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Sammanfattning: I vården drabbas upp till 60 % av personalen av våld och hot 

i Sverige, vilket kan komma att påverka den vård som 

bedrivs och tillgängligheten på den. Syftet med studien var 

att belysa hur sjuksköterskan hanterar våld och aggression i 

vården samt att beskriva vilket ansvar organisationen har i 

det våldsförebyggande arbetet. Studien genomfördes som en 

litteraturstudie där 16 vetenskapliga artiklar bearbetades och 

sammanfattades i tre kategorier: organisatoriska strategier 

för att förebygga våld, sjuksköterskans strategier i 

våldsamma situationer och våldets inverkan på 

sjuksköterskans omvårdnad. Organisationen har ansvar att 

utbilda sin personal, däribland sjuksköterskor. Om 

sjuksköterskan får tillräcklig utbildning kan det bidra till att 

de våldsamma situationerna upptäcks i tid och kan 

förhindras. Sjuksköterskans egna erfarenheter bidrar också 

till strategier som kan användas i våldsamma situationer. Om 

våldet inte kan hanteras finns en risk för negativ påverkan på 

vården och relationen mellan sjuksköterska och patient. 

Bredare forskning behövs i Sverige inom samtliga 

vårdgrenar. Genom att belysa problemet redan i 

grundutbildningen skulle en grund kunna skapas för 

sjuksköterskan att stå på inför vidare utbildning. 
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Abstract: In the healthcare approximately 60 % of the staff suffer from 

violence and threats in Sweden, which may affect the care 

that is conducted and the availability of it. The aim of this 

study was to illuminate how nurses deal with violence and 

aggression in the healthcare and to describe the 

responsibilities of the organization in the prevention of 

violence. The study was designed as a literature study in 

which 16 scientific papers were processed and summarized 

into three categories: organizational strategies to prevent 

violence, nurses’ strategies in violent situations and the 

impact of violence on nursing. The organization has the 

responsibility to educate its staff, including nurses. If nurses 

receive adequate training it may contribute to that violent 

situations are discovered in time and can be prevented.  The 

nurse's own experiences can also contribute to developing 

strategies that can be used in violent situations. If violence 

can not be managed there is a risk of negative effects on 

health care and the relationship between nurse and patient. A 

wider research is needed in Sweden in all healthcare 

disciplines. By highlighting the problem in the basic 

education for nurses, a basis could be created for nurses in 

their further education.   
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Inledning 
 

I Sverige har våld på arbetsplatsen ökat dramatiskt de senaste åren och det rapporteras 

att inom svensk hälso- och sjukvård drabbas 10 % till 60 % av vårdpersonal av 

våldsamma situationer eller verbala hot på arbetsplatsen (Lundström & Isaksson, 2010). 

År 2000 visade siffror, att av alla anmälningar om våld eller hot till 

arbetarskyddsstyrelsen var 60 % från vård- och omsorgssektorn (Menckel, 2000). 

Mellan år 2002 och 2004 rapporterades 874 fall av sjukfrånvaro på grund av våld och 

hot i vården (Bengtsson, 2006). 

 

Det ökade våldet inom hälso- och sjukvården är en risk som kan komma att försämra 

den vård som bedrivs samt minska tillgängligheten på vård (World Health Organization 

[WHO], 2002). Det kan också leda till att sjuksköterskor väljer att lämna sitt yrke på 

grund av det ökade våldet. För att minska våldet på arbetsplatsen bör hälso- och 

sjukvårdsorganisationen förebygga och förhindra detta genom uppdatering av rutiner, 

utbildning och utveckling av policy tillsammans med personalen.  

 

Sjuksköterskans profession kan innebära en hög risk att utstå aggression och våld från 

patienter (Wells & Bower, 2002). Unga, mindre erfarna sjuksköterskor och studenter 

visar sig ha en högre risk att drabbas. Det kan vara angeläget att sjuksköterskor utbildas 

för att lära sig förhindra uppkomsten av hotfulla situationer samt att kunna hantera de 

eventuella våldsamheterna på ett bättre sätt (Needham, et al., 2005). Lundström och 

Isaksson (2010) menar också på att det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal har 

kunskap om hur våld kan undvikas och upptäckas för att kunna hantera ett eventuellt 

våldsamt beteende. För att kunna undvika en hotfull situation är det viktigt att 

sjuksköterskan kan se samband mellan sitt eget handlande och reaktionen på det från 

patienten. 

 

Bakgrund 
 

Våld är ett brett begrepp och till viss del även subjektivt (Arnetz, 2001), vilket ger 

möjlighet till många olika tolkningar och uppfattningar om vad begreppet innebär. 

Rosenberg (1992, citerad av Arnetz, 2001) beskriver våld som en avsiktlig användning 

av fysisk kraft med skada, eller i värsta fall död, som resultat. Den våldsamma 

handlingen kan vara riktad både mot en annan person och mot sig själv. WHO (2002) 

skiljer på fysiskt och psykiskt våld. Det förstnämnda är exempelvis misshandel, slag 

och sparkar där fysisk kraft används och resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada, 

men även skottlossning inkluderas. Det psykiska våldet är till skillnad från det fysiska 

inte användandet av kraft utan av makt gentemot en annan person eller grupp och 

resulterar oftast i psykiska, andliga och moraliska skador. Exempel på psykiskt våld är 

verbala övergrepp, trakasserier, mobbing eller verbala hot.  

 

Begreppet Workplace violence beskrivs som våldsrelaterade situationer i samband med 

arbete som innebär att hälso- och sjukvårdspersonalens säkerhet, välbefinnande och 

hälsa utmanas till följd av misshandel, hot eller fysiska övergrepp (ibid.). Fortsatt i 

föreliggande studie kommer det svenska begreppet arbetsplatsrelaterat våld (egen 

översättning) att användas. 
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Hot innebär enligt Leijon och Svensson (2008) en verbal hotelse om något, till exempel 

fysiskt våld eller skadegörelse. Hot inom vården kan vara riktade mot personalen, men 

patienten kan också uttrycka ett hot mot sig själv om exempelvis självskada. Arnetz 

(2001) skriver att hot ingår i begreppet våld. Ett hot är antingen verbalt men kan också 

innebära en antydan till fysiska angrepp, till exempel att höja knytnäven. Andra 

exempel på hot är enligt Leijon och Svensson (2008) obscena gester, oönskade sexuella 

närmanden, skällsord eller nedsättande kommentarer och personangrepp. Ett hot kan 

innebära en rädsla för den som blir hotad och öka personens sårbarhet. 

 

Nationalencyklopedin (u.å.) beskriver aggression som ett beteende eller en reaktion 

som syftar till att skada eller på annat sätt orsaka obehag hos en annan person. Med 

aggressivitet i sin tur menas den enskilda individens tendens att reagera med aggression. 

Fysisk och verbal aggression skiljs åt, men även emotionell och instrumentell 

aggression. Den emotionella aggressionen är den konkreta, där målet är att skada någon 

annan, medan den instrumentella aggressionen syftar till att använda aggressionen som 

ett instrument för att nå ett uppsatt mål, till exempel en belöning eller uppskattning. 

 
 

Våld och hot i hälso- och sjukvård 

 

Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket [AV], 2010) gjorde en undersökning angående 

frekvensen av våld och hot i hälso- och sjukvården. Undersökningen pågick under 

2005-2009 och visade att 44 % av de tillfrågade sjuksköterskorna under en 

tolvmånadersperiod hade utsatts för situationer innefattande våld eller hot. 

Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att anmäla dödsfall, allvarliga olyckor och 

våldsincidenter till AV. Under åren 2008-2009 gjordes 560 anmälningar och 220 

handlade om våld och hot. Våld och aggression i hälso- och sjukvården är ett problem 

som stöts på dagligen bland vårdpersonal och enligt Nordin (2000) finns anledning att 

tro att våldet på arbetsplatsen är undervärderat och att det egentligen är vanligare än vad 

som redovisas.  

 

Sex vanliga kategorier av våld som sjuksköterskan kan bli utsatt för i sitt arbete är 

verbala övergrepp, förstörd egendom eller stöld, hotelser, fysisk misshandel, sexuella 

trakasserier eller sexuella övergrepp (Boyle, Koritsas, Coles & Stanley, 2007). Av dessa 

är verbala övergrepp, följt av fysiskt våld, den vanligaste typen av våld som patienter 

utsätter sjuksköterskor för (Boyle, et al., 2007; O’Connel, Young, Brooks, Hutchings & 

Lofthouse, 2000). Verbala övergrepp är också vanligast av det våld som riktas mot 

sjuksköterskan från patienters anhöriga och vänner (O’Connel, et al., 2000). Däremot är 

de anhöriga inte lika benägna att ta till fysiskt våld mot sjuksköterskan som patienterna 

själva.  

 

På arbetsplatser generellt är det de yngre anställda som oftast drabbas av hot och våld 

(Nordin, 2000). Fler kvinnor än män arbetar inom sjukvården och det är också statistiskt 

sätt fler kvinnor som drabbas av våld. Olika uppfattningar råder i den frågan, då Arnetz 

(2001) menar att det visst finns skillnader och att män i större utsträckning drabbas av 

våldet i vården.  

 

Sveriges hälso- och sjukvård har de senaste tio åren genomgått stora organisatoriska 
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förändringar som bland annat lett till minskad personal och färre resurser på flera håll 

(Arnetz, 2001). Idag urskiljs en tydlig stress, utbrändhet och hög arbetsbelastning i 

vården vilket skulle kunna påverka både behandlingsresultat och vårdtider samt en 

påverkan på hälso- och sjukvårdspersonalen. Dessa faktorer tillsammans ger en högre 

risk för aggression och våld. Det är vanligt förekommande att våld mot vårdpersonal 

inom psykiatrin förekommer (Arnetz, 2001). För cirka 20 år sedan började studier 

beskriva hur våldet har eskalerat även inom andra vårdgrenar och det talas om våld som 

ett arbetsmiljöproblem även på somatiska akutmottagningar och inom kommunens 

äldrevård. Detta konstateras även i en rapport utgiven av Karolinska institutet (Leijon & 

Svensson, 2008) som skriver att de som löper störst risk för våld och hot arbetar på 

akutmottagningar, psykiatrisk vårdavdelning, med psykiskt utvecklingsstörda, geriatrisk 

vård och äldrevård.  
 

