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Abstrakt 

Bakgrund: Personal inom hälso- och sjukvården löper en större risk att utsättas för hot och 

våld på grund av direktkontakt med människor. Den senaste tiden inom den svenska hälso- 

och sjukvården har det skett en ökning av hot och våld. En majoritet av sjuksköterskor har 

varit utsatta för hot och våld. Sjuksköterskan har sin etiska värdegrund och kod att följa samt 

svenska lagar. Sjuksköterskan är beroende av en god relation till patienten. Denna 

litteraturöversikt skapades för att uppmärksamma hur hot och våld påverkar omvårdnaden 

inom slutenvården. 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av hur hot och våld påverkar omvårdnaden 

av patienter inom slutenvården. 

Metod: Litteraturöversikt som inkluderar 15 artiklar. 

Resultat: Sjuksköterskan blir påverkad på olika sätt i patientens omvårdnad vilket kan leda 

till försämrad omvårdnad. Resultatet visar att känslor i mötet med patienten kan påverka 

kvalitén på omvårdnaden, samt att hot och våld kan leda till bristfällig kommunikation. Hot 

och våld kan skapa ovilja till att vårda och utmaningar i arbetsfördelningen. Hotet mot den 

individuella säkerheten kan påverka omvårdnadsarbetet. Brister i organisationen kan påverka 

omvårdnaden. Nedsatt arbetsglädje kan försämra omvården samt att toleransen mot hot och 

våld kan vara olika beroende på patientens bakomliggande diagnos.  

Konklusion: Hot och våld inom slutenvården kan vara vardag för sjuksköterskor runt om i 

världen. Sjuksköterskor kan erfara likartade situationer där hot och våld orsakar dålig 

arbetsmiljö som kan leda till att förutsättningarna för att ge en god omvårdnad försämras. Det 

behövs mer forskning kring prevention av hot och våld samt hur dessa implementeras för hot 

och våld. 

Nyckelord: Hot och våld, Litteraturöversikt, Sjuksköterska, Slutenvård. 

  

 

 

 



 

Abstract  

Background: Health Care Professionals is in risk of workplace violence because of the direct 

contact with humans. There has been an increase in workplace violence in Swedish hospitals. 

A majority of nurses have been exposed to workplace violence. The nurse has ethical values, 

codes and laws to follow. Nurses are dependent on good human-human relationships. This 

literature review was created to pay attention to how threats and violence affect nursing care 

in hospitals. 

Aim: Describe nurses experience of how threats and violence influence nursing care in 

hospitals.  

Method: Literature review that includes 15 articles. 

Result: The nurse is affected in various ways in the patient's care which often leads to 

impaired nursing. The results show that emotions in the encounter with the patient can affect 

the quality of nursing, and that threats and violence can lead to inadequate communication. 

The nurse may not want to care for the patient which is time consuming and difficult. The 

threat to individual security can affect nursing work. Deficiencies in the organization can 

affect nursing, and the result showed that reduced job satisfaction can affect nursing but that 

the tolerance may be different depending on the patient's diagnosis. 

 

Conclusion: Threats and violence in hospital care can be everyday work for nurses around 

the world. Nurses may experience similar situations where threats and violence can cause 

poor working environment, which can lead to a deterioration in the conditions for providing 

good nursing care. More research is needed on prevention for threats and violence and how 

these are implemented for threats and violence. 

Keywords: Hospital, Literature review, Nurse, Threats and Violence. 
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Inledning 

De senaste åren har författarna av denna litteraturöversikt läst mycket om hot och våld inom 

sjukvården på olika platser i Sverige. Det kan vara patienter som är utsatta för hot och våld 

inom sjukvårdens väggar eller att sjukvårdspersonalen själva ofta utsätts för hot och våld. 

Litteraturöversiktsförfattarna är överens om att detta är ett intressant ämne att fördjupa sig 

inom omvårdnadens ramar. Sjuksköterskor oavsett arbetsplats inom slutenvården kan träffa 

patienter som är hotfulla och våldsamma och det kändes därför viktigt att beskriva det i 

kandidatuppsatsen. 

Bakgrund 

Hot och våld inom sjukvården 

Enligt arbetsmiljöverket (2019) är hot och våld ett arbetsmiljöproblem. Personal inom hälso- 

och sjukvården löper en större risk att utsättas för hot och våld på grund av direktkontakt med 

människor (Arbetsmiljöverket, 2019). Den senaste tiden inom den svenska hälso- och 

sjukvården har det skett en ökning av hot och våld. Detta kan vara orsakat av minskat 

förtroende för sjukvården hos människor i Sverige (Tilly, 2014). Det har skett vissa ändringar 

på sjukhusen på grund av hot och våld. Avdelningar på sjukhusen kan vara låsta så bara 

personal med passerkort kommer in och det finns ordningsvakter som patrullerar på 

sjukhusen (Cederberg, 2016). 

I en studie framtagen av Lanza, Schmidt, McMillan, Demaio och Forester (2011) framgick 

det att hot och våld på arbetsplatsen kan leda till psykiska och fysiska besvär hos personalen. 

Detta kan påverka arbetet som i sin tur kan leda till sjukskrivning. Genom att beskriva hot 

och våld som ett arbetsmiljöproblem så kan personalen undvika att känna skuld, skam samt 

isolering. Vidare menar Lanza et al., (2011) att det är viktigt att det finns ett klimat på 

arbetsplatsen som möjliggör att rapportera vad personal har blivit utsatta för, då kan 

problemet identifieras och uppmärksammas. Om hot och våld uppmärksammas på 

arbetsplatsen kan det leda till att personalen kan stötta varandra och i detta arbete är det 

viktigt att involvera arbetsledningen. Det är även av stor vikt att de anställda känner att deras 

säkerhet har stor betydelse och tas på allvar. De som har blivit drabbade för hot och våld ska 

erbjudas stödprogram och att den drabbade själv bestämmer hur stödprogrammet ska se ut. 

Genom att involvera den drabbade kan det stärka personen (Lanza et al., 2011). 
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Enligt Spector, Zhou och Che (2014) studie angående frekvens av hot och våld på 

arbetsplatser med arbetande sjuksköterskor, framgår det att många sjuksköterskor är utsatta 

för hot och våld i sitt arbete. En dryg tredjedel uppger att de har blivit utsatt för fysiskt våld. 

Två tredjedelar har upplevt icke-fysiskt våld. En knapp tredjedel uppger även att de har blivit 

fysiskt skadade av överfall. Det fanns en skillnad mellan vart i världen sjuksköterskorna 

befann sig och av vilket hot och våld som förekom. Patienter och närstående var oftast de 

som utsatte sjuksköterskor för hot och våld (Spector et al., 2014). I en studie hade 

sjuksköterskor på akutavdelningar dubbelt så hög risk att drabbas av hot och våld inom 

slutenvård (Hahn et al., 2012a). 

