full Free text 

39 11 5 2 

PubMed 

2015-11-09 

"Violence"[mh]) 

AND "Nurse-

Patient 

Relations"[mh]  

2005-01-01 - 

2015-12-31 

Tillgängligt 

abstrakt 

15 7 3 1 

PubMed Quality of life 2005-01-01 - 32 3 2 1 
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2015-11-10 AND Nurses 

AND Violence 

2015-12-31 

PubMed 

2015-11-16 

Violence AND 

Afraid AND 

Report AND 

Nurses 

2005-01-01 - 

2015-12-31 

Tillgängligt 

abstrakt 

10 2 2 1 

PubMed 

2015-12-01 

Nurses AND 

Patient Violence 

2005-01-01 - 

2015-12-31 

78 14 8 1 

Medline 

2015-12-07 

(MH "Nurse-

Patient 

Relations") AND 

(MH "Violence") 

2005-01-01 - 

2015-12-31 

 

197 20 4 3 

 Totalt 11 

 

 

Tabell 2. Presentation av databassökning i CINAHL. 

 

Databas och 

datum 

Sökord Begränsning Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

granskade 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

2015-12-07 

(MH "Violence") 

AND (MH 

"Nurse-Patient 

Relations") 

2005-01-01 - 

2015-12-31 

Peer Reviewed 

60 10 5 2 

CINAHL 

2015-12-07 

(MH "Nurse-

Patient 

Relations") AND 

Violence  

2005-01-01 - 

2015-12-31 

Peer Reviewed 

217 25 9 4 

CINAHL 

2015-12-07 

"Prevention" 

AND (MH 

"Workplace 

Violence") 

2005-01-01 - 

2015-12-31 

Peer Reviewed 

Tillgängligt 

abstrakt  

275 28 4 2 

CINAHL 

2015-12-07 

(MH "Violence") 

AND (MH 

"Professional-

Patient 

Relations") 

2005-01-01 - 

2015-12-31 

Peer Reviewed 

78 10 5 1 

 Totalt 9 

 

 

Dataanalys  

För att finna artiklar vilka stärkte litteraturöversiktens vetenskapliga resultat och kvalitet 

klassificerades de 20 inkluderade artiklarna efter deras vetenskapliga kvalitet. Artiklarna 

klassificerades först enskilt och därefter diskuterades klassificeringarna gemensamt (Polit 

& Beck, 2012; Rosén, 2012). Studier med hög eller medelhög kvalitet inkluderades i 
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litteraturöversikten (Rosén, 2012). Valda vetenskapliga artiklar granskades utifrån kvalitet 

och innehåll. De bedömdes sedan med hjälp utav Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med 

kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter 

(1999) och William, Stoltz och Bahtsevani (2011), se bilaga A. Valda artiklar 

sammanfattades utifrån studiernas syfte, metod och resultat och sammanställdes därefter i 

en matris, se bilaga B.  

 

Genom ett vetenskapligt analysarbete undersöktes artiklarna och delades upp i mindre 

bitar. Analysarbetet handlade sedan om att sätta ihop de olika mindre delarna till ett 

sammanhängande resultat. En så kallad kodning av artiklarna gjordes vilket resulterade i 

tre teman (Forsberg & Wengström, 2013). Temana baserades på valda frågeställningar 

(Henricson & Billhult, 2012) samt data som uppmärksammandes återkommande i 

artiklarna. De tre temana kom sedan att forma litteraturstudiens resultat (Forsberg & 

Wengström, 2013). 

 

Forskningsetiska överväganden  

Forskningsetiska överväganden handlade om de etiska förhållningssätt som fanns inom 

forskning. Etik och de värderingar och normer som styrde forskningen analyserades och 

argumenterades kring (Helgesson, 2006). Då arbetet inte baserades på egna värderingar, 

åsikter eller förutfattande meningar genomfördes det enligt god forskningsetik (Kjellström, 

2012). Ursprungstexterna från valda artiklar förvrängdes (Kjellström, 2012) eller 

plagierades inte (Helgesson, 2006). Litteraturöversikten var etiskt motiverad med ett 

relevant ämne av betydelse. Den var av vetenskaplig kvalitet då den svarade på 

forskningens syfte samt var praktiskt genomförbar (Kjellström, 2012). 

 

Henricson (2012) belyste vikten av riskmedvetenhet i tolkning av texter som var författade 

på annat språk än tolkarens modersmål. Majoriteten av artiklarna som valdes som grund 

för litteraturöversikten var författade på engelska. Engelska var inte tolkarnas modersmål, 

tolkningar gjordes därför ödmjukt och med medvetenhet inför risken av tolkningsfel. 

Artiklarna tolkades upprepade gånger i syfte att minska risken för feltolkning.   

 

Endast artiklar som förhöll sig till Helsingforsdeklarationen, var etiskt övervägande, peer 

reviewed eller godkänd av en etisk kommitté användes i studien. Helsingforsdeklarationen 

var en föreskrift där ledande etiska principer för forskning på människor fastslås. Forskare 

hade som plikt att följa principerna som lyftes i deklarationen, i syfte att bland annat 

skydda liv, värdighet och rätten till självbestämmande (World Medical Association, 2013). 

All medicinskt forskning som bedrevs på människor var tvungen att följa allmänt 

vedertagna vetenskapliga principer som byggde på ingående kunskap om den etiskt 

vetenskapliga litteraturen (Polit & Beck, 2012). 
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RESULTAT  

Den integrerade analysen presenterades under resultatet enligt de teman som uppkom 

under granskningen av artiklarna. Resultatet bestod av 20 inkluderade artiklar och 

presenterades under tre rubriker med utgångspunkt i litteraturöversiktens syfte: Faktorer 

som kan påverka vårdrelationen; Konsekvenser för vårdrelationen; Strategier för att skapa 

och upprätthålla vårdrelationen. Sammanställning av resultatet baserades på fynd i valda 

artiklars resultat.  