 

Konsekvenser av våld i vården 

 

Enligt Leijon och Svensson (2008) reagerar den som drabbas av en våldsam situation 

olika beroende på en rad individuella faktorer. Dels handlar det om vilken förmåga den 

drabbade har att hantera situationen, men även den individuella sårbarheten spelar roll 

samt hur han eller hon upplever händelsen. Efter en våldsam situation kan den drabbade 

reagera med stressreaktioner eller chock, antingen direkt efter händelsen eller flera 

timmar eller dagar i efterhand. Dessa reaktioner kan även drabba andra som jobbar på 

samma arbetsplats, trots att de inte själva råkat ut för händelsen utan bara bevittnat den 

(Arnetz, 2001; Leijon & Svensson, 2008). Andra reaktioner på en våldsam händelse 

beskrivs av Leijon och Svensson (2008) som försämrad motivation, minskad 

yrkesstolthet eller försämrad fysisk eller psykisk hälsa. Rädsla, fobier och 

sömnsvårigheter är också vanligt förekommande reaktioner på våldsamma situationer. I 

vissa fall förekommer även posttraumatiskt stressymtom hos personer som drabbats av 

en våldsam händelse (Arnetz, 2001; Leijon & Svensson, 2008). Posttraumatiskt 

stressymtom kan ta två uttryck enligt Arnetz (2001). Personen kan antingen återuppleva 

händelsen via så kallade ”flashbacks” och mardrömmar eller visa uppe ett undvikande 

beteende i situationer som kan påminna om den otrevliga incidenten. Leijon och 

Svensson (2008) understryker att det ofta är lätt att förutse en reaktion på fysiskt våld, 

men att det är svårare när det handlar om psykiska våldshandlingar, till exempel hot. 

 

Det är inte bara den som blir utsatt för en våldshandling som blir påverkad av den 

(Leijon & Svensson, 2008). Den berörda arbetsplatsen och organisationen i stort kan 

också drabbas av negativa konsekvenser på arbetsklimatet, ekonomin samt kvalitén på 

vården. Arbetsmiljön kan få en prägel av rädsla, vilket kan resultera i att de anställda 

har svårigheter att utföra sitt arbete på bästa sätt och att produktiviteten minskar. 

Organisationen riskerar även att drabbas av en högre sjukfrånvaro och minskad 

motivation hos medarbetarna. På längre sikt kan det även innebära svårigheter att 

rekrytera ny personal. Sjukvårdspersonalens relationer till patienterna kan få en negativ 

påverkan liksom relationen mellan de anställda samt mellan anställda och ledningen. De 

ekonomiska konsekvenserna av en våldsam incident kan enligt Arnetz (2001) vara 

arbetstid som måste läggas på att ta hand om eventuella skador, både personskador och 

materiella skador, ökade medicinska kostnader och högre sjukskrivningskostnader. 

Sandström (2007) menar att en god etik och en positiv syn på människan i 

organisationen kan ha ett positivt samband med förebyggande arbete mot våld.  
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Sjuksköterskans ansvarsområde 

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] ska vården vara av så god kvalitet att den kan 

säkerställa patientens trygghet (SFS 1982:763). Den ska också aktivt arbeta för att 

relationerna mellan personal och patient är goda samt att tillfredställa patienternas 

behov av sammanhang och säkerhet. Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) ska sjuksköterskan ha förmågan att hantera 

våldsamma situationer som kan uppstå inom arbetsområdet. Även situationer där hot 

om våld eller skada förekommer ska kunna hanteras av sjuksköterskan. Den hotfulla 

eller våldsamma patienten ska kunna bemötas med respekt och detsamma gäller om det 

är en närstående som agerar hotfullt eller våldsamt (Riksföreningen för 

akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2008).  

 

Ett tidigt tecken på att en patient kan bli aggressiv och våldsam är frustration 

(Sandström, 2007). Frustration kan uppkomma hos patienten på grund av långa 

väntetider, kulturkrockar, otydlig kommunikation och situationer som upplevs som 

kränkande eller skrämmande. För att förhindra våld och aggression inom vården kan det 

vara angeläget att ta reda på var frustrationen kommer ifrån för att sedan kunna åtgärda 

eller minska den.  
 
 

Syfte 

 

Syftet var att belysa hur sjuksköterskan hanterar våld och aggression i mötet med 

patienten samt att beskriva vilket ansvar organisationen har i det våldsförebyggande 

arbetet. 

 

 

Metod 

 

Denna studie är en litteraturstudie med utgångspunkt i Fribergs (2006) modell som 

utgår från att gå igenom redan publicerad vetenskaplig kunskap om ett specifikt 

problem inom vårdvetenskapen.  
 
 

Datainsamling 

 

Testsökningar genomfördes i databasen Cinahl för att se om det fanns material inom 

problemområdet. Därefter formulerades ett snävare syfte för studien och utefter det 

gjordes resultatsökningar. Det material som använts i studien hämtades från databaserna 

Cinahl, Svemed+ (gamla versionen), Pubmed och Academic Search Elite. Dessa 

databaser användes då de är ämnesspecifika och relevant information kunde hittas 

relaterat till val av syfte. För att hitta material överensstämmande med syftet användes 

Svenska-Mesh och Cinahl Headings för att hitta begrepp som var användbara för 

sökning i databaserna och som utgick från syftet. Sökord som framkom var nurse-

patient relations, nursing, workplace violence, work experience, patient assault, 
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aggressiveness och aggression. I tabell 1 redovisas vilka sökord som användes i vilka 

databaser och dess motsvarigheter i de olika databaserna. Motsvarigheter till alla sökord 

eftersöktes i samtliga databaser, men fanns inte i alla fall. 

 

Tabell 1. Sökordsöversikt 

Sökord Cinahl 

Headings 

Svemed + 

MeSH-termer 

Pubmed 

MeSH-term 

Academic 

Search Elite 

Subject terms 

Sjuksköterska-

patientrelationer 

Nurse-Patient 

relations 

Nurse-Patient 

relations 

Nurse-Patient 

relations 

 

Patientövergrepp Patient 

Assault 

   

Arbetsplatsrelaterat 

våld 

Workplace 

violence 

   

Arbetserfarenhet Work 

experience 

   

Våld  Violence Violence  

Vårdarbete    Nursing 

Aggression   Aggression Aggressiveness 

Arbetsplats  Workplace   

 

Sökningar i de olika databaserna gjordes med sökorden i olika kombinationer (bilaga I). 

Alla sökningar i databasen Cinahl begränsades till research article och till år mellan 

2000-2010. Samtliga sökord söktes fram i Cinahl Headings. Alla sökord söktes i första 

hand som Major concepts, men då vissa gav få träffar ändrades de till att sökas med 

samtliga subheadings (se bilaga I). I Svemed+ begränsades sökningarna till 

Abstract/fulltext och samtliga sökningar gjordes via MeSH och söktes som 

frassökningar. I Academic Search Elite begränsades sökningarna till publikationsår 

2000 till 2010. Begränsningen i Pubmed var att artiklarna skulle vara publicerade de 

senaste tio åren samt att det skulle finnas abstrakt tillängligt. Inklusionskriterierna i 

sökningarna var som beskrivit ovan samt att artiklarna skulle ha genomförts i den 

allmänna sjukvården, akutsjukvård eller i kommuner. Exlusionskriterier var studier 

inom psykiatrisk vård. Våld, hot, trakasserier och mobbning som förekom inom 

professionen exkluderades också. En manuell sökning utfördes i Cinahl på titel, då 

artikeln framkom i en av de andra resultatartiklarnas referenslista och verkade intressant 

eftersom den var genomförd i Sverige. Dubbletter förekom i sökningarna och är 

inkluderade i sökresultatet, därför lästes inte alla abstrakt.  

 

Totalt lästes 68 abstrakt varav 22 stycken valdes ut till urval 1 och 16 valdes ut till urval 

2. Av de 16 artiklarna som valdes till urval 2, var åtta stycken kvantitativa, sex stycken 

kvalitativa och två var både kvantitativa och kvalitativa. Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsformulär för har använts som utgångspunkt för att bedöma artiklarnas 

vetenskapliga struktur. Artiklarna graderades från grad I-III där grad I står för hög 

vetenskaplig grad och grad III låg vetenskaplig grad. Av de 16 artiklar som ingår i 

studien fick tio stycken grad I och sex fick grad II.  

Från urval 1 till urval 2 försvann sex artiklar. En artikel föll bort på grund av att den 

hade för låg vetenskaplig struktur (grad III). De andra fem artiklarna visade sig inte vara 

användbara till det valda syftet. 
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Databearbetning 

 

För att bearbetningen skulle gå systematiskt och strukturerat till, delades artiklarna från 

urval 1 upp och blev tilldelade en sifferkombination beroende på i vilken databas 

artikeln var funnen och vilka sökord som använts. Artiklarna lästes igenom med största 

noggrannhet för att se vilka som var relevanta till syftet. Samtliga artiklar diskuterades 

mellan båda författarna till föreliggande studie för att få en helhetsbild av dess innehåll.  

Från urval 1 valdes sedan 16 artiklar ut till urval 2. Dessa artiklar sammanfattades, 

bearbetades och kategoriserades efter innehåll. Resultatartiklarna finns sammanfattade i 

bilaga II. Artiklarna färgkodades efter innehåll och tre kategorier framkom.  

 

 

Resultat 

 

Det är viktigt att sjuksköterskan får stöd från ledningen för att kunna arbeta preventivt 

gällande våld i vården (Badger & Mullan, 2004). Vidare betonas att sjuksköterskor i 

stor utsträckning inte vet vilket stöd som finns tillgängligt för dem när de har utsatts för 

en våldsam eller hotfull händelse. Sjuksköterskorna har en rad olika strategier som 

används vid potentiellt aggressiva patienter och situationer för att lugna patienten och 

reda ut eventuella problem (Pryor, 2006). Utan dessa strategier kan våldsamma 

situationer påverka både sjuksköterskan personligen och patientrelationen (Suserud, 

Blomquist & Johansson, 2002). Utifrån detta har kategorierna organisatoriska 

strategier för att förebygga våld, sjuksköterskans strategier i våldsamma situationer och 

våldets inverkan på sjuksköterskans omvårdnad legat till grund för resultatet. 

 

 

Organisatoriska strategier för att förebygga våld  

 

Hög kvalitet på ledarskapet samt en hög delaktighet på arbetsplatsen kan bidra till att 

minska risken för att arbetsplasten blir utsatt för våld (Sharipova, Hogh & Borg, 2010). 

En bidragande faktor till en ökad våldstendens kan vara interna konflikter inom vården, 

då det innebär en ökad sårbarhet. Riskfaktorerna för hur en organisation eller en individ 

inom en organisation blir utsatt för våld kan variera. Det kan bero på vilken typ av 

arbetsplats det är, om det finns en tydlig arbetsplan samt den psykosociala miljön på 

arbetsplatsen. Det kan också ha betydelse om sjuksköterskan är man eller kvinna (ibid.). 

Det framkommer att genus, ålder samt hur länge en sjuksköterska har arbetat inom 

vården kan vara bidragande faktorer till risken för exponering av våld på arbetsplatsen. 