Farrell, Bobrowski och Bobrowskis (2006) studie visar att knappt två tredjedelar av 

sjuksköterskor på fyra veckor upplevt hot och våld på arbetsplatsen. Det var vanligare att 

kvinnliga sjuksköterskor blev utsatta för verbalt hot och manliga sjuksköterskor utsätts i 

större utsträckning för fysiskt våld. Sjuksköterskor upp till 40 år upplevde mer våld än äldre 

sjuksköterskor. Vidare framgår det i MacKenna, Smith, Poole och Coverdale (2003) studie 

att många nyutbildade sjuksköterskor första året efter examen upplever hot och våld i 

vårdmiljön. Det resulterar i frånvaro från arbetet i form av sjukskrivning samt att vissa 

överväger att lämna vården. Vissa sjuksköterskor var traumatiserade av hot och våld i arbetet 

att de hade symtom som liknar posttraumatisk stress (MacKenna et al., 2003). 

Enligt arbetsmiljöverket (AFS 1993:2) ska arbetsgivaren utreda de risker för våld eller hot 

och om våld kan finnas i arbetet och göra riskanalys. Det är viktigt att utredningen leder till 

åtgärdsprogram där risken avgör vilken åtgärd som skall göras. Det kan bland annat vara 

förändringar i organisationer, säkerhetsrutiner, tekniska hjälpmedel, utbildning, anpassa 

lokaler. För att arbetstagaren skall utföra sitt arbete säkert med tillfredsställande trygghet 

skall arbetsgivaren ge tillräcklig information, utbildning och tillräckliga instruktioner, samt 

vid en hot och våldssituation skall arbetstagaren ha möjlighet att kalla på hjälp. Hot och våld 

ska förebyggas i så stor utsträckning som möjligt (AFS 1993:2). 

I Duxbury och Wittington (2005) studie gällande patientens perspektiv av bakomliggande 

orsaker till hot och våld, beskriver patienter att det finns en dålig kommunikation mellan 

sjukhuspersonal och patienterna. Patienter beskriver att själva vårdmiljön kan vara en orsak 

till hot och våld inom slutenvården (Duxbury & Wittington, 2005). I Silva et al., (2018) 

studie pekade sjuksköterskor på ett sjukhus ut viktiga komponenter för patientsäkerhet och en 

av dessa komponenter var kommunikationen mellan personalen och patienten. 
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Sjuksköterskan menade att kommunikationen är grundläggande för patientsäker vård (Silva et 

al., 2018). 

Definition: Hot och våld 

Arbetsmiljöverkets definierar våld i ett brett spektrum, från trakasserier till mord 

(Arbetarskyddsstyrelsen, [AFS] 1993:2). WHO (2002) definierar hot och våld som avsiktlig 

användning av fysisk eller psykisk kraft, mot sig själv, en annan individ eller en grupp 

individer. Det resulterar eller med stor sannolikhet kommer att resultera i skada, död, 

psykologisk skada, felutveckling eller en förlust (WHO, 2002). 

Enligt Larsson och Gill (2013) studie som är gjord i Sverige på barn och vuxna visade att 

under en tiondel definierade verbal hot som en del av hot och våld. De andra deltagarna 

nämnde att fysiskt våld var definitionen av hot och våld. Det visar att majoriteten av 

deltagarna definierar hot och våld som fysisk när hot och våld egentligen är ett mer bredare 

begrepp (Larsson & Gill, 2013). 

Sjuksköterskans arbete 

Slutenvården styrs av hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 2017:30) och benämner att slutenvård 

är när patienten har blivit intagen för vård på sjukhus. Målet för hälso- och sjukvården är vård 

på lika villkor och en god hälsa för hela befolkningen. Det innebär att sjukvården ska ge god 

vård som är av god kvalité samt ta hänsyn till patientens behov av säkerhet, trygghet och 

kontinuitet i vården. Vårdandet grundas på respekt för patientens integritet och 

självbestämmande samt underlätta en god kommunikation mellan sjukvårdspersonal och 

patienten. Människors lika värde och värdighet ska beaktas samt de som har störst behov av 

vård ska prioriteras (HSL, 2017:30). 

Sjuksköterska är ett legitimerat yrke i Sverige och omvårdnad är sjuksköterskans 

kunskapsområde vilket vilar på vetenskaplig grund. Sjuksköterskan är autonom och har etiska 

regler som ska följas (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). 

God omvårdnad innebär att patienten får god och säker vård. Sjuksköterskan ansvarar för 

kvalitén på omvårdnaden med hjälp av sin kompetens, bemötande och omvårdnadsinsatser 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014a). 
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Enligt svensk sjuksköterskeförening (2016) ska patienter och närstående bli delaktiga i 

omvårdnaden samt känna respekt och trygghet. Sjuksköterskan ska följa sin professions 

värdegrund. Denna värdegrund bygger på omvårdnad där personen som vårdas står i centrum. 

Mötet mellan patient och vårdgivare ska ske i ett öppet partnerskap där båda är på samma 

nivå (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Sjuksköterskan ska ge god och säker vård. Detta uppfylls genom att sjuksköterskan arbetar 

förebyggande för att undvika vårdskada genom att arbeta patientsäkert samt följa lagar och 

riktlinjer. Patientens rättigheter, integritet och självbestämmande ska följa 

patientsäkerhetsarbetet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). För att bedriva en 

kvalitetsmässig vård är en säker och trygg arbetsmiljö nödvändig och uppenbar rätt för 

sjuksköterskan (Smith-Pittman & McKoy, 1999). 

Omvårdnad bör utgå från ett holistiskt synsätt och att tillgodose vård till patientens 

grundläggande behov, värderingar och erfarenheter. Om patienten exkluderas som person på 

grund av patientens erfarenheter eller värderingar, så kan det ses som bristande omvårdnad 

och omoraliskt (Austgard, 2007).  

Det ställs stora krav på sjuksköterskan när det gäller bemötande och vårdandet gentemot 

patienten. Vad händer med omvårdnaden när sjuksköterskan påverkas av hot och våld och 

kan sjuksköterskan följa sin professions värdegrund och de krav lagar ställer på 

sjuksköterskan? 

 

Teoretiskt perspektiv 

Enligt Joyce Travelbees omvårdnadsteori (Travelbee, 1971) är det grundläggande för god 

vård att det finns en bra kommunikation mellan patienten och sjuksköterskan. Varje patient är 

unik och är i behov av assistans av sjuksköterskan. Lidande, ohälsa och hälsa upplevs olika 

hos varje patient och är personligt. Viljan av att bli frisk är av stor vikt i hur patienten 

hanterar sitt lidande och har patienten mist viljan försvinner tron på att bli bra igen. För att 

förebygga sjukdom och främja hälsa inom sjukvården ska omvårdnaden hjälpa patienten samt 

ge hopp för det den upplever. Om patienten inte känner något hopp så kan lidandet gå över 

till utsatthet som leder till att patienten har svårt att acceptera sin situation och inte känner 

något hopp. Detta kan i sin tur leda till hot och våld som går ut över patienten, personal, 

närstående eller medpatienter. Genom att sjuksköterskan skapar en relation med patienten 
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genom verbal och icke verbal kommunikation kan sjuksköterskan nå fram och hjälpa 

patienten att hitta hopp och hantera sin situation (Travelbee, 1971). 