 

Faktorer som kan påverka vårdrelationen  

Fysisk påverkan så som bitmärken, blåmärken och håravfall förekom hos våldsutsatta 

sjuksköterskor. Huvudvärk, muskelspänningar, sömnsvårigheter och allmänt osund livsstil 

där rökning och ohälsosamma matvanor rapporterades som påverkan av patientvåld 

(Ahmed, 2012; Stene, Larson, Levy & Dohlman, 2015; Stevenson, Jack, O’Mara & 

LeGris, 2015).  

 

Psykisk påverkan beskrevs som känslor av stress, ilska, rädsla, besvikelse, ångest och 

förlust av självförtroende (Cashmore, Indig, Hampton, Hegney & Jalaludin, 2012; 

Kamchuchat, Chongsuvivatwong, Oncheunjit, Yip & Sangthong, 2008; Magnavita & 

Heponiemi, 2012; Truman, Goldman, Lehna, Berger & Topp, 2013; Yusuf, Hendriks, Eng, 

Kandasamy, Ho Soo Kim, Selvarani & Huang, 2006). Bigwood och Crowe (2008) beskrev 

att många sjuksköterskor kände rädsla inför att deras egna kroppar skulle komma till skada 

i samband med det patientnära arbetet. Sjuksköterskor som var verksamma inom 

akutsjukvård rapporterade att de upplevde känsla av oro och rädsla i högre utsträckning än 

sjuksköterskor inom andra verksamheter (Ergün & Karadakovan, 2005; Teymourzadeh, 

Rashidian, Arab, Akbari-Sari & Hakimzadeh, 2014). De som blivit utsatta för verbalt våld 

rapporterade att de har funderat på att undvika arbetsplatsen, yrket eller helt lämna 

professionen till följd av upprepade möten med aggressiva patienter (Ahmed, 2012; 

Farrell, Bobrowski & Bobrowski, 2006; Kamchuchat et al., 2008; Magnavita & 

Heponiemi, 2012; Truman et al., 2013; Ünsal et al., 2013).  

 

Trots upplevd oro berättade många sjuksköterskor att hot och våld är en del av jobbet och 

att hotfulla och våldsamma situationer och personer följer med yrkesvalet (Bigwood & 

Crowe, 2008; Chapman, Perry, Styles & Combs, 2009; Stene et al., 2015). Sjuksköterskor 

beskrev vidare att de sällan anmäler hot- och våldsincidenter (Kvas & Seljak, 2014; Stene 

et al., 2015; Teymourzadeh et al., 2014). En sjuksköterska menade att hon accepterade 

hotfulla incidenter och såg det som en del av jobbet (Chapman et al., 2009). 

 

Konsekvenser för vårdrelationen  

Som konsekvens av hot och våld rapporterade sjuksköterskor att de undvek nära 

patientkontakt (Ahmed, 2012; Chapman et al., 2009; Jafree, Zakar, Fischer & Zakar, 2015; 

Vandecasteele, Debyser, Van Hecke, De Backer, Beeckman & Verhaeghe, 2015). 

Sjuksköterskor upplevde ovilja eller vägran att ta hand om hotfulla eller våldsamma 

patienter (Chapman et al., 2009; Khalil, 2009; Vandecasteele et al., 2015). I studien från 

Khalil (2009) framkom det att sjuksköterskor bevittnade när kollegor diskriminerade 

patienter till följd av hot och våld.  
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Ahmed (2012) beskrev att hot och våld skapade ytterligare konsekvenser för 

vårdrelationen. Konsekvenserna manifesteras genom att sjuksköterskor blev extra alerta, 

försiktiga och mer observanta i samband med patientnära arbete. Studier belyste även att 

omvårdnad av hotfulla eller våldsamma patienter ofta krävde både extra personal och extra 

insatt tid vilket ledde till ytterligare ansträngningar i vårdrelationen (Chapman et al., 2009; 

Magnavita & Heponiemi, 2012; Vandecasteele et al., 2015). Yusuf, et al. (2006) beskrev 

ytterligare fler konsekvenser för vårdrelationen till följd av hot och våld. De rapporterade 

att sjuksköterskor har ignorerat, tillrättavisat och fysiskt hållit tillbaka patienter. 

 

Även Vandecasteele et al. (2015) redogjorde för att hot och våld lett till konsekvenser för 

vårdrelationen. De beskrev att sjuksköterskor slutat kommunicera direkt med patienter, 

lämnat patienters rum eller undvikit patientnära arbete. Studier pekade på att hot och våld 

ledde till att kommunikationen i vårdrelationen och kvalitet på omvårdnadsarbetet 

försämrades (Chapman et al., 2009; Magnavita & Heponiemi, 2012; Vandecasteele et al., 

2015). En sjuksköterska förklarade att hon efter en incident av arbetsplatsvåld upplevde 

nedsatt koncentrationsförmåga vilket vidare försämrade hennes arbetsprestation (Chapman 

et al., 2009). 

 

Strategier för att skapa och upprätthålla vårdrelationen  

Morken, Johansen och Alsaker (2015) rapporterade att vårdrelationer och 

våldsförebyggande arbete främjades genom bemanningsrutiner vilket minimerade risken 

för ensamarbete. De beskrev vidare att vårdrelationen kunde främjas genom att klargöra 

sjuksköterskors roll i förhållande till patienters förväntan kring service och rutiner. Ergün 

och Karadakovan (2005) beskrev att möjligheter till kontinuerlig utbildning kring 

varningstecken om hot och våld även kunde vara en strategi som kunde antas i syfte att 

främja vårdrelationen. Tillgång till stöttande kollegor och chef ansågs också vara en 

strategi som kunde främja vårdrelationen (Farrell, Bobrowski & Bobrowski, 2006; Kvas & 

Seljak, 2014; Vandecasteele et al., 2015).  