Genus beskrivs inte som en generell skillnad i risken att utsättas för våld, men studien 

visar på att fler män upplever det frekventa våldet och fler kvinnor det enstaka våldet. 

Atawneh, Zahid, Al-Sahlawi, Shahid och Al-Farrah (2003) kommer i sin studie fram till 

att fler män än kvinnor utsätts för våldshändelser av måttlig grad, där nio av sexton män 

uppgav att de varit med om det till skillnad från fyra av de 65 kvinnorna. 
 
Träning och utbildning kring att hantera våldsamma patienter är enligt sjuksköterskor 

användbart (ibid.). I en australiensisk studie undersökts hur många av de medverkande 

sjuksköterskorna som har deltagit i någon form av träningsprogram för att hantera våld 

på arbetsplatsen (Hills, 2008). Det framkommer att ungefär 60,5 % av de tillfrågade 291 
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informanterna har deltagit i vad som beskrivs som en ledarskapsutbildning med 

inriktning på våld och aggression. Josefsson, Sonde och Robins Wahlin (2007) 

undersöker frekvensen av utbildning om våldshantering bland sjuksköterskor som 

arbetar inom äldrevården i Sverige. Studien visar att 28 av 95 (30 %) tillfrågade 

sjuksköterskor inom demensvården respektive 13 av 118 (11%) tillfrågade inom den 

övriga äldrevården har deltagit i någon form av utbildning på ämnet. Ett sådant 

träningsprogram kan bland annat innehålla utbildning om verbala övergrepp, att lära sig 

se tecken på aggression samt hur man kan bedöma våldsamma och potentiella 

situationer (Badger & Mullan, 2004). Det beskrivs även att det finns ett stort behov av 

träning och support på området. De som har varit med om en våldsam eller hotfull 

händelse tenderar att lägga större vikt på träning än de som inte har upplevt en sådan 

händelse. De önskar att utbildningen ska inkludera hur de kan hantera en våldsam 

händelse utan att ge upphov till skada, hur man kan identifiera och hantera personer 

med kända beteendeproblem samt hur man kan skydda sig själv och avvärja en attack. 

Hills (2008) beskriver sjuksköterskornas uppfattning av den egna förmågan att hantera 

en våldsam patient, där cirka en tredjedel (32,8%) av de 299 informerande 

sjuksköterskorna anser sig ha en god förmåga. Studien visar dock inte på en koppling 

mellan att ha deltagit i ett träningsprogram om våld och den upplevda förmågan att 

hantera en sådan situation.  

 

I en svensk studie har ett formulär (Violent Incident Form [VIF]) använts för att kunna 

registrera alla våldsamma händelser som inträffar (Arnetz & Arnetz, 2000). Studien 

visar på skillnader mellan att diskutera de händelser som har inträffat och att inte göra 

det. Diskussioner kan föras parvis eller i grupp. Resultatet av studien visar på att de 

sjuksköterskor som får diskutera med sina kollegor kring de inträffade händelserna, får 

en större beredskap att hantera framtida våldsamma händelser. Gruppdiskussioner eller 

enskilda diskussioner bidrar bland annat till att öka sjuksköterskans kunskap om 

riskfulla situationer, hur en eventuell situation kan förhindras eller mildras och hur 

sjuksköterskan kan hantera en patient eller närstående som uppvisar ett aggressivt 

beteende. Roller, begränsningar och etik är tre punkter som kan vara viktiga att ta upp 

och diskutera ofta i syfte att förhindra våldsamma händelser i vården (Badger & Mullan, 

2004). VIF-formuläret kan därmed enligt Arnetz och Arnetz (2000) vara till hjälp för att 

ge arbetsplatser bättre rutiner för att hantera våldsamma situationer.  

 

 

Sjuksköterskans strategier i våldsamma situationer 

 

Sjuksköterskan har flera olika strategier att ta till i mötet med en våldsam eller aggressiv 

patient (Pryor, 2006). En av dessa strategier innebär att anta en avvaktande hållning och 

vänta ut patientens aggression för att se om patienten kan hantera situationen själv. Den 

andra strategin som nämns är att vara uppmärksam på en möjlig hotfull situation där 

sjuksköterskorna väljer att ta itu med problemet direkt genom att ge patienten full 

uppmärksamhet och reda ut situationen på plats. Luck, Jackson och Usher (2007) 

beskriver utifrån sin undersökning fem komponenter som kan användas av 

sjuksköterskan för att bedöma eventuella tecken på att en våldsam situation kan uppstå; 

ögonkontakt, röstläge, ångest, mumlande samt rastlöshet. Genom att vara observant på 

patientens sätt att använda ögonkontakt kan sjuksköterskan i tid se om en patient 

tenderar att bli våldsam eller aggressiv. Två versioner av ögonkontakt, som båda två kan 

indikera en uppretad patient, beskrivs. En patient som stirrar intensivt på sjuksköterskan 



 

 8 

när hon eller han utför sitt jobb är den ena aspekten att ta hänsyn till. Detta kan vara ett 

försök att skrämma sjuksköterskan till att ge patienten mer uppmärksamhet och kan 

vara ett tecken på att patienten kan bli våldsam. Den andra aspekten av ögonkontakt 

som sjuksköterskan kan observera är när patienten uppvisar minskad eller total 

avsaknad av ögonkontakt. Undviks ögonkontakt, kan det ses som ett tecken på ilska och 

motstånd som kan utvecklas till våldsamhet. Pryor (2006) belyser också ögonkontakt ur 

sjuksköterskans perspektiv, som är en viktig del av sjuksköterskans sätt att skapa 

kontakt med patienten. Genom ett lugnt bemötande kan sjuksköterskan minska risken 

för en våldsam situation, men ögonkontakt kan även ha en motsatt effekt på patienten. 

Även ett medvetet kroppsspråk kan vara av vikt för att skapa en miljö för patienten som 

inte visar hotfullhet. 

 

En annan strategi som används är att planera ett ingripande där sjuksköterskorna väljer 

att gå till botten med det problem patienten har genom att tala med patienten för att få 

fram vad som irriterar henne eller honom (ibid.). Missuppfattningar kan vara en 

anledning till att våld i vården uppkommer, därför är information av stor vikt (Sandvide, 

Åström, Norberg & Saveman, 2004). Bland äldre vårdtagare där tillstånd som att vara 

blind, lida av afasi eller hörselnedsättning är vanligt förekommande, är det 

betydelsefullt att sjuksköterskan tänker på hur information ges. Information får oftast 

upprepas vid flera tillfällen och även då kan missförstånd ske. När informationen inte 

förstås av vårdtagarna finns det risk för våldsamma situationer. Missförstånd kan också 

uppkomma när sjuksköterskorna inte förstår vårdtagarna. Även ett sådant missförstånd 

kan leda till ett aggressivt beteende från vårdtagaren. Det framkommer att vissa 

sjuksköterskor tror att vårdtagare med kommunikationssvårigheter använder sig av 

aggressivt beteende och hotfullhet för att uppmärksamma sjuksköterskan på att 

någonting inte stämmer. Upprepande av information och instruktioner är en viktig del i 

att visa på tillgänglighet (Luck, Jackson & Usher, 2009). Sjuksköterskans tillgänglighet 

är en nödvändig del i att kunna avvärja och minska våldet i vården och kan förutom att 

upprepa information och instruktioner även uttryckas genom empati, närvaro och att 

lyssna. 

 

Samtal med patienten kan skapa lugn och motverka aggression och det är viktigt att 

sjuksköterskan talar med ett lugnt, mjukt och vänligt röstläge (Pryor, 2006). Ett artigt 

språk (Luck, et al., 2009) kan även vara ett sätt att visa respekt för patienten. Patientens 

röstläge beskrivs även som en viktig komponent för sjuksköterskan att uppmärksamma 

hos patienter som har potential att bli våldsamma (Luck, et al., 2007). Observerbara 

röstlägen hos en patient som kan vara betydelsefullt att lägga märke till är om patienten 

höjer rösten, vrålar, använder sarkastiska repliker eller mumlar. Ett mumlande eller 

sluddrigt och osammanhängande tal kan vara ett tecken på intoxikation av alkohol eller 

droger och är ofta ett tecken på frustration hos patienten. Ett förändrat röstläge kan 

antingen i sig självt, eller kombinerat med andra muntliga signaler tyda på att patienten 

är irriterad och utgöra en varningssignal för en våldsam händelse. Även förnedrande 

tonfall, skarpa repliker och nedsättande kommentarer mot sjuksköterskan kan vara 

sådana tecken.  

 

Ett vanligt fenomen inom akutsjukvården är att patienten blir stressad av att vara i 

sjukhusmiljön (ibid.). Detta kan visas genom att patienten visar upp ett ångestladdat 

beteende som kan leda till att patienten blir våldsam. För att undvika detta kan 

sjuksköterskan vara uppmärksam på uttryck som kan tyda på ångest, till exempel 

rodnad i ansiktet, hyperventilering eller snabbt tal. Det är också angeläget att 
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uppmärksamma de patienter och närstående som känner att de har förlorat kontrollen 

över sin situation, något som kan visa sig som rastlöshet. En patient eller en närstående 

som vandrar runt mycket i väntrum eller runt sin säng eller vankar fram och tillbaka 

mellan exempelvis sjuksköterskeexpeditionen och det egna rummet, kan vara en 

potentiellt aggressiv patient. Det är viktigt att sjuksköterskan tidigt uppmärksammar ett 

sådant beteende och gör sitt bästa för att skapa en lugn och trygg situation för att 

förhindra att personen blir aggressiv och våldsam. Sjuksköterskans stödjande funktion 

gentemot patienten är av stor betydelse (Luck, et al., 2009). För att minska den stress 

och frustration som kan uppkomma vid exempelvis långa väntetider, sjukdomstillstånd 

och behandlingar kan sjuksköterskan genom att agera som ett stöd för patienten undvika 

våldsamma händelser. Genom att bidra till att patienten och dess närstående känner sig 

bekväma i den vårdande situationen och ha en välkomnande attityd kan sjuksköterskan 

verka som ett stöd. Det kan också vara angeläget att bevara patientens sociala status i 

familjen eller umgängeskretsen genom att erbjuda möjlighet till telefonsamtal. Även 

Chapman, Perry, Styles och Combs (2009) belyser vikten av att uppmuntra patienter 

som av någon anledning är missnöjda med sin situation eller den vård de får. Det är 

väsentligt att sjuksköterskan har och visar respekt för patienten i den stressfyllda 

situationen som han eller hon befinner sig i (Luck, et al., 2009). Respekten kan förutom 

via språket även förmedlas genom ett öppet och icke fördömande förhållningssätt eller 

genom att skapa en relation till patienten. I skapandet av en god relation med patienten 

kan det ibland vara viktigt att sjuksköterskan är tydlig med vilket beteende och språk 

som är acceptabelt och inte. Detta kan innebära att sätta vissa gränser för patienten för 

att tydliggöra det accepterade beteendet på bästa sätt. Enligt Hislop och Melbys studie 

(2003) om våld på akutmottagningar kan det krävas vissa personlighetsdrag hos den 

sjuksköterska som möter en våldsam eller hotfull patient. Bestämdhet och självsäkerhet 

är att föredra framför att vara svag eller ha en benägenhet att ta illa vid sig av de hot och 

våldsamma handlingar som en sjuksköterska kan utsättas för.  