Problemformulering 

Sjuksköterskor inom slutenvård löper risk att exponeras för hot och våld och detta verkar vara 

ett växande problem för sjukvården. Förutsättningen för god omvårdnad är att ha en trygg 

relation med patienter och närstående. Hot och våld innebär en ökad risk för negativa 

konsekvenser i sjuksköterskans yrkesroll och kan leda till att sjuksköterskan sätts i en 

situation där sjuksköterskan riskerar att inte kunna utföra sitt arbete patientsäkert. Genom att 

beskriva sjuksköterskors erfarenheter av hur hot och våld påverkar omvårdnaden av patienter 

inom slutenvården ämnar denna litteraturöversikt att ge ökad förståelse för temat samt lyfta 

fram omvårdnadsproblem som orsakats av hot och våld. 

Syfte: 

Syftet är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av hur hot och våld påverkar omvårdnaden 

av patienter inom slutenvården. 

Metod 

Design 

Denna studie utfördes som en litteraturöversikt. En litteraturöversikt är när aktuell forskning 

inom ett specifikt ämnesområde sammanställs (Friberg, 2017). För att sammanställa 

sjuksköterskans erfarenheter av hur hot och våld påverkar omvårdnaden av patienter inom 

slutenvården har både kvalitativa och kvantitativa studier använts. 

Urval 

Resultatet bygger på artiklar som var kvalitativa och kvantitativa. Databaser som har använts 

i litteraturöversikten är PubMed och Cinahl. Polit och Beck (2016) skriver att PubMed och 

Cinahl är databaser som är inriktade mot omvårdnad och medicin. Vissa artiklar i resultatet 

har hittats genom referens och fritextsökning. Sökord som har används är: ‘’Workplace 

violence’’, ‘’nurse’’, ‘’nurses’’, ‘’nursing’’, ‘’quality of care’’, ‘’patient care’’, ‘’patient 

safety’’, ‘’hospital’’, ‘’experience’’, ‘’violence’’, ‘’consequences’’, ‘’effect’’ och ‘’impact’’. 

För att få en begränsning eller breddning av sökningarna användes booleska operatorerna 

AND och OR. För att få ett mer begränsat sökresultat söktes artiklar som var skrivna på 

engelska och var peer reviewed. Sökmatris tabell 1 visar antal träffar per sökning, lästa titlar, 



 

6 

 

lästa abstract, valda artiklar till resultatet samt vilka kombinationer mellan booleska 

operatorerna och sökorden. 

Tabell 1. Sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal 
lästa och utvalda artiklar 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 

efter 

lästa 

titlar  

Urval efter lästa 

abstrakt  

Antal utvalda 

artiklar till 

resultat efter 

genomläsning 

av artiklar, 

n=13 

CINAHL Workplace violence AND 

Nurse Or nurses AND 

quality of care OR Patient 

care OR Patient safety 

AND Hospital AND 

Experience 

 

 

 

 

 

67 

0 

0 

0 

0 

67 

0 

0 

0 

0 

22 
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CINAHL Violence AND Nurse OR 

Nurses OR Nursing AND 

patient care AND 

Consequences OR Effect 

OR Impact 

 

 

 

 

229 

0 

0 

0 

0 

102 

0 

0 

0 

0 

24 
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PubMed Workplace violence AND 

Nurse AND  

Patient safety 

 

1592 

806 

75 

0 

115 

35 

 

0 

18 

20 
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PubMed Workplace violence AND 

Nursing AND 

Patient care 

1592 

806 

208 

0 

0 

90 

0 

0 

11 
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Två artiklar till resultatet hittades med hjälp av fritextsökning som innebär att 

litteraturöversiktsförfattarna hittade artiklarna i andras examensarbeten som behandlade 

ämnet hot och våld. Artiklarna hittades efter genomsökning av referenslistan i dessa arbeten.  

Inklusion/exklusion 

Artiklarna som är inkluderade i litteraturöversikten skulle vara: Peer reviewed, godkänd av 

etisk kommittee, skrivna på engelska, kvantitativa och kvalitativa utformade artiklar mellan 

åren 2009-2019. Vissa artiklar behandlade endast horizontal violence, vilket menas med våld 

mellan kollegor. Litteraturöversiktsförfattarna valde att avstå dessa artiklar som behandlade 

detta ämne utan valde de som innehöll våld orsakat av patient och närstående. 
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Värdering av artiklarnas kvalitet 

För att bedöma fram artiklarnas kvalitet i examensarbetet har artiklarna värderats enligt 

Högskolan Dalarnas granskningsmallar. Granskningsmallar är utformade i två format en för 

kvalitativa artiklar och en för kvantitativa artiklar. Den kvantitativa 

kvalitetsgranskningsmallen består av 29 frågor som besvaras med ja eller nej. För varje ja 

svar ges en poäng och poängsättningen är 1-29 poäng. Den kvalitativa 

kvalitetsgranskningsmallen består av 25 frågor som besvaras med ja eller nej. För varje ja 

svar ges en poäng och poängsättningen är 1-25 poäng. Procentandelen räknades ut utifrån 

poängen och artiklarna bedömdes antingen vara av låg, medel eller hög kvalitet. Låg var 

under 60%, medel mellan 60-80% och hög kvalité 80-100%. 

Tillvägagångssätt 

I litteraturöversikten har alla delar av arbetet gjorts av litteraturöversiktsförfattarna 

tillsammans förutom vid sökningen av artiklarna, då delades databassökningarna upp 

inbördes. Enskilt gjordes urval beroende på artiklarnas titlar och abstract. Därefter lästes 

litteraturöversiktsförfattarna varandras påträffade titlar och abstract för att 

litteraturöversiktsförfattarna skulle få en uppfattning av innehållet och därefter gå vidare med 

att läsa artiklarnas helhet. Sedan lästes varandras påträffade artiklar tillsammans och därefter 

bestämdes vilka artiklar som överensstämde med vårt syfte. Det har pågått en diskussion 

genom hela arbetets förlopp. 

Analys och tolkning av data 

Friberg (2017) menar att det finns fyra olika steg för analys i en litteraturöversikt. Första 

steget är att läsa igenom studien flera gånger för att förstå innehåll och sammanhang. Därefter 

sammanfatta studien i text. Andra steget är att dokumentera de sammanfattade studierna i en 

översiktstabell för att få en bra översikt. Detta bidrar med en bra struktur till nästa steg. 