 

 Khalil (2009) och Luck et al. (2009) beskrev att kommunikation genom konstruktiva 

dialoger och mjuk inställning kunde antas i syfte att upprätthålla vårdrelationer mellan 

sjuksköterskors och patienter. Vårdrelationer kunde vidare främjas genom att undvika 

direkt kontakt och kommunikation med patienter som befann sig i frustrerat tillstånd 

(Kamchuchat et al., 2008). Förmåga att ge uttryck för empati och förståelse för patienters 

och anhörigas situation, sjukdom eller förlust kunde vara ytterligare strategi för att främja 

vårdrelationen (Luck et al., 2009).   

 

Luck et al. (2009) rapporterade om fem utmärkande egenskaper som var användbara vid 

upprätthållandet av vårdrelationen och känsla av trygghet och tillit. Egenskaper som 

uppmärksammades var knutna till känslor av tillgänglighet, respekt, stöttning, lyhördhet 

och säkerhet. Genom att sjuksköterskor visade empati, lyssnade och reflekterade över 

patienters önskemål och förslag kunde vårdrelationen främjas och arbetsplatsvåld kunde 

förebyggas. Luck et al. (2009) rapporterade vidare att vårdrelationen kunde främjas genom 

uppvisande av lugnt uppträdande, gott bemötande och välkomnande kroppsspråk. 
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

Det huvudsakliga fyndet som identifierades var att sjuksköterskor tenderade att undvika 

kontakt med potentiellt hotfulla eller våldsamma patienter (Ahmed, 2012; Chapman et al., 

2009; Jafree et al., 2015; Vandecasteele et al., 2015) som konsekvens av fysisk (Ahmed, 

2012; Stene et al., 2015; Stevenson et al., 2015) och psykisk (Bigwood & Crowe, 2008; 

Cashmore et al., 2012; Kamchuchat et al., 2008; Magnavita & Heponiemi, 2012; Truman 

et al., 2013; Yusuf et al., 2006) påverkan. De fysiska och psykiska skadorna ledde till att 

sjuksköterskor kände rädsla inför att deras kroppar skulle kunna komma till skada i det 

patientnära arbetet (Bigwood & Crowe, 2008). Rädslan kunde tänkas vara befogad då 

majoriteten av de våldshandlingar som begicks på vårdenheter skedde i samband med 

patientnära arbete (Lundström & Isaksson, 2012).  

 

Våldet visades sig skapa konsekvenser för vårdrelationen mellan sjuksköterskorna och 

patienterna (Ahmed, 2012). Vissa sjuksköterskor slutade kommunicera med hotfulla eller 

våldsamma patienter (Vandecasteele et al., 2015). Kommunikation är en förutsättning för 

personcentrerad omvårdnad (Saldert, 2014) och kan främja etablering av patientkontakt 

genom att den kan leda till kunskap kring patienters tankar och känslor (Araújo et al., 

2010). För att sjuksköterskor ska kunna erbjuda personcentrerad omvårdnad bör ett 

partnerskap byggt på teamarbete mellan sjuksköterskor och patienter etableras. Partnerskap 

bygger på kommunikation och kan bidra till att patienter känner tillit till sjuksköterskor 

(Ekman, Norberg & Swedberg, 2014). Kommunikation är en grundläggande del i 

omvårdnaden (Baggens, Sandén, 2014) vilken i sin tur är en central komponent i 

vårdrelationen (Björck & Sandman 2014). Vårdrelationen kan vidare liknas vid 

partnerskapet som är en central komponent i den personcentrerade omvårdnaden (Ekman 

et al., 2011).  

 

Det andra fyndet som identifierades var att sjuksköterskor som hade utsatts för hot och 

våld sällan eller aldrig gick vidare med en anmälan kring händelsen (Arbetsmiljöverket, 

1993:2; Bigwood & Crowe, 2008; Ergün & Karadakovan, 2005; Farrell et al., 2006; Kvas 

& Seljak, 2014; Morken et al., 2015; Stene et al., 2015; Teymourzadeh et al., 2014; 

Vandecasteele et al., 2015). En del sjuksköterskor valde att inte anmäla då de beskrev en 

acceptans gentemot hot och våld, de ansåg att det var en del av jobbet (Bigwood & Crowe, 

2008; Chapman et al., 2009; Stene et al., 2015). Några sjuksköterskors som blivit utsatta 

för våld berättade att de hade funderat på att undvika arbetsplatsen eller helt lämna yrket 

till följd av känsla av otrygghet (Ahmed, 2012; Farrell, Bobrowski & Bobrowski, 2006; 

Kamchuchat et al., 2008; Magnavita & Heponiemi, 2012; Truman et al., 2013; Ünsal et al., 

2013). Beskrivelsen av den upplevda otryggheten uppfattades som missgynnande för 

vårdrelationen och den personcentrerade omvårdnaden då trygghet på arbetsplatsen är 

centralt för ett fungerande partnerskap (Lundström & Isaksson, 2012). 

 

En strategi för trygga arbetsplatser visades sig vara täckande bemanning vilket minskade 

risken för sjuksköterskors upplevelse av känsla av otrygghet i vårdrelationen med hotfulla 

eller våldsamma patienter (Ergün & Karadakovan, 2005; Farrell et al., 2006; Kvas & 

Seljak, 2014; Morken et al., 2015; Vandecasteele et al., 2015). Sjuksköterskors arbete 

handlar ofta en balansgång mellan trygghet och utsatthet. Arbete i partnerskap ger en 

känsla av trygghet, medan känsla av utsatthet förknippas med ansvar och kan hindra från 

att göra gott. Genom att verksamhetsansvarig personal säkerställer täckande bemanning 
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kan sjuksköterskor ges större möjlighet att utföra personcentrerad omvårdnad även vid 

händelser av hot och våld (Wallerstedt et al., 2011).  