 

Förutom att sjukhusmiljön kan utgöra en ångestframkallande faktor finns det också de 

patienter som är desorienterade till tid, person och rum. Det kan till exempel vara 

patienter med psykisk sjukdom, skallskada, hypo- och hyperglykemi, alkohol- eller 

drogpåverkan eller demens (Luck, et al., 2007). Dessa patienter utgör också en hög risk 

för att bli våldsamma då desorienteringen kan förvärra känslan av ångest och göra det 

svårare för patienten att hantera sin ångest. För att minska patienternas ångest och även 

potentiella risker för att våldsamma situationer ska uppstå kan sjuksköterskan försöka 

avskilja dessa patienter från andra genom att behandla dem i enskilda rum. Även Pryor 

(2006) betonar värdet av att sjuksköterskan ger patienten egen tid genom att till exempel 

förflytta patienten till en mer passande miljö där han eller hon får tid att lugna ner sig. 

Genom att avskilja dessa patienter kan sjuksköterskan minska den fysiska och psykiska 

kommunikationen och stimuli som patienten annars utsätts för, något som enligt Luck, 

et al. (2009) kan vara av betydelse för desorienterade patienter. Även lyhördhet är av 

betydelse för att vara mottaglig för patienternas känslomässiga och fysiska behov. 

 

I en amerikansk studie beskrivs hur obehöriga personer lätt kan ta sig in på en 

akutmottagning och bli våldsamma eller hotfulla mot personalen (Catlette, 2005). Detta 

skapar en osäker och otrygg miljö för sjuksköterskan att arbeta i. Sjuksköterskorna har 

olika strategier som de använder för att garantera sin egen säkerhet i närheten av en 

potentiellt aggressiv patient (Pryor, 2006). Det inkluderar bland annat att alltid veta var 

närmsta utgång finns och att arbeta på ett säkert avstånd till patienten. Det är angeläget 

att sjuksköterskan kan arbeta under säkra förhållanden och kan känna både en psykisk 
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och fysisk säkerhet under våldsamma situationer (Luck, et al., 2009). Sjuksköterskan 

kan bland annat avlägsna utrustning, som skulle kunna användas som vapen mot honom 

eller henne, från rum där en potentiell aggressiv patient befinner sig. Vid en hotfull eller 

potentiell hotfull situation kan det vara nödvändigt att sjuksköterskan placerar sig på ett 

säkert avstånd från patienten för att inte riskera att bli sparkad eller slagen. 

Sjuksköterskorna använder sig även av sjukhusets personliga och stationära hotlarm. 

Dock visar en svensk studie på att bara 15 % av de 213 informanterna inom äldrevården 

har tillgång till någon form av larm att använda sig av vid en våldsam händelse 

(Josefsson et al., 2007). Ett ytterligare skydd för sjuksköterskan är det stöd som ges av 

kollegor vid våldsamma eller potentiellt våldsamma situationer (Luck, et al., 2009). 

Sjuksköterskor är även noga med att informera varandra om var på avdelningen de 

befinner sig, för att säkerställa att det alltid är någon som vet var de är.  

 

 

Våldets inverkan på sjuksköterskans omvårdnad 

 

Många sjuksköterskor drabbas av arbetsrelaterat våld i form av verbalt eller lättare 

fysiskt våld som kan orsaka negativa effekter (Atawneh et al., 2003). De vanligast 

förekommande effekterna är så kallade ”flashbacks”, sömnlöshet, depression och rädsla. 

Även de sjuksköterskor som inte tidigare har drabbats av våld uppger oro över 

våldsamheter på arbetsplatsen. McKenna, Poole, Smith, Coverdale och Gale (2003) 

belyser effekter av våldsamma incidenter i en studie från Nya Zeeland. Misshandel och 

verbala hot är de typer av våld och aggression som orsakar mest lidande hos de 

drabbade sjuksköterskorna. Konsekvenserna av en sådan händelse är bland annat att 

kvaliteten på omvårdnaden äventyras eller att sjuksköterskorna vägrar att ta hand om 

den patient som utgör ett hot. Andra konsekvenser som är angivna är både fysiska 

skador som omfattar exempelvis yttre sår eller magont och psykiska skador som ångest, 

misstro och förlorat självförtroende till följd av en hotfull incident (McKenna, et al., 

2003). Vissa sjuksköterskor uppger också att de har övervägt att sluta arbeta som 

sjuksköterska till följd av våldsamma händelser. Badger och Mullan (2004) menar att 

det är de psykologiska följderna som är vanligast, till exempel chock eller att vara 

skärrad och upprörd. Det har visat sig att sjuksköterskors erfarenhet av aggression 

bidragit till att de ibland eller ofta gör misstag i arbetet eller påverkar deras produktivitet 

(Farrel, Bobrowski & Bobrowski, 2006). Även positiva effekter av hotfulla händelser 

beskrivs, till exempel att händelsen medvetandegör problemet och säkerheten på 

avdelningen (McKenna, et al., 2003). En våldsam händelse kan också ha den positiva 

effekten att den möjliggör en förbättring i sjuksköterskans förmåga att bedöma en sådan 

situation.  

 

Suserud et al. (2002) belyser ambulanssjuksköterskors erfarenheter av våld på 

arbetsplatsen och hur detta kan påverka relationen till patienterna. På frågan om 

våldsamma incidenter påverkar relationen mellan sjuksköterskan och patienten svarade 

nästintill alla att relationen absolut påverkas av våld eller hot. Beroende på orsak till den 

hotfulla situationen påverkas relationen olika, exempelvis om det är en gammal eller 

dement patient eller om patienten är drogpåverkad. Relationen kan påverkas exempelvis 

genom att sjuksköterskan tar avstånd från patienten eller inte utför undersökningar på 

patienten om det inte är absolut nödvändigt (ibid.). Det rapporteras också att relationen 

mellan patient och sjuksköterska försämras i viss grad då en närstående uppvisar ett 

aggressivt beteende. Detta på grund av att sjuksköterskan får svårigheter att koncentrera 
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sig på patienten om en annan person står bredvid och hotar honom eller henne. Dock 

beskriver sjuksköterskorna att sådana situationer inte får hindra vården och att patienten 

inte ska behöva lida för att en närstående är hotfull. 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

 

Artiklarna till resultatet hittades i de fyra databaserna Academic Search Elite, Cinahl, 

Svemed+ och Pubmed. Databaserna Cinahl, Svemed+ och Pubmed valdes för att de är 

ämnesspecifika databaser på omvårdnadsområdet. Cinahl är en bred 

omvårdnadsinriktad databas med artiklar från hela världen. Svemed+ är en databas som 

innehåller referenser till skandinaviska artiklar och valdes för att få en insyn på 

problemområdet i framförallt Sverige. Nackdelen med Svemed+ är att bara cirka hälften 

av de representerade tidskrifterna är vetenskapligt granskade och den andra hälften 

består av populärvetenskapliga tidskrifter. Pubmed valdes också för sin bredd inom 

medicin och omvårdnad. Databasen Academic Search Elite valdes till för att den kan 

bidra med en bredd på sökningarna inom omvårdnadsområdet. 

 

Sökordet Nurse-patient relations framkom i samtliga tre ämnesspecifika databaser och 

gav även träffar i någon kombination i alla tre. Då relationen mellan sjuksköterska och 

patient är en betydande del i mötet med patienten ansågs sökordet vara viktigt och alla 

resterande sökord kombinerades med detta. Dessvärre gav endast fyra av dessa 

sökningar resultat som sedan har använts i studien. Initialt gjordes flera sökningar på 

work experience, men då detta resulterade i artiklar som enbart återgav hur många 

sjuksköterskor som hade erfarenheter av våld samt vilken sorts våld valdes flera av 

dessa sökningarna bort. En sökning med sökordet work experience bidrog dock med en 

artikel som var intressant för resultatet, varför den inkluderades. Sammanlagt har åtta 

olika sökord använts. I möjligaste mån har motsvarigheter eftersökts i de olika 

databaserna, men inte alltid funnits. Alla sökord har kombinerats ihop med varandra i 

olika kombinationer och sökts i samtliga databaser, men bara nio sökningar gav resultat. 

De andra sökningarna gav antingen inga träffar alls eller träffar som redan funnits. Åtta 

sökord kan ses som relativt många, men samtliga anses vara relevanta för att få fram ett 

resultat. En artikel söktes manuellt, vilket kan försvaga studien, då det inte är en 

systematisk sökning. Artikeln är från Sverige och refererades i en annan artikel och 

ansågs därför viktig att ha med.  

 

Försök gjordes först att begränsa årtalen i sökningarna till mellan 2005 och 2010 i 

samtliga databaser, men då detta gav få träffar valdes ett intervall över tio år som 

standard i samtliga sökningar.  

 

Åtta kvantitativa artiklar, sex kvalitativa och två med kombinerad metod valdes ut för 

att ligga till grund för resultatet. De sexton artiklarna är av olika metod, vilket ses som 

en styrka likaså att spridningen är relativt jämnt fördelad mellan de båda metoderna. 

Dock skulle fler kvalitativa artiklar kunnat ge ett bredare resultat med fler berättade 

upplevelser framförallt av hur sjuksköterskans relation till patienten påverkas och hur 

detta upplevs. 
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Bedömningen enligt Carlsson och Eimans (2003) mall gav tio artiklar med grad I och 

sex artiklar med grad II. Endast en artikel föll bort från det första urvalet till det andra 

på grund av att den hade för låg vetenskaplig grad, enligt Carlsson och Eiman (2003), 

vilket kan ses som en styrka för artikelsökningen. Vissa tveksamheter kring 

bedömningsmallen finns dock. Då flera av bedömningspunkterna kan anses vara 

subjektiva ger det en tveksam vetenskaplig helhetsbedömning av artiklarna. Dessutom 

poängsätts bortfallet likadant i både den kvalitativa och den kvantitativa mallen, vilket 

kan ifrågasättas då ett kvalitativt bortfall i många fall inte nämns.  