Tredje steget innebär att identifiera likheter och skillnader mellan de granskade studierna. Det 

fjärde och sista steget innebär att göra en sammanställning över det som har analyserats och 

framställts i de tidigare stegen. Då framträder det olika teman, eller huvudrubriker över vad 

som är gemensamt för de granskade studierna (Friberg, 2017). Analys av artiklarna utfördes 

genom att båda litteraturförfattarna läst och diskuterat artiklarna och analyserat artiklarna 

inom samma område enligt ovanstående fyra steg. 
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Etisk övervägande 

Forskning får bara tillåtas om den genomförs med respekt för mänskliga rättigheter och 

människors lika värde (Codex, 2018). De som deltar i en forskning ska ge samtycke till 

forskaren som bedriver studien, deltagarna ska få information om forskningsprocessen, att 

studien tar deltagarnas integritet i beaktning, deras medverkan till studien är frivillig samt 

deltagarna kan avsluta att vara delaktiga i studien när som helst (The World Medical 

Association, 2018). Etiska övervägande har beaktats genom att endast artiklar som har blivit 

godkända och granskade av en etisk kommitté, valts ut till denna litteraturöversikt. 

Litteraturöversiktsförfattarna har eftersträvat att vara neutrala i tolkningen och skrivandet av 

resultatet i litteraturöversikten. 

Resultat 

Resultatet i denna litteraturöversikt bygger på 15 artiklar. Artiklarna bygger på studier 

genomförda i: Australien (n=3), Iran(n=2), Palestina(n=1), USA (n=1), Thailand (n=1), 

Sverige (n=1), , Tyskland (n=1), Taiwan (n=1), Kina (n=1), Kanada (n=1) , Irland (n=1) och 

Italien (n=1). Av dessa femton artiklar kan sju olika kategorier skönjas av sjuksköterskans 

erfarenheter av hot och våld, som påverkar omvårdnaden. Dessa är: känslor i mötet med 

patienten kan påverka kvalitén på omvårdnaden, bristfällig kommunikation, hot och våld kan 

skapa ovilja till att vårda och utmaningar i arbetsfördelningen, hotet mot sjuksköterskans 

säkerhet kan påverka omvårdnaden, brister i organisationen kan försämra omvårdnaden vid 

hot och våld, nedsatt arbetsglädje kan påverka omvårdnaden, toleransen mot hot och våld kan 

vara olika beroende på patientens bakomliggande diagnos.  

 

Känslor i mötet med patienten kan påverka kvalitén på 
omvårdnaden 

Sjuksköterskorna blir känslomässigt påverkade av hot och våld, dessa känslor var fruktan, 

rädsla och ilska (Chapman, Perry,  Styles & Combs, 2009; Avander, Heikki, Bjerså & 

Engström, 2016; Stevenson, Jack, O´Mara & LeGris, 2015; Najafi, Fallahi-Khoshknab, 

Ahmadi,  Dalvandi,  Rahgozar, 2017; Hamdan & Abu Hamra, 2015). Vidare känner sig 

sjuksköterskan förlamad när sjuksköterskan blivit utsatt för hot och våld (Stevenson et al., 

2015). Sjuksköterskor ifrågasätter sin kompetens på grund av att de kände sig otillräckliga, 

hjälplösa, skyldiga samt överväldigad både fysiskt och känslomässigt efter blivit utsatt för 

våldsamma patienter (Chapman et al., 2009; Pich, Hazelton, Sundin & Kable, 2009; Najafi et 

al., 2017). Efter en våldsam händelse känner sjuksköterskorna att de får mindre 
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självförtroende att förhindra och hantera framtida incidenter innehållande hot och våld 

(Stevenson et al., 2015). Vidare visar resultatet att hot och våld leder till känslor av stress, 

ångest, depression, ledsamhet, irritation,förnedrade, osäkerhet, hopplöshet, isolation, 

bristande motivation, sömnsvårighet och skadad stolthet hos sjuksköterskan (Hassankhani, 

Parizad, Gacki-Smith,  Rahmani, Mohammadi, 2017).  

 

Sjuksköterskan beskrev att de ibland kan känna sig tvingade att utföra patienters orimliga 

krav på grund av sin rädsla, vilket bidrog till mer intensiva känslor av att bli kränkt, i kontrast 

till normala fall där medicinsk bedömning och sjuksköterskans bedömning styr omvårdnaden 

(Avander et al., 2016). En annan upplevd känsla som resultat av hot och våld var frustration 

och övergivenhet (Ramacciati, Ceccagnoli, Addey, Rasero, 2018). Sjuksköterskor beskrev att 

frustration kan uppkomma på grund av att tidsåtgången och energin fick läggas på den 

hotfulla patienten och dennes anhöriga (Chapman et al., 2009).  

 

Enligt Stevenson et al., (2015) resultat visar även att känslor som är orsakade av hot och våld 

leder till att sjuksköterskan får svårare att koncentrera sig på sina arbetsuppgifter och de 

försöker hålla ett avstånd och litar mindre på våldsamma patienter. Detta kan leda till att 

sjuksköterskan får svårare att hjälpa i senare tillfälle när patienten är i en mer akut situation 

(Stevenson et al., 2015). Erfarenheter och känslor som uppkommer av hot och våld kan 

medföra att sjuksköterskans kvalité på omvårdnaden minskar, svårigheter att tänka klart, 

koncentrationen minskade och mindre sympati för patienter (Gates, Gillespie, & Succop, 

2011; Hassankhani et al., 2017). Försämrad koncentration kan leda till att sjuksköterskan kan 

göra allvarliga misstag i sitt arbete såsom att dela ut medicin till fel patienter (Hassankhani et 

al., 2017). Våldsamma patienter kan orsaka stress och osäkerhet hos sjuksköterskan. 

Stressade sjuksköterskor ger en lägre kvalité på omvårdnaden. Ett icke holistiskt synsätt, 

felinformation, felutövande, låg standard på given vård, försenad omvårdnad och reduktion 

av förmågor var alla ett resultat på lägre koncentration och fokus som stress orsakar 

(Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2015).  Det framgår en korrelation mellan symtom på 

stress och med minskad kvalité på omvårdnaden. Symtom på stress kan vara ilska, rädsla och 

att bli påmind om hot och våld. Med försämrad kvalité på omvårdnaden menas bland annat 

förmågan att hantera stress och koncentrationsförmågan minskar. Stöd till 

patienter/närstående samt kompetent och säker vård blir sämre på grund av symtom på stress 

(Gates et al., 2011).  