 

Det tredje fyndet belyste hur omvårdnaden på två olika sätt kunde struktureras i syfte att 

främja tillit i vårdrelationen mellan sjuksköterskor och patienter. Den första strategin som 

identifierades som tillitsfrämjande för vårdrelationen var förmågan att ha förståelse för 

patienters situation, sjukdom eller förlust (Luck et al., 2009). Strategin om att visa 

förståelse grundas i den personcentrerande omvårdnaden som bland annat handlar om 

sjuksköterskors synliggörande av patienters önskemål, motiv och resurser (Ekman et al., 

2014). Sjuksköterskors förståelse för patienters sårbarhet främjar vårdrelationen då den kan 

vända patienters eventuella känsla av sårbarhet och beroende till känsla av trygghet och 

tillit (Enqvist, 2013).  

 

Ytterligare en strategi som identifierades var förmågan att vara lyhörd inför patienters 

önskan och behov (Almerud Österberg, 2014; Khalil, 2009; Luck et al., 2009). 

Sjuksköterskan behöver vara lyhörd i syfte att skapa sig en bild över patienternas resurser 

och behov (Frisdal, 2001). Lyhördhet skapar ett tillitsförband i den personcentrerade 

omvårdnaden vilken ökar patienters känsla av delaktighet i vårdrelationen (Almerud 

Österberg, 2014). Strategin om att vara lyhörd inför patienter upplevdes gynnsam då 

vårdrelationen baseras på tillit (Coffey, 2006; Ekman et al., 2014) vilken är en bärande 

komponent i den personcentrerade omvårdnaden (Jones, 2015) samt i vårdrelationen (Dinç 

& Gastmans, 2013). 

 

Metoddiskussion 

Litteraturöversikt valdes som metod för att beskriva hur hot och våld kunde påverka 

sjuksköterskor och vårdrelationer med patienter inom hälso- och sjukvård. Fördelarna med 

metodvalet var att det kunde stärka vedertagen forskning inom ämnet hot och våld samt 

vara en byggsten i vidare forskning (Polit & Beck, 2012). Befintlig forskning kring hot och 

vålds påverkan på sjuksköterskan och vidare vårdrelationen visade sig dock vara relativt 

begränsad vilket tolkades som en nackdel i metodvalet.  

Det ursprungliga syftet kom att förändras då en ändring rörande inklusionskriterier 

genomfördes. Artiklar som endast rörde vårdrelationen på akutmottagningen upplevdes 

svåra att finna, ytterligare vårdverksamheter valdes därför att inkluderas. Ändringarna 

påverkade disponeringen av skrivtid. Tid som i inledandes skrivfas var tänkt att tillägnas åt 

artikeltolkning valdes därför att läggas på ytterligare artikelsökning. Mindre tid till 

artikeltolkning kunde vidare tänkas ha haft inverkan på tolkningskvalitet av inkluderade 

artiklar. Syftesändringen och utökad tid till artikelsökning upplevdes väsentlig i 

förhållande till litteraturöversiktens kvalitet och omvårdnadsförankring (Henricson, 2012). 

För att endast inkludera aktuell forskning begränsades artikelsökningarna till artiklar som 

var författade de senaste tio åren (Polit & Beck, 2012). För fullgod artikeltolkning relaterat 

till befintlig språkkunskap inkluderades endast artiklar skrivna på engelska (Henricson, 

2012). Språkbegränsningen ledde till artikelbortfall som kunde tänkas ha hämmat 

ytterligare djupgående resultatinnehåll.   

Databaserna PubMed, Medline och CINAHL användes i sökningarna efter vetenskapliga 

artiklar (Forsberg & Wengström 2013). Databasen psyc-INFO som innehöll studier med 

utgångpunkt i psykiatrisk vård (Forsberg & Wengström, 2013) valdes att uteslutas. 

Databasen upplevdes svårhanterad och irrelevant i förhållande till valt syfte. Trots 

uteslutandet av psykiatriska studier valdes en artikel (Stevenson et al., 2015) som var 
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författad med utgångspunkt i psykiatrisk vård. Artikeln valdes att inkluderas då den 

bedömdes vara av hög vetenskaplig kvalitet vilket hade betydelse för litteraturöversiktens 

validitet (Forsberg & Wengström 2013).  

I två av sökningarna i PubMed valdes begränsningen “full free text”. Fyra artiklar sökta 

enligt “full free text” valdes att inkluderas då artiklarnas innehåll ansågs vara av betydelse i 

förhållande till syftet. Inkluderingen av ”full free text” gjordes med medvetenhet om att 

vem som helst hade möjlighet att publicera vad som helst på internet. Det faktum att 

sökningarna kunde innehålla artiklar vilka inte var utgivna av tidskrifter och därför inte 

genomgått någon vetenskaplig granskning beaktades noga (Directory of Open access 

journals, n.d). I de två specifika sökningarna som genomfördes enligt “full free text” 

gjordes en manuell kontroll av kriteriet som rörde etisk granskning. För att säkerställa etisk 

granskning för de fyra specifika artiklarna kontrollerades de via tidskrifternas hemsidor där 

villkor för publicerade artiklar redovisade. Litteraturöversiktens vetenskapliga trovärdighet 

och tillförlitlighet ökade då samtliga artiklar var etiskt övervägda, peer reviewed eller 

godkända av en etisk kommitté (Polit & Beck, 2012). 

För att styrka vetenskapligt underlag som användes i litteraturöversikten genomfördes 

dataanalysen med stöd i Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag (Berg et al., 1999; 

Willman et al., 2011). För att ytterligare stärka reliabiliteten och öka litteraturöversiktens 

pålitlighet granskades samtliga artiklar av båda granskarna (Willman et al., 2011). I syfte 

att upprätthålla studiens trovärdighet exkluderades artiklar som inte höll kvalitetskravet 

(Henricson, 2012) utifrån Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag (Berg et al., 

1999; Willman et al., 2011). Totalt inkluderades 20 vetenskapliga artiklar varav 14 artiklar 

bedömdes vara av hög kvalité och sex artiklar bedömdes vara av medelhög kvalité. 