 

Trots användandet av Svemed+ är bara fem av sexton artiklar från Skandinavien, fyra 

från Sverige och en från Danmark. Hela sex artiklar är från Australien och resterande är 

från Kuwait, Nya Zeeland, USA och Storbritannien. Detta är en svaghet så det är svårt 

att visa på att resultatet överensstämmer med svensk hälso- och sjukvård. Att så många 

artiklar kommer från Australien kan dock ses även som en styrka, då forskningen på 

området kan vara mer utforskat där, eventuellt beroende på att våld inom vården är mer 

vanligt förekommande i Australien än i till exempel Sverige.  

 

I majoriteten av artiklarna har urvalet bestått av fler kvinnor än män, ofta med stora 

procentuella skillnader. En enda artikel uppger att fler män än kvinnor ingått i studien 

och är utförd i ambulanssjukvården. En förklaring till att fler kvinnor ingått i studierna 

kan vara att fler kvinnor än män arbetar som sjuksköterskor. Till följd av detta kan 

resultatet i föreliggande studie vara präglat av hur kvinnor inom vården hanterar våld 

och eventuellt inte vara applicerbart på männens situation. 

 

Två artiklar har samma författare, vilket kan ses som en svaghet då resultatet kan bli 

präglat av just de författarna. Det kan också ses som en styrka, eftersom författarna kan 

ha kunskap och erfarenhet av forskning på området. De två artiklarna valdes då de 

ansågs kunna besvara studiens syfte. I resultatet används också en artikel med samma 

författare som en av källorna i bakgrunden. Även här kan det diskuteras om författaren 

får för stor uppmärksamhet i studien. Artikeln valdes för att författaren kan ha kunskap 

på området våld i vården inom svensk hälso- och sjukvård. 

 

Databearbetningen utgick från att skapa kategorier av insamlad data. För att särskilja 

vilka artiklar som hittats i vilken sökning och med vilka sökord, sifferkodades varje 

artikel initialt. Sedan kategoriserades artiklarna efter innehåll och kategorierna 

tilldelades varsin färg. Både en siffra och en färg på artiklarna kan i efterhand ses som 

förvirrande och en ökad risk för missförstånd. Enbart färgkodning efter innehåll hade 

antagligen varit tillräckligt. Att en diskussion kring artiklarnas innehåll hölls mellan 

författarna ses som en styrka då olika perspektiv kunde ges på samtliga artiklar. Även 

bedömningen av artiklarna enligt Carlsson och Eiman kompletterades med en 

diskussion för att styrka bedömningen. 

 

 

Resultatdiskussion 

 

Efter bedömning av resultatartiklarna enligt Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall fick tio artiklar grad I och sex artiklar grad II. Att nästan hälften av 

artiklarna har grad II kan ses som en svaghet för resultatet då fler artiklar med grad I 

hade varit önskvärt. Men det kan också förklaras med att bedömningspunkterna i 

bedömningsmallen i vissa fall ger möjlighet till subjektivitet och egen tolkning. Detta 
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kan bidra till en hög egen kritik av de valda artiklarna som ger en lägre vetenskaplig 

grad enligt bedömningsmallen.  

 

Ingen artikel har fått tre poäng på bedömningspunkten bortfall, det vill säga ett bortfall 

på mindre än fem procent. Tre artiklar har fått två poäng på bortfall, vilket betyder ett 

bortfall på mellan fem och tjugo procent. Samtliga tre artiklar hade mindre än tio 

procents bortfall. Hela fyra artiklar fick noll poäng, vilket betyder att inget bortfall är 

angivet i artikeln. Detta kan ses som en svaghet. Alla fyra artiklar är kvalitativa och det 

kan vara en orsak till att bortfallet ej diskuterats, då en kvalitativ studie inte är lika 

beroende av bortfallet som en kvantitativ studie är. I knappt hälften av artiklarna finns 

en klar och tydlig diskussion kring bortfallets betydelse för resultatet. I de artiklar som 

hade ett högt bortfall, men där en diskussion kring betydelsen finns har detta setts som 

en styrka för artikeln, men ej för dess resultat. Tretton av sexton resultatartiklar 

innehåller en diskussion kring etiska aspekter i studien, vilket ses som en styrka. 

 

Det framkommer i resultatet att sjuksköterskan kan använda sig av flera olika strategier 

i sitt arbete med patienter som kan misstänkas vara eller bli aggressiva eller våldsamma 

(Pryor, 2006). Sjuksköterskan kan bland annat vara avvaktande i situationen, försöka 

reda ut den på en gång eller titta efter tecken på patienten som kan tyda på aggression. 

Oavsett vilken strategi som väljs är detta exempel på hur sjuksköterskan kan hantera 

våld i vården. Detta kan relateras till att sjuksköterskan i sin profession ska ha förmågan 

att hantera våldsamma situationer enligt Socialstyrelsen (2005). För att det ska vara 

möjligt krävs dock ett stöd från organisationen (Badger & Mullan, 2004).  

 

Behovet av utbildning, träning och support beskrevs i resultatet som en viktig del i 

sjuksköterskans preventiva arbete mot våld i vården (Atawneh et al., 2003; Badger & 

Mullan, 2004). Dock framkom det att bara 28 av 95 av sjuksköterskorna i 

demensvården och 13 av 118 i den övriga äldrevården hade genomgått en sådan 

utbildning enligt en svensk studie (Josefsson, et al., 2007). Enligt 

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling [AFS] (AFS 1993:2) ska arbetstagares 

trygghet stärkas genom utbildning och information. Instruktioner och handledning bör 

finnas för att arbetstagarna ska veta hur de ska kunna utföra sitt arbete på ett sätt som 

skapar trygghet och säkerhet ifall de blir utsatta för våld. I de fall när arbetsrelaterat våld 

uppkommer ska arbetstagaren ha tillgång till hjälp och stöd för att hantera situationen. 

Sandström (2007) menar dock att så inte alltid är fallet. Alltför många arbetsplatser 

saknar helt instruktioner om hur en våldsam situation bör hanteras. Dessutom är det inte 

ovanligt att anställda på de arbetsplatser, som faktiskt har sådan information, inte vet 

vad instruktionerna innehåller. Om det Sandström säger är korrekt skulle detta kunna 

relateras till att svensk hälso- och sjukvård idag inte har de resurser som krävs för att 

upprätthålla dessa rutiner (Arnetz, 2001). Låg personalstyrka och bristande ekonomi 

skulle kunna vara bidragande faktorer till detta.  

 

I resultatet visade det sig att ledarskapets kvalitet kan ha inverkan på hur väl en 

organisation hanterar de risker för våld som de utsätts för (Sharipova, et al., 2010). I 

relation till vikten av utbildning av vårdpersonal beskriver Arnetz (2001) ett förslag till 

utbildningsprogram där arbetsledaren är en nyckelperson i arbetet för att motverka våld 

på arbetsplatsen. Syftet med programmet är att öka kännedomen om hot och våld i 

vården bland vårdpersonal och arbetsledare. Det ansvar som enligt lagen ställs på 

arbetsledaren är att se till att personalen är väl utbildad samt att förebyggande åtgärder 

sätts in om så behövs (AFS 1993:2). Enligt Sandström (2007) ställer lagen höga krav på 
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arbetsledaren, då det förutsätter att arbetsledaren besitter tillräckliga kunskaper på 

området för att kunna bedriva ett preventivt arbete. Vidare kan diskuteras ifall lagen är 

applicerbar inom alla vårdgrenar då arbetsrelaterat våld förekommer i olika utsträckning 

inom olika delar av vården, vilket också framkom enligt Sharipova et al. (2010) i 

resultatet. Det skulle kunna tänkas att de vårdgrenar som inte upplever våld i stor 

utsträckning inte prioriterar utbildning i ämnet och att kunskapen därför kan vara låg. På 

så sätt kan lagens krav uppfattas som höga. För att anpassa utbildningen efter de olika 

vårdgrenarnas behov skulle Arnetz (2001) utbildningsprogram kunna användas. 

Programmet går ut på att utbilda en handledare på varje arbetsplats som leder 

utbildningen av samtliga medarbetare. Utbildningen består av tre tillfällen: ett tillfälle 

med allmän information om våld inom vården, ett tillfälle med information som är 

specifik för den vårdgren där utbildningen äger rum och ett tredje tillfälle där diskussion 

kring inläst material förs. Syftet är att diskussioner ska återkomma efter hand som nya 

våldsincidenter inträffar som Arnetz och Arnetz (2000) även beskriver i sin studie 

baserad på VIF-formuläret. Även Leijon och Svensson (2008) menar att en ökad 

kännedom kan nås via regelbundna diskussioner kring risker för våld och för att kunna 

föra en sådan diskussion krävs att man känner till vilka riskerna är och var de 

förekommer. Sådana diskussioner i mindre grupper kan enligt Sandström (2007) bidra 

till att sjuksköterskan överför teorin om våld i vården till sitt praktiska arbete. Mer 

konkret framkom det i resultatet att sjuksköterskor vill ha utbildning om tecken på 

aggression, bedömning av våldsamma situationer, rutiner för att identifiera en våldsam 

patient samt självförsvar (Badger & Mullan, 2004). Detta kan jämföras med AFS (AFS 

1993:2) som menar att utbildning gällande våld på arbetsplatsen bör innefatta 

riskbedömning, bemötande av människor i kris, hantering av konflikter och självförsvar. 

Även Sandström (2007) beskriver vikten av att kunna försvara sig själv och har 

utvecklat en modell för självförsvar i våldsamma möten som bygger på naturliga 

rörelser i oväntade situationer.  

 

En patient som höjer rösten eller mumlar i mötet med sjuksköterskan kan vara en 

potentiellt våldsam patient (Luck, et al., 2007). Samtidigt som det är viktigt att 

sjuksköterskan uppmärksammar eventuella röstförändringar hos dessa patienter är det 

även viktigt att tänka på det egna röstläget (Pryor, 2006). Sjuksköterskan ska enligt 

Socialstyrelsen (2005) i sin kommunikation agera på ett empatiskt, lyhört och 

respektfullt sätt gentemot patienter och närstående. Respekt kan förmedlas till patienten 

på olika sätt (Luck, et al., 2009). Sjuksköterskan kan bland annat använda ett artigt 

språk i sin kommunikation med patienten och inte döma honom eller henne i den 

situation de tillsammans befinner sig för att inte förvärra den stress som 

sjukhusvistelsen kan innebära. Genom att skapa en relation till patienten kan också en 

ömsesidig respekt byggas upp. Detta styrks även av Jahren Kristoffersen och Nortvedt 

(2005) som menar att sjuksköterskans humanistiska människosyn måste reflekteras i 

etablerandet av relationer med patienter samt i omvårdnaden.  