 

10 

 

Enligt resultatet (Najafi et al., 2017; Hassankhani et al., 2017; Chapman et al., 2009; Avander 

et al., 2016) leder hot och våld till negativa känslor som stress, fruktan, rädsla, ilska och 

psykologiska effekter som depression vilket ökade med tiden. Familjerelationer kan bli 

påverkad negativt på grund av att sjuksköterskan tar hem dessa negativa känslor (Najafi et al., 

2017; Hassankhani et al., 2017; Chapman et al., 2009; Avander et al., 2016). Sjuksköterskan 

tar också med sig hem aggressivt samt dåligt uppförande mot familjemedlemmar 

(Hassankhani et al., 2017). Sjuksköterskor kan vara oroliga för deras och familjens säkerhet 

på grund av erfarenheter av hot och våld från arbetet (Han et al., 2017). Balansen mellan 

patientvården och sjuksköterskans hälsa och säkerhet kan skapa en konflikt som kan vara 

svår att hålla (Stevenson et al., 2015).  Standarden på omvårdnaden sänks och minskad energi 

läggs på våldsamma patienter för att sjuksköterskan behöver bibehålla sitt välmående till 

följd av hot och våld (Han et al., 2017).  

Bristfällig kommunikation 

Bristfällig kommunikation och nivån av information som patienter och anhöriga får av 

sjuksköterskor i slutenvården kan vara ofullständig och är en riskfaktor för hot och våld. 

Resultatet visade att hot och våld kan bero på att patienten inte förstår sin situation, kulturella 

olikheter, språkproblem samt för lite information från sjuksköterskan (Najafi et al., 2017). 

Dålig kommunikation mellan sjuksköterskan, patienter och kollegor beskrevs som en 

konsekvens av hot och våld. Sjuksköterskorna kan uppfatta att de inte kan ge den information 

som patienter behöver och leder till att patienten blir mindre delaktig i sin omvårdnad 

(Chapman et al., 2009; Hassankhani et al., 2017; Najafi et al., 2017). Även stress orsakade 

mindre kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter (Yuwanich et al., 2015; Angland, 

Dowling & Casey, 2014). 

 

Hot och våld kan skapa ovilja till att vårda och utmaningar i 
arbetsfördelningen 

Flertalet studier visar att när sjuksköterskan blir utsatt för hot och våld minskar viljan att 

utföra omvårdnad (Han et al., 2017; Chapman et al., 2009; Hamdan & Abu Hamra, 2015; 

Stevenson et al., 2015). Sjuksköterskans arbete samt relation till patienter påverkas av hot och 

våld. Vid hot och våld händer det att sjuksköterskan drar sig undan och undviker patienten 

eller ber om att annan personal tar över ansvaret, vilket i sin tur resulterade i att andra 

sjuksköterskor fick mer arbete (Chapman et al., 2009; Hamdan & Abu Hamra, 2015; 

Stevenson et al., 2015). Sjuksköterskan kan känna en svårighet att behandla dessa patienter, 
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Detta kan resultera i en känsla av att bli osympatisk samt att patienten uppfattas som 

otacksam (Pich et al., 2009). Sjuksköterskan känner också mindre empati för våldsamma 

patienter (Han et al., 2017; Pich et al., 2009; Stevenson et al., 2015).  

 

Den vanligaste konsekvensen av hot och våld innebär svårigheter att bibehålla sjuksköterske-

patient relationen. Omvårdnaden kan då bli påverkad av hot och våld på grund av att hot och 

våld är påfrestande och tidskrävande. Patienter på avdelningen kan bli påverkade av att 

våldsamma patienter tar upp mer tid för sjuksköterskan och detta kan leda till att 

omvårdnaden påverkas negativt då tiden läggs på våldsamma patienter (Chapman et al., 

2009; Ramacciati et al., 2018). Hot och våld medförde att färre uppgifter hann avslutas per 

pass och medförde även att fler fall skedde, mer medicinska fel gjordes samt försenad 

administration av mediciner (Roche, Diers, Duffield & Catling-Paull, 2009).  

Hot mot sjuksköterskans säkerhet kan påverka omvårdnaden 

Sjuksköterskan fokuserar i hotfulla situationer på sin egen säkerhet snarare än patientens 

omvårdnad (Avander et al., 2016). I de situationer som hot och våld förekommer, visar 

resultatet att omvårdnaden blev mindre personcentrerad och istället mer uppgiftsbaserad. 

Denna förskjutning av omvårdnadsarbetet gjordes baserat på att sjuksköterskan i hotfulla 

situationer ville skydda sig själv (Stevenson et al., 2015). Hoten från patienter kunde vara 

riktade mot sjuksköterskans säkerhet eller mot sjuksköterskans familj (Pich et al., 2009). 

Sjuksköterskor kände en rädsla för sin säkerhet utanför sjukhuset när de såg tidigare 

våldsamma patienter (Stevenson et al., 2015). Sjuksköterskan kände också en rädsla över att 

bli igenkända eller uppsökta av patienter i privatlivet (Avander et al., 2016). Fritiden hos 

sjuksköterskor blev påverkade då de behövde gå till polisstationen och rättegångar 

(Hassankhani et al,. 2017). Det finns även en rädsla över att eventuellt behöva vittna mot den 

hotfulla patientgruppen (Avander et al., 2016).   

 

Brister i organisationen kan försämra omvårdnaden vid hot och 
våld 

Resultatet från de inkluderade artiklarna visar att omvårdnaden kan påverkas av en ineffektiv 

organisation som består av brist på koordination vid förflyttning och vård av patient, hög 

arbetsbelastning, högt antal närstående vid patient som orsakade högre nivåer av spänning 

mellan sjuksköterskor och patient. Dessa är riskfaktorer till hot och våld och kan påverka 

sjuksköterskans arbete (Najafi et al., 2017). Väntetid på sjukhuset var den största riskfaktorn 

och den enskilt största faktorn till utlösning av hot och våld (Nafaji et al., 2017; Pich et al, 
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2009; Hahn et al., 2012b; Hamdan & Abu Hamra, 2015; Angland et al., 2014). Ju fler 

patienter som väntade på vård i väntrum, desto fler sjuksköterskor fick erfara hot och våld. 

Hot och våld minskade sen när patienterna som väntade på vård minskade (Roche et al., 

2009). Sjuksköterskor som blir utsatt för hot och våld ändrar sitt arbetssätt och blev mer 

benägna att använda medicin och kvarhållning i fysisk form för att kontrollera våld 

(Chapman et al., 2009; Hahn et al., 2012b; Stevenson et al., 2015). Sjuksköterskan försöker 

skriva ut hotfulla patienter så fort som möjligt utan att diskutera så ingående med patienten 

(Han et al., 2017). 

 

Efter att ha blivit utsatt för hot och våld från patienter och närstående beskrev sjuksköterskan 

att de kände dåligt stöd från chefer och ledning vilket kan bidra till att sjuksköterskan 

handlade i hämndaktion mot patienter. Sjuksköterskan beskrev vidare att de bestraffade 

patienters vård genom att reducera kvalitén på omvårdnaden på grund av dåligt stöd från 

chefer och ledningen (Najafi et al., 2017). Hämndbegär uppkom i följd av hot och våld från 

patienter (Hamdan & Abu Hamra, 2015). Att ledningen visade stöd och tog våldet på allvar 

och inte förminskade det var viktigt för sjuksköterskorna. Många sjuksköterskor kände ändå 

ofta brist i stödet. De kände då ilska och att ledningen skyllde på sjuksköterskorna själva 

(Stevenson et al., 2015). Sjuksköterskan blev anklagad för att ha orsakat hot och våld utav 

ledningen och fick inte beskydd eller stöd efter blivit utsatt (Ramacciati et al., 2018). 