Artiklarna med medelhög kvalité hade högt bortfall eller brister i metoden, vilket kunde ha 

minskat trovärdigheten i litteraturöversiktens resultat. Artiklarna valdes att inkluderas då 

deras innehåll ansågs vara av betydelse i förhållande till valt syfte (Henricson, 2012). 

Externa granskare i form av fyra studenter och en handledare granskade arbete och 

försäkrade författarna om att analysen grundas i data. Handledargruppen stärkte 

litteraturöversiktens trovärdighet och pålitlighet (Henricson, 2012). 

Vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ design användes i resultatet. 

Polit och Beck (2012) beskrev att kvalitativa studier riktades gentemot deltagarnas 

upplevelser och känslor och gav ökad förståelse för ett fenomen. Kvantitativa studierna 

lutade sig mot mätbar data som kunde generaliseras och förklaras. Forsberg och 

Wengström (2013) beskrev att en litteraturöversikt skulle innehålla både kvantitativa och 

kvalitativa artiklar då båda metoder används inom omvårdnadsforskning. Bruk av både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar ansågs vara aktuellt för att stärka litteraturöversiktens 

omvårdnadsvetenskapliga förankring. Validiteten stärktes genom tydlig anknytning till 

personcentrerad omvårdnad och omvårdnadsbegrepp så som trygghet och tillit. Den tydliga 

problemformuleringen och syftets starka koppling till rådande hot- och våldsproblematik 

skapade ett trovärdigt resultat (Henricson & Wallengren, 2012). 

 

Slutsats 

Sjuksköterskor utsattes i stor utsträckning för hot och våld på arbetsplatsen. 

Arbetsplatsvåldet ledde till psykiska skador så som känslor av stress och rädsla. Våldet 

ledde även till fysiska skador så som bitmärken och slag. Hot och våld innebar 

konsekvenser för vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskor 

berättande att motvilja, undvikande beteende, extra vaksamhet samt bristfällig 
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kommunikation kunde uppstå i samband med omvårdnad av hotfulla eller våldsamma 

patienter. Sjuksköterskor upplevde och accepterade att hot och våld var en del av jobbet. 

Otrygga arbetsplatser försämrade förutsättningarna för sjuksköterskor att erbjuda 

personcentrerad omvårdnad och vårdrelationer baserat på tillit och trygghet. 

 

Fortsatta studier 

Litteraturöversikten kunde ligga till grund för fortsatta studier i form av intervjustudier 

inom området hot och våld (Forsberg & Wengström, 2013). Genom vidare studier kunde 

framtida forskare fördjupa sig i hur personcentrerad omvårdnad på ett effektivt sätt kunde 

implementeras i omvårdanden kring hotfulla eller våldsamma patienter. Det kunde leda till 

utveckling av strategier som främjade våldsförebyggande arbete samt vårdrelationer 

baserade på trygghet och tillit. I fortsatta, mer omfattande intervjustudier kan 

sjuksköterskors och även patienters perspektiv synliggöras ytterligare.  

 

Studier över hur nya rutiner rörande anmälning av arbetsplatsvåld och hur dessa eventuellt 

kunde höja känslan av trygghet och tillit mellan sjuksköterskor och patienter efterfrågades. 

Fortsatta studier kunde leda till utveckling av nya rutiner rörande hot och våldsanmälningar 

vilket i sin tur kunde leda till känsla av trygghet på arbetsplatsen. Trygga arbetsplatser 

kunde främja förutsättningarna för sjuksköterskor att erbjuda personcentrerad omvårdnad. 

 

Klinisk tillämpbarhet  

Litteraturöversikten var av klinisk tillämpbarhet då den kunde bidra med kunskap kring hur 

hot och våld kunde påverka sjuksköterskor i vårdrelationen. Den kunde vidare främja 

sjuksköterskors förståelse för vikten av deltagande i våldsförebyggande arbete samt 

personcentrerad omvårdnad. Vårdrelationer mellan sjuksköterskor och patienter kunde 

främjas genom att belysa och diskutera hot- och våldsproblematiken inom hälso- och 

sjukvård.  

 

Litteraturöversikten belyste att hot och våld ledde till att sjuksköterskor känner sig otrygga. 

Otryggheten begränsade sjuksköterskors möjlighet att erbjuda personcentrerad omvårdnad 

och vårdrelationer baserat på tillit och trygghet. Den kunskap som litteraturöversikten 

skänkte kring påverkan, konsekvenser och strategier kunde skapa förutsättningar för 

sjuksköterskor att i större utsträckning erbjuda personcentrerad omvårdnad genom att, via 

deltagande i våldsförebyggande arbete finna trygghet i det patientnära arbetet.
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BILAGA A 
Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och en 

eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och väl 

genomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet 



II 

 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Ahmed, A. S. 

2012 

Jordanien 

 

Verbal and physical abuse 

against Jordanian nurses in 

the work environment. 

 

Syftet var att fastställa 

förekomsten och källor för 

verbala och fysiska 

övergrepp på arbetsplatsen 

under de senaste 6 

månaderna, sjuksköterskors 

reaktioner på missbruk, och 

deras åsikter om det. 

Metoden bestod av 

frågeformulär från 447 

sjuksköterskor som arbetar i 

olika avdelningar i 3 sjukhus 

i Amman. 

n=447 

(53) 

Resultatet visade att endast 35,1 procent av de  

utsatta sjuksköterskorna rapporterade 

händelserna. 

De som inte gjorde de 57,1 procent tyckte att det  

var meningslöst att göra det. Medan 34,2 procent 

trodde att de kunde hantera händelsen utan hjälp. 

Över hälften av de misshandlade 

sjuksköterskorna funderade på att lämna yrket.  

(RCT) 

I 

 

Bigwood, S., 

& Crowe, M. 

2008 

 Nya Zeeland 

 

“It’s part of the job, but it 

spoils the job”: A 

phenomenological study of 

physical restraint. 

Syftet var att få svar på 

frågan: Hur sjuksköterskor 

uppfattar upplevelsen av 

fysiskt tvång från patienterna 

i en akut psykiatri?  