 

I resultatet framkom att missuppfattningar mellan sjuksköterska och patient kan vara en 

bidragande faktor till att våld uppstår (Sandvide, et al., 2004). Av den anledningen är 

det viktigt att sjuksköterskan är tydlig i sin information till patienten. Det kan krävas att 

sjuksköterskan är tillgänglig för att upprepa given information om patienten inte har 

förstått den (Luck, et al., 2009). Detta kan relateras till sjuksköterskans ansvar att 

informera patienter och närstående och ta hänsyn till individen i den information som 

ges (Socialstyrelsen, 2005). Det är även viktigt att försäkra sig om att informationen 

förstås. Vidare ska sjuksköterskan observera tecken på patienter som inte uttrycker ett 
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behov av information samt om ett speciellt behov finns. 

 

Olika uppfattningar råder i frågan om det är fler män eller kvinnor som drabbas av våld 

i vården. Sharipova et al. (2010) menar att kvinnor oftast utsätts för enstaka 

våldshändelser och män får utstå det upprepade våldet. Män uppges också i större 

utsträckning utsättas för våld av måttlig grad (Atwaneh, et al., 2003). Detta bekräftas 

också av Arnetz (2001) som menar att det finns skillnader mellan män och kvinnor och 

att det är männen som i större utsträckning utsätts för våld i vården. Detta skulle kunna 

bero på vilken vårdgren som undersöks. Möjligheten finns att fler män jobbar inom 

akut- och ambulanssjukvården och det skulle kunna påverka resultatet om studierna 

gjorts inom dessa vårdgrenar, som enligt Leijon och Svensson (2008) har stor risk att 

utsättas för våld.  
 

Resultatet visade att arbetsrelaterat våld är vanligt bland sjuksköterskor vilket kan 

medföra negativa effekter på sjuksköterskan (Atwaneh, et al., 2003). Mest lidande för 

den drabbade sjuksköterskan gav det fysiska våldet och verbala hot som kunde äventyra 

sjuksköterskans omvårdnad (McKenna, et al., 2003). Leijon och Svensson (2008) 

nämner ett försämrat fysiskt och psykiskt välbefinnandet samt minskad motivation som 

reaktioner av våld mot sjuksköterskan. Detta bekräftas också av Viitasara (2004) som 

beskriver minskad arbetsglädje och känslan av otrygghet som konsekvenser av våldet. 

Även fysiska skador och nedstämdhet är negativa effekter av våldet som nämns, vilket 

dessutom framkom i resultatet där yttre sår eller magont samt ångest, misstro och 

försämrat självförtroende nämndes som negativa effekter av våldet (McKenna, et al., 

2003; Badger & Mullan, 2004).  

Det framkom i resultatet att våld och hot kan påverka sjuksköterskans relation till 

patienten (Suserud, et al., 2002). Exempelvis kan sjuksköterskan ta avstånd från 

patienten och bortprioritera undersökningar som inte är absolut nödvändiga. Detta kan i 

längden innebära att kvaliteten på vården äventyras (Leijon & Svensson, 2008). 

Sjuksköterskan kan också efter ett våldsamt möte med en patient uppleva en rädsla som 

kan gå ut över omvårdnadsarbetet. Om sjuksköterskans arbete präglas av en rädsla för 

upprepat våld skulle det i sin tur kunna påverka relationen till andra patienter. HSL 

(SFS 1982:763) säger att sjuksköterskan aktivt ska arbeta för en god relation till 

patienten. Om relationen mellan sjuksköterska och patient försämras på grund av en 

våldsam incident kan detta vara svårt för sjuksköterskan att uppnå. Viitasara (2004) 

beskriver skillnaden mellan att få stöd efter en våldsam händelse och att inte få det. De 

sjuksköterskor som får stöd uppger mindre känslomässiga konsekvenser av händelsen. 

Detta skulle kunna betyda att om sjuksköterskan får stöd efter en våldsam incident 

behöver påverkan på relationen till patienten inte bli så betydande om stödet kan ge 

sjuksköterskan hjälp att hantera sina känslor, till exempel rädsla.  

 

 

Konklusion 

 

För att sjuksköterskan ska kunna hantera våld och aggression i sitt arbete krävs kunskap 

om hur våld hanteras och undviks. Detta kan nås genom utbildning och det ligger ett 

ansvar på organisationen att det genomförs. Utbildningen bör innehålla kunskap om hur 

sjuksköterskan kan se tidiga tecken hos en potentiellt aggressiv patient, hur dessa 

patienter hanteras samt hur sjuksköterskan kan skydda sig själv. Det har också visat sig 
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att fortlöpande diskussioner kring våldsamma händelser har en god effekt på 

sjuksköterskans medvetenhet i de våldsamma situationerna. Med utbildning och genom 

erfarenheter skaffar sig sjuksköterskan strategier för att hantera våld och aggression 

samt vilka varningssignaler som är viktiga att upptäcka. Det är även viktigt att visa 

patienten respekt, vara noggrann med information och att vara tillgänglig. 

Sjuksköterskan kan också för sin egen säkerhet avlägsna eventuellt farliga föremål i en 

potentiellt våldsam situation. Det är också av stor vikt att sjuksköterskorna stödjer 

varandra då en våldsam incident har uppstått. Om våldet inte kan förebyggas finns risk 

för negativa konsekvenser. Förutom att sjuksköterskan själv påverkas personligen finns 

en risk för påverkan på relationen till patienten, till exempel att sjuksköterskan vägrar 

att ta hand om patienten och att omvårdnadskvaliteten äventyras.  

 

Implikation 

 

Forskning visar att utbildning om våld är en förutsättning för att sjuksköterskan skall 

kunna hantera och motverka våld i vården. Trots detta visar annan forskning att alla inte 

får en sådan utbildning. Genom att medvetandegöra våld inom vården redan i 

grundutbildningen för sjuksköterskor skulle detta problem kunna nås i ett tidigare skede 

och ge samtliga sjuksköterskor en grund att stå på inför kommande utbildningar. En 

ökad medvetenhet om problemet i ett tidigt skede skulle också kunna bidra till att större 

krav ställs på ledning och organisation från sjuksköterskorna själva. Den forskning som 

är gjord i Sverige är framförallt koncentrerad till äldrevård och psykiatrisk vård. För att 

kunna applicera forskningen om våld inom hela vården bör ytterligare forskning göras 

inom andra vårdgrenar.  
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Databas Datum Sökord/limits Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Urval 

1 

Urval 

2 

Academic 

Search 

Elite 

101109 (DE “NURSING”) AND 

(DE 

“AGGRESSIVINESS”). 

Limits: Publication date: 

2000-2010. 

23 15 3 2 

Cinahl 101109 (MM “Workplace 

Violence”) AND (MH 

“Patient assault”)  

Limits: Research article, 

Published date from: 

2000-2010 

61 17 5 4 

Cinahl 101110 (MH “Patient assault”) 

AND (MH “Nurse-

patient relations”).  

Limits: Research article, 

Published date from: 

2000-2010 

19 3 1 1 

Cinahl 101110 (MM “Patient assault”) 

AND (MM “Work 

experiences”). 

Limits: Research article, 

Published date from: 

2000-2010 

1 1 1 1 

Cinahl 101110 (MM “Workplace 

violence”) AND (MM 

“Work experiences”). 

Limits: Research article, 

Published date from: 

2000-2010 

2 2 1 0 

Cinahl 101110 Manuell sökning titel: 

“Experiences of threats 

and violence in the 

Swedish ambulance 

service” 

1 1 1 1 

Cinahl 101110 (MM “Workplace 

Violence”) AND (MM 

“Nurse-patient 

relations”). 

Limits: Research article, 

Published date from: 

2000-2010 

 

 

 

14 8 2 2 



 

  

     Bilaga I:2 

Databas Datum Sökord/limits Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Urval 

1 

Urval 

2 

Pubmed 101110 “Nurse-patient relations” 

[Mesh] AND “Violence” 

[Mesh] AND 

“Aggression” [Mesh].  

Limits: Published in the 

last 10 years, Abstracts. 

42 12 3 3 

Svemed + 101109 Violence AND Nurse-

Patient relations.  

Limits: Abstract/fulltext 

9 4 3 1 

Svemed + 101109 Violence AND 

Workplace. 

Limits: Abstract/fulltext 

11 5 2 1 

Summa   185 68 22 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Tabell 2. Artikelöversikt       Bilaga II:1 

 
Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2000 

 

Sverige 

 

Cinahl 

Arnetz, J.E., 

&  Arnetz, 

B.B. 

Implementation 

and evaluation 

of a practical 

intervention 

programme for 

dealing with 

violence 

towards health 

care workers. 

Att genomföra 

och utvärdera ett 

praktiskt 

interventionsprog

ram som hjälper 

personalen i 

vården att hantera 

våld från 

patienter. 

Kvantitativ studie. 47 

arbetsplatser (1203 

medarbetare) deltog i 

studien, varav 24 utgjorde 

en interventionsgrupp och 

23 en kontrollgrupp. Först 

besvarades ett 

frågeformulär om tidigare 

erfarenheter. (Bortfall 23 

%). Sedan fick alla 47 

arbetsplatser använda sig 

av ett formulär (Violent 

Incident Form) för att 

registrera våldsamma 

händelser under 12 

månader. 

Interventionsgruppen fick 

samtidigt även genomföra 

regelbunden feedback och 

gruppdiskussioner kring 

registrerade händelser. 

Slutligen avslutades 

studien med att samtliga 

arbetsplatser fick fylla i 

uppföljningsformulär. 

 

83 % uppgav att de varit med 

om våldsamma situationer, 

varav 63 % hade inträffat de 

senaste året. Användandet av 

VIF-formuläret visade på 

totalt 684 våldsamma 

händelser på 12 mån, 409 i 

interventionsgruppen och 

271 i kontrollgruppen. I 

interventionsgruppen hade 

103 diskussioner kring 

händelserna genomförts, där 

man i vissa fall hade 

diskuterat flera händelser 

under ett diskussionstillfälle. 

Uppföljningsformuläret 

visade på att VIF-formuläret 

gav större uppmärksamhet 

för risksituationer, hur en 

potentiell våldsam situation 

kan undvikas samt hur 

sjuksköterskan kan hantera 

en våldsam patient eller 

annan våldsam person. 

Grad II 



 

  

         Bilaga II:2 

Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2003 

Kuwait 

Cinahl 

 

Atawneh, 

F.A., Zahid, 

M.A., Al-

Sahlawi, 

K.S., 

Shahid, 

A.A., & Al-

farrah, M.H. 

 

Violence 

against nurses 

in hospitals: 

prevelance and 

effects. 

 

Att undersöka 

förekomsten och 

effekter av våld 

mot 

sjuksköterskor på 

akutmottagningen 

på ett allmänt 

sjukhus i Kuwait. 

 

Kvantitativ enkätstudie. n= 

81 (65 kvinnor, 16 män). 

Under en månads tid fick 

informanterna besvara tre 

olika frågeformulär för att 

mäta grad, frekvens och 

storlek av våldet på 

arbetsplatsen. Man mätte 

också effekten av våldet 

och hur detta påverkade 

sjuksköterskan. Bortfall 6 

%. 