 

Nedsatt arbetsglädje kan försämra omvårdnaden 

Resultatet visar att sjuksköterskan visar sämre arbetsglädje på grund av hot och våld som i sin 

tur påverkar omvårdnaden. Hot och våld kan förekomma i så stor utsträckning att 

sjuksköterskor menar att de har vant sig att arbeta i en sådan miljö (Chapman et al., 2009; 

Han et al., 2017; Pich et al., 2009). Hot och våld anses vara en del av vardagen i sjukvården 

(Han et al., 2017; Stevenson et al., 2015; Angland et al., 2014; Ramacciati et al., 2018). Ofta 

ansågs hot och våld vara oundvikligt och trots det ville sjuksköterskor inte acceptera att hot 

och våld skulle vara en del på arbetsplatsen (Stevenson et al., 2015). Hot och våld påverkar 

sjuksköterskans intresse för sitt yrke och arbetsmotivation negativt (Chapman et al., 2009; 

Hassakhani et al,. 2018; Liu et al., 2019; Najafi et al., 2017). Sjuksköterskan har ofta inte tid 

eller energi på grund av hög arbetsbelastning, till att hantera hot och våld på ett bra sätt (Han 

et al., 2017). Det är vanligare att personal som hade erfarit hot och våld lämnade 

arbetsplatsen (Hamdan & Abu Hamra, 2015). Hot och våld kan bidra till utbrändhet 
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(Ramacciati et al., 2018). En del sjuksköterskor som blivit utsatt för hot och våld på 

arbetsplatsen behöver sjukskriva sig (Chapman et al., 2009; Hahn et al., 2012b). Vid 

sjukskrivning ökar kostnaden för organisationen (Chapman et al., 2009). Lägre arbetsglädje 

skapar lägre förtroende för organisationen, mindre motivation och uppsägningar (Chapman et 

al., 2009).  Sjuksköterskor med högre arbetsmotivation rapporterar en högre patientsäkerhet 

(Liu et al., 2019).  

 

Toleransen mot hot och våld kan vara olika beroende på patientens 
bakomliggande diagnos 

Sjuksköterskans tolerans gentemot hot och våld från patienten är olika. Patienter med 

psykiska sjukdomar framgick som en riskgrupp att använda hot och våld (Pich et al, 2009; 

Avander et al., 2016; Hamdan & Abu Hamra, 2015; Najafi et al., 2017). Om patienten hade 

en demenssjukdom, så fanns en högre risk för hot och våld (Avander et al., 2016). 

Sjuksköterskor visade mer förståelse och tolerans för patienter med demensdiagnos eller 

psykiatrisk diagnos än de som var påverkade av droger eller bara använde ett hårt språk 

(Avander et al., 2016). Oavsiktligt hot och våld sågs som mindre negativt än avsiktligt våld. 

Patienter med diagnosen demens eller påverkade av alkohol ansågs utföra oavsiktligt våld 

(Pich et al, 2009). I en artikel framgick det att sjuksköterskor hade en stigmatiserad bild av 

patienter med psykiatrisk sjukdom. De menar att psykiatriska patienter har en felaktig och 

orättvis bild att de skulle utöva mer våld än övriga grupper. Sjuksköterskor blev mer ilskna, 

frustrerade och mindre toleranta och mer påverkade av patienter med personlighetsstörningar 

eller patienter med drogmissbruk (Stevenson et al., 2015).  

Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultatet  

Baserat på sjuksköterskans erfarenheter kan hot och våld orsaka negativa konsekvenser på 

omvårdnaden av patienter inom slutenvården. Sjuksköterskan känner sig ibland tvingade att 

utföra patienters orimliga krav på grund av sin rädsla. Sjuksköterskan kan bli känslomässigt 

påverkade av hot och våld och får svårare att koncentrera sig på sina arbetsuppgifter. 

Kommunikationsbrist kan orsakas av hot och våld och bidra till lägre delaktighet i patientens 

omvårdnad. Patienter som utför hot och våld kan vara påfrestande, tidskrävande och leder till 

att tid tas från de andra patienterna. Sjuksköterskan kan då stressa igenom sina 

arbetsuppgifter. Det händer att sjuksköterskan drar sig undan och undviker patienten eller ber 

om att annan personal tar över ansvaret, vilket leder till att andra sjuksköterskor får arbeta 
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mer. Relationen mellan sjuksköterskan och patienten blir negativt påverkad vid hot och våld. 

Sjuksköterskan kan känna mindre empati för våldsamma patienter.  Balansen mellan 

patientvården och sjuksköterskans hälsa och säkerhet skapar en konflikt som kan vara svår att 

hålla. Sjuksköterskan kan fokusera i hotfulla situationer på sin egen säkerhet snarare än 

patientens omvårdnad. Efter att blivit utsatt för hot och våld kan sjuksköterskan känna dåligt 

stöd från chefer och ledning som kan resultera i att sjuksköterskan minskade 

omvårdnadskvalitén av patienter. Sjuksköterskan anser att hot och våld kan vara en del av 

arbetet. Toleransen gentemot hot och våld kan variera beroende på patientens diagnoser.  

 

Resultatdiskussion 

Känslor i mötet med patienten kan påverka kvalitén på omvårdnaden  

En uppkommen kategori var att känslor hos sjuksköterskan påverkade omvårdnaden.  

Bland annat var stress en orsak till lägre omvårdnadskvalité (Yuwanich et al., 2015; Gates et 

al., 2011; Hassankhani et al., 2017). En majoritet av sjuksköterskorna hade blivit utsatt för 

hot och våld (Farrell et al., 2006; Spector et al., 2014). Fruktan, rädsla och ilska är vanliga 

känslor hos en utsatt sjuksköterska (Chapman et al., 2009; Avander et al, 2016; Stevenson et 

al., 2015; Najafi et al., 2017). Efter att ha blivit utsatt för hot och våld så ifrågasätter 

sjuksköterskor sin kompetens (Chapman et al., 2009; Pich et al., 2009). 