Metoden bestod av en 

fenomenologisk studie där 

sjuksköterskor intervjuades 

om deras erfarenheter av våld 

i vården.  

n=63 

(7) 

Resultatet visade att sjuksköterskor tycker att det  

är mycket obehagligt med fysiskt och psykiskt  

våld, trots att de tyckte att det är en integrerad 

del i deras roll som sjuksköterska.  

(K) 

II 

Cashmore, 

W. A., Indig, 

D., Hampton, 

E. S., 

Hegney, G. 

D., & 

Jalaludin, B. 

B.  

2012 

Australien 

Workplace violence in a 

large correctional health 

service in New South 

Wales, Australia: a 

retrospective review of 

incident management 

records. 

Studiens syfte var att 

beskriva mönster, 

svårighetsgrad och utfall av 

våld på arbetsplatsen bland 

anställda i kriminalvård, 

hälso- och sjukvård, samt att 

undersöka beteenden av 

personal efter en incident. 

Metoden utfördes genom 

metodiskgranskning av 

arbetsplatsen där våld 

förekommer. Studien pågick 

under tre år.   

n=1490 

(0) 

Resultatet visade att under rapportperioden hade  

208 fall av våld skett på arbetsplatsen. Verbal 

misshandel, 71 procent, var vanligare än fysisk  

misshandel, 29 procent. 

(R) 

I 

Chapman, R., 

Perry, L., 

Styles, I., & 

Combs, S. 

2009 

Australien 

Consequences of 

workplace violence 

directed at nurses. 

 

Syftet med studien var att 

identifiera australiensiska 

sjuksköterskors uppfattningar 

av arbetsplatsvåld, 

gärningsmannen och 

organisationen. 

Metoden bestod av 

kvalitativa data, skriftliga 

enkäter och intervjuer. 

Studien pågick under 12 

månaderna på sjukhus i 

Australien. 

n=113 

(209) 

Resultatet i studien visade att sjuksköterskor 

trodde att arbetsvåld var en del av jobbet.  

De var toleranta och hade accepterat  

hotfulla situationer.  

 

(K) 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 

BILAGA B  



 

 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Ergün, F., & 

Karadakovan, 

A.  

2005 

Turkiet 

Violence towards nursing 

staff in emergency 

departments in one Turkish 

city. 

 

Syftet vad att undersöka 

förekomsten av våld på 

sjuksköterskor på 

akutmottagningar och om 

någon av de incidenter 

rapporteras och vilka 

rättsliga åtgärder som 

vidtogs. Det andra syftet var 

att identifiera sjuksköterskors 

attityder till våldsincidenter 

och betydelsen av deras 

yrkesbakgrund. 

Metoden var en enkätstudie 

där fakta samlades in genom 

frågeformulär på 34 frågor, 

från sjuksköterskor som 

arbetar på akutmottagningen 

på fyra stora sjukhus i 

Turkiet. 

n=66 

(26) 

Resultatet visade att förekomsten av verbalt våld  

98,5 procent var signifikant mer frekvent än  

fysiskt våld, 19,7 procent. De flesta incidenter  

förblev underrapporterade 83,5 procent, de flesta  

av de rapporterade fallen, 63,7 procent, ledde  

inte till rättsliga åtgärder. 

(K) 

I 

 

Farrell, A. 

G., 

Bobrowski, 

C., & 

Bobrowski, 

P.  

2006 

Australien 

Scoping workplace 

aggression in nursing: 

findings from an 

Australian study. 

 

Syftet var att redovisa och 

dokumentera hot och våld 

runt sjuksköterskor på deras 

arbetsplats i Tasmanien, 

Australien. 

Metoden var ett 

specialutformat 

frågeformulär som skickades 

till alla registrerade 

sjuksköterskor i Tasmanien 

(6326). 2407 enkäter 

användes i studien. 

Svarsfrekvensen var 38 

procent. 

n=2407 

(3919) 

Resultatet visade att en majoritet av de 

tillfrågade sjuksköterskorna, 63,5 procent hade 

upplevt någon form av våld under de fyra som 

studien ägde rum. Patienter och anhöriga 

identifierades som de största förövarna, följt av 

medicinska- och omvårdnadkollegor. 

(K) 

Jafree, R. S., 

Zakar, R., 

Fischer, F., & 

Zakar, Z. M. 

2015 

Pakistan 

Ethical violations in the 

clinical setting: the hidden 

curriculum learning 

experience of Pakistani 

nurses. 

 

Syftet för studien var att 

undersöka förekomsten av 

etiska kränkningarna 

upplevda av sjuksköterskor 

under klinisk utbildning och 

praktik. 

Metoden för den kvalitativa 

metoden bestod av intervjuer 

och fyra gruppdiskussioner 

som användes för att 

identifiera sjuksköterskors 

kliniska erfarenheter av 

etiska brott. 

n=42 

(2228) 

Resultatet av studien visade att flera etiska brott 

konstaterades under studien.  

Exempel på etiska överträdelser var att studenter 

användes som personal, sjuksköterskor  

mötte våld i sjukhusmiljö, sjuksköterskor åter- 

kallade behandling på grund av rädsla för sin  

säkerhet. 

(K) 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 



IV 

 

 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Kamchuchat, 

C., 

Chongsuvivat

wong, V., 

Oncheunjit, 

S., Yip, T., & 

Sangthong, 

R.  

2008 

Thailand 

Workplace Violence 

Directed at Nursing Staff 

at a General Hospital in 

Southern Thailand. 

 

Studiens syfte var att 

dokumentera våld mot 

vårdpersonal på 

arbetsplatsen. 

Metoden för denna studie 

bestod av två delar, en 

undersökning och en 

informativ intervju. 

n=545 

(49) 

Resultatet visade att under 12 månaders studier  

hade 38,9 procent av sjuksköterskorna utsatts för  

verbalt våld, 3.1 procent utsattes för fysiskt våld  

och 0,7 procent för sexuella trakasserier. 