 

70 sjuksköterskor 

rapporterade att de upplevt 

våld i någon form på 

arbetsplatsen. Alla hade 

någon gång upplevt verbalt 

våld eller hot. Ingen hade 

varit med om allvarligare 

våld. Totalt hade 

sjuksköterskorna rapporterat 

in 719 incidenter varav 679 

var av en mildare grad och 

40 stycken var medelgrad. 67 

av 70 sjuksköterskor 

upplevde dessutom en 

efterföljande effekt av våldet 

och de vanligaste effekterna 

var flashbacks, 

sömnsvårigheter, depression, 

rädsla och arbetsförlust. 

Studien visade att fler män 

än kvinnor råkade ut för det 

fysiska våldet. Studien visar 

att läkare utsätts för mer våld 

än sjuksköterskor, men att 

sjuksköterskorna lider mer 

av effekter av våldet. 

Grad II 

 



 

  

         Bilaga II:3 

Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2004 

 

England/ 

Storbritannien 

 

Academic Search 

Elite 

Bagder, F., 

& Mullan, 

B. 

Aggressive and 

violent 

incidents: 

perceptions of 

training and 

support among 

staff caring for 

older people 

with head 

injury. 

Att åtgärda 

bristen på 

forskning om våld 

och aggressivitet i 

vården av äldre 

och skallskadade, 

genom att 

analysera 

vårdpersonalens 

erfarenheter av 

våld och 

aggression, vilken 

utbildning de fått 

på ämnet och 

lämpligheten av 

denna samt deras 

kunskap om 

vilket stöd som 

finns att tillgå. 

Kvantitativ enkätstudie. Ett 

frågeformulär utvecklades 

och innehöll frågor om 

demografiska uppgifter, 

inblandning i våldsamma 

situationer samt utbildning 

och stöd. Frågeformuläret 

innehöll även öppna frågor 

som analyserades med en 

kvalitativ metod. Enkäten 

skickades till 287 personer. 

n= 96 (92 kvinnor, 4 män). 

Endast 50 % av 

informanterna var 

sjuksköterskor, resterande 

bestod av terapeuter, 

fysioterapeuter, 

talpedagoger och 

psykologer. Bortfallet var 

66 %. 

51 % av informanterna hade 

upplevt en våldsam situation 

de senaste 12 månaderna. 

Det var vanligast i 

yrkesgruppen sjuksköterska 

(31 av 48). Majoriteten av 

informanterna tyckte att det 

var relevant eller mycket 

relevant att man genomförde 

utbildning på området trots 

att de hade väldigt olika 

erfarenheter av utbildning. 

De informanter som hade 

varit involverade i en 

våldsam situation hade högre 

krav på utbildning än de som 

inte hade det. I studien ingick 

att undersöka informanternas 

vetskap om vilket stöd de 

kunde få om de blir 

involverade i en våldsam 

situation. Två tredjedelar 

uppgav att de inte visste det. 

 

 

Kvant: 

Grad I 

 

Kval: 

Grad I 



 

  

         Bilaga II:4 

Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2005 

 

USA 

 

Pubmed 

Catlette, M. A descriptive 

study of the 

perceptions of 

workplace 

violence and 

safety strategies 

of nurses 

working in level 

I trauma 

centers. 

Att beskriva 

fenomenet våld 

på arbetsplatsen 

som den upplevs 

av sjuksköterskor 

på 

akutmottagningen

. 

Kvalitativ studie. n=  8 (6 

kvinnor, 2 män). Intervjuer 

med heltidsarbetande 

sjuksköterskor i åldrarna 

20-49 år som hade arbetat 

mellan 1,5-20 år på akuten. 

Deltagarna jobbade på två 

olika akutmottagningar och 

hade varit med om våld 

eller fysiska trakasserier på 

arbetstid. Varje intervju 

bandades och 

transkriberades och blev 

godkända av respektive 

sjuksköterska. Bortfall ej 

angivet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskorna uppgav att 

säkerheten på 

akutmottagningarna inte var 

tillräckligt hög och behövde 

förbättras, då vem som helst 

kan komma in på en 

akutmottagning, exempelvis 

personer med vapen eller 

obehöriga. Psykiatriska 

patienter och alkohol- eller 

drogpåverkade patienter 

uppgavs som de med störst 

risk att uttrycka sin 

aggression i form av en 

våldsam handling.  

 

 

Grad II 



 

  

         Bilaga II:5 

Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2009 

 

Australien 

 

Cinahl 

Chapman, 

R., Perry, 

L., Styles, 

I., &  

Combs, S. 

Predicting 

patient 

aggression 

against nurses 

in all hospital 

areas. 

Att beskriva 

faktorer som 

sjuksköterskan 

identifierar som 

varningstecken 

för att våld kan 

uppstå på 

arbetsplatsen. 

Kvantitativ och kvalitativ 

data. Case study metod. 

Först distribuerades ett 

frågeformulär som bestod 

av demografiska frågor 

samt två öppna frågor som 

behandlade erfarenhet av 

och typ av erfarna 

våldsamma situationer 

(n=113, mestadels 

kvinnor). 35 sjuksköterskor 

ställde sedan upp på 

efterföljande intervjuer. 

Bortfallet på 

frågeformuläret var 69 %. 

Ett tillfredställande resultat 

nåddes redan efter 20 

intervjuer, då forskaren 

inte längre fick någon ny 

information. 

 

 

 

 

 

 

 

Prefixet EDAR (med 

utgångspunkt i en tidigare 

studie gjord av Luck et al., 

2007), emotions, disease 

process, assertive/non-

assertive och resources, 

beskrivs som fyra faktorer att 

känna till i 

uppmärksammandet av en 

potentiell våldsam situation.  

Kvant: 

Grad I 

 

Kval: 

Grad I 



 

  

         Bilaga II:6 

Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2006 

 

Australien 

 

Cinahl 

 

Farrell, G., 

Bobrowski, 

C., & 

Bobrowski, 

P. 

 

Scoping 

workplace 

aggression in 

nursing: 

findings from 

an Australian 

study 

 

Att identifiera 

förekomsten av 

aggression på 

arbetsplatsen 

bland 

sjuksköterskor i 

Tasmanien, 

Australien. 

 

Kvantitativ studie. 

Frågeformulär som 

inkluderade frågor om de 

upplevda aggressionernas 

art, förövarna, vilka 

åtgärder som användes 

samt i vilken utsträckning 

arbetsplatsen påverkades. 

n= 2407 legitimerade 

sjuksköterskor (92,8 % 

kvinnor, 7,2 % män) varav 

de flesta var mellan 41 och 

50 år. Bortfallet var 62 %. 

63,5 % av deltagarna svarade 

att de under de senaste 4 

veckorna hade blivit utsatta 

för verbalt och/eller fysiskt 

våld i sitt arbete. Av dessa 

uppgav 50 % att de också 

blivit utsatta av fysiskt våld. 

På frågan om vilken typ av 

våld sjuksköterskorna utsatts 

för var det vanligaste att 

patienten varit otrevlig. Näst 

vanligaste var att patienten 

skrikit och tredje vanligaste 

var att patienten varit 

sarkastisk. Studien visade 

också på att de flesta fall 

skedde vid omvårdnad av 

äldre och dementa och våldet 

var signifikant högre på 

allmänna sjukhus än på 

privata.  

 

 

 

Grad I 

 



 

  

         Bilaga II:7 

Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2008 

 

Australien 

 

Academic Search 

Elite 

Hills, D. Relationships 

between 

aggression 

management 

training, 

perceived self-

efficacy and 

rural general 

hospital nurses 

experiences of 

patient 

aggression. 

Att utforska och 

beskriva 

sjuksköterskans 

erfarenhet av 

aggressiva 

patienter , 

utbildning om 

aggressivitet och 

upplevelsen av 

den egna 

förmågan att 

hantera 

våldsamma 

situationer på 

allmänna sjukhus. 

Kvantitativ studie. 

Frågeformulär med 

självskattningsfrågor som 

utvecklats specifikt till 

studien genom en 

pilotstudie. n= 650 

slumpmässigt utvalda 

sjuksköterskor varav 285 

kvinnor och 15 män 

svarade. Medelåldern var  

43 år. Bortfall 350 (51,7 

%). I frågeformuläret 

ingick ”Efficacy in Dealing 

with Challenging 

Behaviours”-skalan för att 

undersöka sjuksköterskans 

egen förmåga att hantera 

våldsamma situationer. 

176 (60,5 %) sjuksköterskor 

uppgav att de hade deltagit i 

någon 

aggressivitetsutbildning en 

eller flera gånger de senaste 

fem åren och 115 (39,5 %) 

hade inte deltagit. Mer än 76 

% av sjuksköterskorna i 

studien hade upplevt någon 

form av aggression från 

patienter de senaste tre 

månaderna. De tre vanligaste 

formerna var verbala 

övergrepp, verbala hot och 

skrämsel samt fysiska hot 

och skrämsel. 70 % av 

sjuksköterskorna svarade att 

de upplevde att de hade 

förmågan att hantera 

våldsamma situationer. 

 

 

 

 

 

 

Grad II 

 



 

  

         Bilaga II:8 

Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2003 

 

Nordirland 

 

Cinahl 

Hislop, E., 

& Melby, 

V. 

The lived 

experience of 

violence in 

accident and 

emergency. 

Att beskriva och 

utforska 

intensivvårdssjuk

sköterskors 

erfarenheter av 

våld på 

arbetsplatsen på 

ett större 

akutvårdssjukhus.  

Kvalitativ intervjustudie. 

n= 26 (varav 23 kvinnor). 

Bortfall 5 %. Intervjuerna 

ägde rum på en 

överenskommen plats och 

bandades. En pilotintervju 

genomfördes för att 

säkerställa intervjuteknik 

och frågor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studien resulterade i att tre 

huvudteman skapades. Dessa 

teman var: Varför jag?, 

känsla av isolering och 

känsla av samhörighet.  

Grad I  



 

  

         Bilaga II:9 

Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2007 

Sverige 

Cinahl 

 

Josefsson, 

K., Sonde, 

L., & 

Robins 

Wahlin, T-

B. 

 

Violence in 

municipal care 

of older people 

in Sweden as 

perceived by 

registered 

nurses. 

 

Att beskriva 

legitimerade 

sjuksköterskors 

uppfattningar av 

våld och hot samt 

vilken tillgång de 

har till 

förebyggande 

åtgärder och 

handlingsrutiner 

för att hantera 

våldsamt 

beteende. 

Kvantitativ studie. Ett 

frågeformulär 

konstruerades för studien. 

n= 342 legitimerade 

sjuksköterskor inom 

demensvård av äldre samt 

övrig äldrevård. Frågorna 

gällde sjusköterskornas 

uppfattningar om 

våldsamma situationer 

samt vilka åtgärder och 

rutiner som används. 