Litteraturöversiksförfattarna anser att hot och våld är en vanlig företeelse på sjukhusen när en 

majoritet av de verksamma sjuksköterskorna har blivit utsatt för hot och våld. Detta bekräftas 

av tidigare forskning (Farrell et al., 2006; Spector et al., 2014).  Litteraturöversiktsförfattarna 

menar att det kan innebära att många sjuksköterskor har haft eller har negativ erfarenhet i sitt 

arbetsliv. Resultatet (Chapman et al., 2009; Avander et al, 2016; Stevenson et al., 2015; 

Najafi et al., 2017) visar att hot och våld kan påverka sjuksköterskan med psykiskt negativa 

känslor. Det kan även innebära att omvårdnaden påverkas när sjuksköterskor till exempel får 

sämre självförtroende (Chapman et al., 2009; Pich et al., 2009).  Litteraturöversiktsförfattarna 

anser att negativa känslor kan spridas på arbetsplatsen i en större bemärkelse på grund av den 

stora massa som har blivit utsatt. Med andra ord kan en stor del av vården drabbas av 

konsekvenserna av hot och våld.  

 

I resultatet framkommer det att sjuksköterskans empati kan minska och gör det svårt att vårda 

sin patient (Han et al., 2017; Pich et al., 2009; Stevenson et al., 2015). Ilska mot situationen 

som innehöll hot och våld uppkom (Chapman et al., 2009; Avander et al., 2016; Stevenson et 
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al.,2015; Najafi et al., 2017; Hamdan & Abu Hamra, 2015).  Litteraturöversiktsförfattarna 

anser att hot och våld kan göra det svårt för sjuksköterskan att upprätthålla sin etik och 

yrkesskyldighet eftersom negativa känslor associeras med situationen och patienten.  

Sjuksköterskan har krav på god vård och ska följa sin professions värdegrund (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017; Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Austgard (2006) menar 

bristande etisk hållning mot patienter orsakar bristande vård till patienten (Austgard, 2006). 

Sjuksköterskan måste följa hälso-sjukvårdslagen (HSL, 2017:30). 

Litteraturöversiktsförfattarna menar att både lag och värdegrund kan vara svår att följa efter 

att ha blivit utsatt för hot och våld. Arbetet kan inte bli korrekt utfört när sjuksköterskan 

känner känslor som ilska mot patienten. Risken är då att information kan missas eftersom 

sjuksköterskan tänker på annat än hur situationen ska lösas tror litteraturöversiktsförfattarna. 

Litteraturöversiktsförfattarna menar att i värsta fall kan inte sjuksköterskan följa lagar och sin 

professions värdegrund. Detta kan orsaka uppsägningar. Det kan vara av intresse att 

undersöka om det finns korrelation mellan uppsägningar och där sjuksköterskan inte följer 

lagar och professionens värdegrund.  

 

Joyce Travelbee menar att vårda kan vara en akt av mod. Vårdaren utsätter sig för en risk att 

bli sårad av vårdtagaren (Travelbee, 1971). Både vårdgivaren och vårdtagaren måste ge en 

del av dem själva och med det, risken att bli sårad. Först då kan relationen utvecklas till en 

stark förbindelse, som är målet för omvårdnad (George, 2010). Litteraturöversiktsförfattarna 

instämmer med Joyce Travelbee. Det krävs mod för att våga öppna upp sig för vårdgivaren 

och inkräkta en vårdtagares personliga sfär. Att upprätthålla en god vård och att inte låta sig 

påverkas av hot och våld är då ännu starkare och modigt. Det är inte lätt att vara modig, stark 

och samtidigt visa empati och följa sin värdegrund samt dessutom utföra alla sina 

arbetsuppgifter hos den våldsamma patienten. Litteraturöversiktsförfattarna tänker då att det 

blir en för stor uppgift för den enskilda sjuksköterskan att hantera korrekt. Det kan resultera i 

att patienten inte får den omvårdnad som den är i behov av.  

 

Resultatet för litteraturöversikten visade att empatin minskade (Han et al., 2017; Pich et al., 

2009; Stevenson et al., 2015) medan Joyce Travelbee (1971) anser att empati är en del som 

behövs för att uppnå förbindelse med patienten. Joyce Travelbee menar att empati är en av 

faserna till att uppnå en god relation med patienten. Sjuksköterskan behöver se det unika i 

varje patient och känna medkänsla (Joyce Travelbee, 1971). Denna jämförelse visar att 

omvårdnaden kan påverkas av hot och våld och detta enligt litteraturöversiktsförfattarnas 
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teoretiska utgångspunkt bidrar till att en god relation kanske inte kan skapas mellan 

sjuksköterska och patient.  

 

Litteraturöversiktsförfattarna anser även att sjuksköterskor kan undertrycka sina känslor och 

handlande i för stor utsträckning i mötet med patienten. Då kan sjuksköterskor hantera i 

efterhand sina känslor inåt och det bidrar till att känslorna kan påverka individen mer än vad 

det behöver göra. Sjuksköterskor som blir utsatta kan behöva uttrycka sig till patienten att 

utföra hot och våld är inte okej och att sjuksköterskan tar illa upp. Då kanske sjuksköterskan 

hanterar det bättre och kanske en del av de negativa känslorna inte behöver uppkomma.  

 

I föreliggande litteraturöversikt visar resultatet att hot och våld medför att omvårdnaden blir 

lidande och sjuksköterskans effektivitet blir sämre (Hassankhani et al., 2017; Yuwanich et al., 

2015; Gates et al., 2011). Våldsamma patienter tar energi och tid ifrån andra patienter 

(Chapman et al., 2009; Ramacciati et al., 2018). Uppgifter hann inte avslutas, fler fall sker, 

fler medicinska fel och försening av administrering sker (Roche et al., 2009). 

Litteraturöversiktsförfattarna anser att vården blir mer resurskrävande av hot och våld. Det 

krävs mer personal för att bibehålla kvalitén på vården samt mer personal för att förebygga 

hot och våld såsom ordningsvakter. Litteraturöversiktsförfattarna anser att sjukvården har lågt 

förtroende i våldsamma patienter eller närståendes ögon. Detta bekräftas även av litteratur 

som menar att minskat förtroende för vårdpersonal kan vara orsak till ökningen av hot och 

våld (Tilly, 2014). För att höja respekten för sjukvården, så kan det krävas att det ska vara 

noll tolerans mot hot och våld inom vården. Det kan handla om att all vårdpersonal ska 

omfattas av tjänstemannaskydd. Det kan göra vårdpersonal mer trygg i sitt arbete samt att 

veta att de är skyddade enligt lag. Hot och våld kan vara ett tecken på osäkerhet och rädsla. 

Sjuksköterskan kanske behöver bemöta hotfulla och våldsamma patienter på ett annat sätt. 

Bemötande mot hot och våld kan vara intressant att vidare forska inom.  

 

Bristfällig kommunikation 

En bra kommunikation mellan sjuksköterska och patient är grundläggande för patientsäker 

vård. Det beskrivs som den viktigaste komponenten (Silva et al., 2018). Hot och våld kan 

orsaka kommunikationsbrist och vice versa (Chapman., 2009; Hassankhani et al., 2017; 

Najafi et al., 2017).  