(RCT) 

I 

Khalil, D. D. 

2009 

Sydafrika 

 

 

 

 

 

Nurses” attitude towards 

“difficult” and “good” 

patients in eight public 

hospitals. 

Syftet var att studera fall av 

våld mot sjuksköterskor. 

Metoden var en kvalitativ 

studie. Det valdes för att 

undersöka våldet inom 

omvårdnad. Varje avsnitt i 

frågeformuläret begärde 

information och utbyte av 

erfarenheter om särskild 

aspekt av våld inom 

sjuksköterskeyrket. 

n=373 

(0) 

Resultatet visade att de flesta sjuksköterskor  

fortsatte i sitt arbete att använda sig av  

lämpligaste omvårdnadsåtgärder  

för patienter oavsett patienternas beteende. 

(K) 

I 

Kvas, A., & 

Seljak, J. 

2014 

Slovenien 

 

 

 

Unreported workplace 

violence in nursing. 

 

Syftet var att studera hur 

sjuksköterskor upplever 

våldet i omvårdnaden i 

Slovenien. 

Metoden genomfördes 

genom ett frågeformulär med 

ett urval av sjuksköterskor i 

Slovenien. Frågeformuläret 

överlämnades till 3756 

sjuksköterskor, 692 fyllde i 

enkäten. 

n=692 

(3064) 

Resultatet visade att 61,6 procent av sjuk- 

sköterskorna hade utsatts för psykiskt och 

fysiskt våld. Rapporteringar av våldshandlingar i 

skriftlig form låg på 6,5 procent (psykiskt våld) 

till 10,9 procent (fysiskt våld). Det främsta 

skälet för att inte rapportera var tron om att  

rapporteringen skulle inte ändra någonting och  

rädsla för att förlora sitt jobb. 

(R) 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg



V 

 

 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Luck, L., 

Jackson, D., 

& Usher, K. 

2009 

Australien 

Conveying caring: nurse 

attributes to avert violence 

in the ED. 

 

Syftet med studien var att 

identifiera strategier 

sjuksköterskor har för att 

minska och förebygga våld. 

Metoden var en fallstudie där 

frågor skulle besvaras till 

exempel strategier som 

sjuksköterskor använder för 

att avvärja eller minska 

våldet från patienter. 

n=20 

(0) 

Resultatet visade att under de 16 våldsamma  

händelser som observerades och analyserades  

kunde fem attributs tas fram. De fem attribut  

användas för att undvika, minska och förebygga 

våld. De fem attribut var;  

tillgänglighet, respektfullhet, stöttande, 

lyhördhet samt egen säkerhet. 

(K) 

II 

Magnavita, 

N., & 

Heponiemi, 

T.  

2012 

Italien 

Violence towards health 

care workers in a Public 

Health Care Facility in 

Italy: a repeated cross-

sectional study. 

 

Syftet med studien var att 

identifiera förekomsten av 

våld och bedöma 

förhållandet mellan våld och 

psykosociala faktorer inom 

hälso- och sjukvård i Italien. 

Metoden var ett 

frågeformulär med frågor om 

våld på arbetsplatsen. Tre 

enkätundersökningar 

genomfördes. 

n=2028 

(405) 

Resultatet visade att en av tio vårdgivare  

rapporterade misshandel. Sjuksköterskor och 

läkare tillhörde de mest utsatta 

yrkeskategorierna. Psykiatrin och 

akutmottagningar var verksamheter som löpte 

störst risk för våld. 

(R) 

I 

Morken, T., 

Johansen, H. 

I., & Alsaker, 

K.  

2015 

Norge 

Dealing with workplace 

violence in emergency 

primary health care: a 

focus group study. 

 

Syftet med studien studera 

och göra en jämförelse av 

erfarenheter och åsikter 

bland deltagarna som berör 

hot och våld. 

Metoden bestod av åtta 

gruppintervjuer utfördes och 

vårdpersonalen berättade om 

sina erfarenheter av våld. 

Analys genomfördes genom 

systematisk sökande efter 

teman som beskriver 

deltagarnas erfarenheter. 

n=37 

(0) 

Resultatet resulterade i fyra huvudteman som 

framkom för att förutse eller hantera incidenter 

av hot eller våld.  Att minimera risken  

för att arbeta ensam, vara förberedd, lösa  

obalansen mellan patientens förväntningar och  

den tjänst som erbjuds och stödjande chef. 

(K) 

I 

Stene, J., 

Larson, E., 

Levy, M., & 

Dohlman, M. 

2015 

USA 

Workplace Violence in the 

Emergency Department: 

Giving Staff the Tools and 

Support to Report. 

Syftet med studien var att 

förbättra säkerheten och öka 

personalens medvetenhet om 

arbetsplatsvåld och att 

utveckla en förenklad 

process för rapportering och 

utvärdering av dessa 

händelser i en stödjande och 

icke dömande 

säkerhetskultur med 

nolltolerans för våld. 

Metoden bestod av en 

arbetsgrupp med 

sjuksköterskor för att 

bedöma uppfattningen och 

förekomsten av våld. Denna 

arbetsgrupp utvärderade och 

identifierat ett behov av att 

utveckla ett 

rapporteringsverktyg och ett 

utbildningsprogram. 

n=154 

(46) 

Resultat av forskningen och utformandet av  

utbildningen har gjort att akutmottagningen  

har blivit säkrare. Med lämplig utbildning, 

rapporteringsverktyg, ledarskap och stöd, kunde 

sjuksköterskorna skapa en kultur med 

nolltoleranspolicy för våld, för att skapa en 

säkrare miljö för personal och patienter. 

(P) 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg



VI 

 

 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

 Stevenson, 

N. K., Jack, 

M. S., 

O’Mara, L., 

& LeGris, J.  

2015 

Canada 

Registered nurses’ 

experiences of patient 

violence on acute care 

psychiatric inpatient units: 

an interpretive descriptive 

study. 