Bortfallet var 38 % (129).  

Sjuksköterskorna inom de 

två områdena rapporterade 

inga större olikheter. Båda 

grupperna rapporterade att de 

hade upplevt olika 

våldsamma incidenter under 

de två senaste åren. 

Åtgärderna som användes i 

förebyggande syfte var att ha 

lås på avdelningarna för att 

förhindra obehöriga att 

komma in, att få utbildning, 

att has tillgång till 

överfallslarm eller liknande 

larm, att det finns ett 

bevakningsföretag kopplat 

till säkerheten på 

arbetsplatsen och att rutiner 

finns för att hantera våld mot 

både vårdare och vårdtagare. 

 

 

 

 

Grad I 

 



 

  

         Bilaga II:10 

Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2007 

 

Australien 

 

Academic Search 

Elite 

Luck, L.,  

Jackson, D., 

& Usher, K. 

STAMP: 

components of 

observable 

behaviour that 

indicate 

potential for 

patient violence 

in emergency 

departments. 

Att förklara 

komponenterna 

av observerbart 

beteende som 

indikerar en 

potential för våld 

hos patienter, 

deras familj och 

vänner vid vård 

på 

akutmottagningar. 

Kvalitativ studie indelad i 

två faser. Fas 1 bestod av 

ostrukturerade 

observationer, 

ostrukturerade öppna 

intervjuer med 

sjuksköterskor samt 

journalföring av forskaren. 

Fas 2 bestod av ytterligare 

290 timmar observation, 16 

semistrukturerade öppna 

intervjuer, 13 

ostrukturerade öppna 

intervjuer, 

organisationsdokument 

samt journalföring av 

forskaren. n= 20 

sjuksköterskor (18 kvinnor, 

2 män). Bortfallet var 63 

%. 

 

 

 

 

 

 

 

Genom temaskapande i 

analysen kom författarna 

fram till akronymen STAMP 

(staring, tone, anxiety, 

mumbling och pacing) som 

beskrivs som 

bedömningskomponenter 

och ledtrådar som 

sjuksköterskan kan 

uppmärksamma för att tidigt 

upptäcka en potentiell 

våldsam situation. 

Grad I 



 

  

         Bilaga II:11 

Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2009 

 

Australien 

 

Cinahl 

Luck, L.,  

Jackson, D., 

& Usher, K. 

Conveying 

caring: Nurse 

attributes to 

avert violence 

in the ED. 

Att identifiera 

strategier som 

sjuksköterskor på 

akutmottagningen 

använder för att 

förhindra, minska 

och förebygga 

våld. 

Kvalitativ studie. n= 20. 

Informella fältintervjuer, 

semistrukturerade 

intervjuer, journalföring av 

forskaren samt observation 

genomfördes på en 

regional akutmottagning i 

Australien. Materialet är 

detsamma som i studien 

publicerad 2007 av samma 

författare. Bortfall ej 

angivet. 

Studierna avslöjade fem 

attribut som sjuksköterskorna 

visade upp i våldsamma 

situationer med patienter och 

deras närstående. De fem 

attributen var: att vara säker, 

att vara tillgänglig, att vara 

respektfull, att vara stödjande 

samt att vara lyhörd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad II 



 

  

         Bilaga II:12 

Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2003 

 

Nya Zeeland 

 

Cinahl 

McKenna, 

B.G., 

Poole, S.J.,  

Smith, N.A., 

Coverdale, 

J.H., & 

Gale, C.K. 

A survey of 

threats and 

violent behavior 

by patients 

against 

registered 

nurses in their 

first year of 

practice. 

Att fastställa 

förekomsten av 

patienter som 

uppvisar 

aggressivt 

beteende mot 

sjuksköterskor 

under det första 

verksamma året 

samt att fastställa 

de psykologiska 

effekterna av 

detta beteende. 

Kvantitativ studie som var 

en del av en nationell 

studie i Nya Zeeland. 

Frågeformulär. 1169 

formulär distribuerades.  

n= 551 svarande (513 

kvinnor, 32 män) 

sjuksköterskor som 

arbetade sitt första arbetsår 

i Nya Zeeland. 

Demografiska fakta 

redogjorde för ålder och 

etnisk tillhörighet. 

Frågeformuläret 

pilottestades på 6 

registrerade sjuksköterskor 

och mindre förändringar 

gjordes innan studien 

påbörjades. Bortfall 53 %. 

 

De vanligaste formerna av 

aggressivt beteende uppgavs 

vara verbala hot, verbala 

sexuella trakasserier och 

fysiska hotelser. Över en 

tredjedel av informanterna 

hade varit med om verbala 

hot och nästan lika många 

uppgav att de hade upplevt 

verbala sexuella trakasserier 

och fysiska hotelser. Över 10 

% hade upplevt något av 

ovanstående beteenden mer 

än två gånger. Misshandel 

och verbala hot beskrevs som 

de mest stressframkallande 

beteendena. Konsekvenserna 

av dessa situationer kunde 

enligt informanterna inverka 

på vårdkvalitén och 

framkalla känslor av ångest, 

rädsla samt en ökad 

försiktighet och förlust av 

självförtroende. 

 

 

 

Grad II 



 

  

         Bilaga II:13 

Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2006 

Australien 

Pubmed 

 

Pryor, J. 

 

What do nurses 

do in response 

to their 

predictions of 

aggression? 

 

Att fastställa 

sjuksköterskors 

svar om 

misstanke av 

aggression hos 

personer med 

skallskador.  

 

Kvalitativ studie. n= 28 

(21 kvinnor, 7 män) 

deltagare från 10 sjukhus, 

vid 

rehabiliteringsavdelningar, 

varav 7 arbetade med 

långvarig rehabilitering 

och 21 på akut 

rehabilitering. One-to-one 

intervjuer genomfördes där 

sjuksköterskan fick berätta 

om en specifik händelse av 

egen erfarenhet. Forskaren 

ställde frågor om 

beslutsfattandet i den 

aktuella situationen och 

frågan ”om detta skulle 

hänt” för att fånga upp 

alternativa 

beslutstaganden. 

Intervjuerna bestod av 2 

delar och varje del tog 

cirka 1 ½ timma. De 

bandades och 

transkriberades. 

Bortfall ej angivet. 

Sjuksköterskorna uppgav en 

rad olika strategier att 

använda sig av vid 

aggressionsmisstanke hos 

patienter med skallskador. 

Strategierna var bland annat 

att vara uppmärksam, att anta 

en avvaktande hållning 

och/eller genomföra en 

planerad åtgärd. Detta kunde 

vara att sjuksköterskan hade 

ett lugnt bemötande, arbetade 

med och för patienten efter 

att uppkomsten av patientens 

aggressivitet hade diskuterats 

igenom. Samtidigt ville 

sjuksköterskorna säkerställa 

säkerheten för alla 

inblandade.  

 

Grad I 

 



 

  

         Bilaga II:14 

Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2004 

Sverige 

Svemed+ 

 

Sandvide, 

Å., Åström, 

S., Norberg, 

A., & 

Saveman, 

B-I 

 

Violence in 

institutional 

care for elderly 

people from the 

perspective of 

involved care 

providers.  

 

Att förklara 

våldsamma 

händelser erfarna 

och berättande av 

vårdgivare.   

 

Kvalitativ studie med 

beskrivande analys. 

Informanterna valdes ut 

från två kommunen i 

Sverige, en i norra delen 

och en i södra. 848 

omsorgsanordnare ombads 

att rapportera in 

våldsamma händelser 

under ett år. 149 incidenter 

rapporterades varav 

forskarna gjorde ett 

stickprovs val och 61 

incidenter valdes för vidare 

undersökning. 

Intervjupersonerna hade 

medelåldern 40 år och 12 

år var medeltalet för antal 

arbetade år i äldrevården. 

Intervjuerna bandades och 

transkriberades sedan 

ordagrant. Bortfall ej 

angivet. 

 

 

Ömsesidig missuppfattning 

och ömsesidigt intrång på 

människans privata utrymme 

var två av de stora 

problemen till uppkomst av 

aggression i vården bland 

äldre. Våld i det dagliga 

arbetet såg som ett ont som 

inte kunde undvikas då 

vårdgivarna ibland fick 

utföra viss vård med lite 

tvång vilket då kunde 

resultera i en våldsam 

situation som var oundviklig 

Grad I 

 



 

  

         Bilaga II:15 

Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2010 

 

Danmark 

 

Svemed+ 

Sharipova, 

M., 

Hogh, A., &  

Borg, V. 

Individual and 

organizational 

risk factors of 

work-related 

violence in the 

Danish elder 

care. 

Att undersöka 

individuella och 

organisatoriska 

riskfaktorer som 

kan påverka 

exponeringen av 

våld inom den 

danska 

äldrevården. 

Kvantitativ studie. n= 9949 

(97,5 % kvinnor). 

Frågeformulär som 

inkluderade frågor om 

informanternas ålder, hur 

länge de hade arbetat, om 

de hade utsatts för våld på 

arbetsplatsen de senaste 12 

månaderna och 

arbetsmiljön. Bortfall 22 

%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De individuella 

riskfaktorerna som 

konstaterades var genus, 

ålder och hur länge man 

arbetat. De organisatoriska 

var vilken typ av arbetsplats 

man arbetar på, arbetsplan 

och den psykosociala 

arbetsmiljön.  

Grad I 



 

  

         Bilaga II:16 

Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2002 

 

Sverige 

 

Cinahl 

Suserud, B-

O., 

Blomquist, 

M., & 

Johansson, 

I. 

Experiences of 

threats and 

violence in the 

Swedish 

ambulance 

service. 

Att beskriva hur 

ambulanspersonal 

uppfattar, hur de 

utsätts för och 

påverkas av hot 

och våld i deras 

dagliga arbete. 

Kvantitativ studie. 

Frågeformulär med 

strukturerade flervalsfrågor 

med möjlighet att lägga till 

egna kommentarer. Även 

öppna frågor fanns som 

gav möjlighet att förklara 

typer av hot och våld samt 

vilka effekter det hade på 

patientrelationen. n= 66 

(19 kvinnor, 47 män). 

Bortfallet var 8 %. 

I studien framkom att 53 av 

66 informanter hade utsatts 

för hotfulla eller våldsamma 

situationer. Vanligast var att 

det förekom våld i samband 

med vård av alkohol- eller 

drogmissbrukare. De tre 

vanligaste typerna av upplevt 

våld var verbala hot, faktiskt 

fysiskt våld och 

vapenbaserade hot.  

Informanterna beskrev att 

relationen till patienterna 

kunde påverkas negativt, 

men att det kunde bero på 

vilket typ av patient det 

handlade om. 

Grad I 

 

 

 