Syftet med studien var att 

undersökta sjuksköterskors 

erfarenheter av våldsamma 

patienter i akutvård. 

Metoden bestod av en 

tolkande och beskrivande 

design som ett urval av12 

kanadensiska sjuksköterskor 

som självrapporterad 

upplevelser av våldsamma 

patienter. 

n=12 

(0) 

Resultatet grundades på 33 unika fall av hotfulla  

patienter som analyserades där sjuksköterskor  

upplevde fysiska, emotionella och verbalt våld.  

För många betraktades våldet som "en del av  

jobbet." Sjuksköterskor kämpade med skyldig- 

heten att ta hand om våldsamma patienter.   

 

(K) 

I 

Teymourzade

h, E., 

Rashidian, 

A., Arab, M., 

Akbari-Sari, 

A., & 

Hakimzadeh, 

S.M.  

2014 

Iran 

Nurses exposure to 

workplace violence in a 

large teaching hospital in 

Iran. 

 

Syftet med denna studie var 

att mäta sjuksköterskor 

exponering för våld på 

arbetsplatsen i ett av de stora 

universitetssjukhusen i 

Teheran. 

Metoden var 

tvärvetenskaplig design. 

Enkäten anpassades från ett 

standardiserat frågeformulär 

gemensamt av International 

Labor byrån, Internationella 

Hälsoorganisationen, 

International Council of 

Nurses och Public Services 

International. 

n=301 

(112) 

Resultatet visade att över 70 procent av sjuk- 

sköterskorna var rädda för att utsättas för våld på 

arbetsplatsen. Sjuksköterskor som arbetade på 

akutmottagningen hade fler rapporteringar om 

att sjuksköterskor som hade blivit utsatta för 

våld. 

(RCT) 

I 

Truman, A., 

Goldman, 

M., Lehna, 

C., Berger, J., 

& Topp, R. 

2013 

USA 

Verbal abuse of pediatric 

nurses by patients and 

families. 

 

Syftet med denna studie var 

att undersöka hur ofta 

sjuksköterskor möter verbala 

övergrepp av patienter och 

familjer och deras reaktioner 

på detta missbruk. 

Studien omfattade en 

blandning av metoder. 162 

sjuksköterskor svarade på ett 

frågeformulär och en grupp 

deltog i en fokusgrupp. 

n=162 

(0) 

Resultatet visade att 82 procent rapporterade om  

verbala övergrepp i genomsnitt 4 gånger per  

månad. Nästan hälften rapporterade att de var  

arga eller maktlösa och 14 procent sa att de 

skulle lämna sitt yrke. 

(K) 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Teymourzadeh%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25396205
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Teymourzadeh%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25396205
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rashidian%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25396205
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rashidian%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25396205
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arab%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25396205
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hakimzadeh%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25396205
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hakimzadeh%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25396205
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Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Ünsal Atan, S., 

Baysan 

Arabaci, L., 

Sirin, A., Isler, 

A., Donmez, S., 

Unsal Guler, 

M., Oflaz, U., 

Yalcinkaya 

Ozdemin, G., & 

Yazar Tasbasi, 

F. 

 2013 

Turkiet 

Violence experienced by 

nurses at six university 

hospitals in Turkey. 

Syftet med forskning var att 

analysera våld och hur det 

upplevdes av sjuksköterskor 

vid sex universitetssjukhus. 

Metoden som genomfördes 

var en tvärsnittsstudie. 

Forskning bestod av 441 

sjuksköterskor som arbetade 

inom räddningstjänsten, 

intensivvård och psykiatri. 

n=441 

(217) 

Resultatet visade att 60,8 procent av sjuk- 

sköterskorna hade utsatts för verbalt och fysiskt  

våld från patienter eller närstående.  

Av de sjuksköterskor som utsatts för våld 

uppgavs att deras erfarenhet av våld hade en  

negativ inverkan på deras fysiska och psykiska  

hälsa. Deras arbetsprestation påverkades 

negativt. 

(CCT) 

I 

Vandecasteele, 

T., Debyser, B., 

Van Hecke, A., 

De Backer, T., 

Beeckman, D., 

& 

Verhaeghe, S.  

2015 

Belgien 

Nurses' perceptions of 

transgressive behavior in 

care relationships: a 

qualitative study. 

 

Syftet var att studera hur 

sjuksköterskor påverkas av 

aggressiva patienter och hur 

relationen påverkans mellan 

patient och sjuksköterska. 

Metoden genomfördes med 

18 individuella intervjuer 

med sjuksköterskor som 

valdes ut med hjälp av 

ändamålsenlig och teoretisk 

uttagning. 

n=18 

(0) 

Resultatet visade att sjuksköterskor utsattes för  

våld av patienter. Sjuksköterskor påverkades av  

våldet på olika sätt. Erfarenheten av våldet var  

en faktor i hur sjuksköterskorna reagerade i sitt  

handlande mot patienterna. Faktorer som 

påverkar en god vårdrelation var en 

förtroendefull relation mellan patient och 

sjuksköterska.  
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Yusuf, F., 
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M., Eng, S. T., 
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Ho Soo Kim, 
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2006 

Singapore   

The impact of verbal 

abuse on staff working 

in the psychiatric wards. 

 

Syftet med studien var att 

identifiera hur sjuksköterskor 

reagerade på verbala 

övergrepp. 

Metoden var en prospektiv 

deskriptiv studie som 

inkluderade sjuksköterskor 

på Institute of Mental Health 

och Woodbridge Hospital. 

Datainsamlingen gjordes 

genom en självadministrerad 

anonym enkät. 

n=(42) 

42 

Resultatet registrerade 42 fall av verbala  

övergrepp. 50 procent av incidenserna framkom  

hos patienter som gav sjuksköterskorna vulgära  

utskällningar. 64 procent av sjuksköterskorna  

upplevde en omedelbar negativ känsla.   

 

(CCT) 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 