 

17 

 

En kommunikationsbrist är dålig för vårdrelationen anser litteraturöversiktsförfattarna. 

Sjuksköterskan vill eller kan inte förstå patienten eftersom denne är exempelvis ohövlig. 

Vården ska trots allt vara personcentrerad.  

För en god personcentrerad vård behöver sjuksköterskan kunskaper i god verbal och icke 

verbal kommunikation. En förutsättning för personcentrerad vård är att det finns en 

kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten. Bristande kommunikation kan ha en 

väsentlig påverkan med ökad sårbarhet för patienten och dennes familj (McCance & 

McCormack, 2017).   

Enligt sjuksköterskans etiska kod är det sjuksköterskans ansvar att ge information så att 

patienten har tillräcklig och lämplig information som krävs till grund för samtycke till 

omvårdnad och medicinsk behandling samt ge information angående patienten rätt att välja 

och avstå vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2014b). Joyce Travelbee menar att 

kommunikation är grundläggande för god vård. Den svåraste situationen är att assistera 

patienten när denne är i som störst behov av hjälp. Patienten kanske då inte känner något 

hopp eller mening med sitt liv och sjuksköterskan behöver med all sin kunskap och 

färdigheter hjälpa patienten till att finna mening igen. Kommunikationen är väsentlig inom 

omvårdanden. Kommunikation är alla slags meddelanden mellan sändare och mottagare. Det 

kan vara exempelvis vara handgester (George, 2010). 

Utan kommunikation kan inte sjuksköterskan assistera patienten. När sjuksköterskan inte kan 

kommunicera på grund av hot och våld, kan det bli svårt att upprätthålla av god vård anser 

litteraturöversiktsförfattarna. Litteraturöversiktsförfattarna menar att beteendet kan bli en ond 

spiral för patienten och sjuksköterskan. Sjuksköterskan kan bli rädd i framtida patientmöten, 

vilket kan hindra kommunikationen som är en viktig del i omvårdnaden. Då kanske det inte 

bara är den hot- och våldsamma patienten som drabbas av dålig vård, utan även patienter som 

inte har något med situationen att göra. Dessutom kan det finnas risk att denna patient då får 

en dålig bild av sjuksköterskan och exempelvis hotar denne på grund av att den känner sig 

utsatt för dålig vård. Bristfällig kommunikation kan bidra med sämre personcentrerad vård, 

eftersom kommunikation är en förutsättning för personcentrerad vård. Sjuksköterskan kan 

missa viktiga delar i mötet med patienten, såsom patientdeltagande.  
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Hot och våld kan skapa ovilja till att vårda och utmaningar i arbetsfördelningen 

Resultatet påvisar att patienter som utför hot och våld är påfrestande och tidskrävande. 

Sjuksköterskor undviker patienten och vill lägga ansvaret på annan personal (Chapman et al., 

2009; Hamdan & Abu Hamra, 2015; Stevenson et al., 2015).  

Henriksen och Vetlesen (2013) beskriver att John Rawls rättviseteori handlar om hur en 

rättvis fördelning av samhället ska ske. Ett exempel kan vara hur en lärare ska ta hand om 

sina elever. Ska läraren ta hand om den svagare eleven som är i behov av uppmärksamheten 

av läraren eller eleven som redan har kunskapen som krävs? Enligt Rawls finns det två steg i 

detta. Enligt rättviseprincip A så ska frihet fördelas så lika som möjligt, om den inte 

begränsar andras frihet. Enligt rättviseprincip B ska sociala och ekonomiska resurser fördelas 

efter behov där de som får störst fördel av resurserna. Därmed kan det vara rättvist att fördela 

resurserna utifrån vilka behov som finns (Henriksen & Vetlesen, 2013).  Utifrån denna teori 

skulle litteraturöversiktsförfattarna se att sjuksköterskan med mest erfarenhet och kunskaper i 

bemötande mot våldsamma patienter borde få ta hand om patienten för att denna patient ska 

få bästa möjliga omvårdnad. Samtidigt har litteraturöversiktsförfattarna svårt att se att denna 

kunskap och erfarenhet finns i stor utsträckning inom vården. Den enskilde medarbetaren 

kanske inte tolererar att alltid ta patienter som är svårast.   

 

Hot mot sjuksköterskans säkerhet kan påverka omvårdnaden 

Resultatet visar att sjuksköterskan fokuserar på att försöka skydda sig själva vid hotfulla 

situationer för att värna om sin egen säkerhet och det orsakar brister i omvårdnaden 

(Stevenson et al., 2015). Enligt sjuksköterskans etiska kod är det sjuksköterskans 

huvudsakliga ansvar att vårda människor som är i behov av vård. Sjuksköterskan ska också 

kunna uppvisa medkänsla samt medverka till att upprätthålla säkra och skapa rättvisa 

arbetsförhållanden inom sjukvården. När enskilda personer är hotade av medarbetare eller 

andra personer ska sjuksköterskan ingripa på ett lämpligt sätt, exempelvis genom att stoppa 

personen. Sjuksköterskan ska också främja sin egen hälsa för att inte riskera förmågan att ge 

vård till andra (Svensk sjuksköterskeförening, 2014b).  

Litteraturöversiktförfattarna anser att det är svårt att följa dessa etiska koder efter att vissa 

koder ställer sig emot varandra. Vilka koder ska prioriteras först, sjuksköterskans hälsa eller 

patientens hälsa?  För att vi som blivande sjuksköterskor ska kunna ge god omvårdnad till 

patienter så behöver vi själva se till att ta hand om vår egen hälsa i första taget. Det står inget 

i sjuksköterskans etiska kod att skydda sina egna medarbetare vid hotfulla tillfällen. Det står 

bara att kollegor ska respektera varandra. 
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Enligt Joyce Travelbee är en av sjuksköterskans egenskaper förmågan att använda sig själv 

som terapeutiskt instrument. Målet är att etablera sammankoppling och strukturera 

sjuksköterskeinterventioner. Det kräver självinsikt, självkännedom samt förståelse av 

mänsklig beteendedynamik. Med hjälp av sjuksköterskans egna personlighet och kunskap 

kan patienten förändra sin inställning (George, 2010).  

Litteraturöversiktsförfattarna anser att idén är god, men är svår att genomföra för 

sjuksköterskan efter att ha blivit utsatt för hot och våld. Litteraturöversiktsförfattarna menar 

att resultatet visar att det finns risk att omvårdnaden drabbas när sjuksköterskan försöker 

skydda sig själv. De får det svårare att använda sig själva som terapeutiskt instrument som är 

en grundegenskap enligt Joyce Travelbees teori.  

 

Brister i organisationen kan försämra omvårdnaden 

Resultatet (Najafi et al., 2017; Hamdan & Abu Hamra, 2015) visar att brister i organisationen 

kan försämra omvårdnaden. Hämndbegär kan uppkomma efter hot och våld, på grund av 

dåligt stöd av organisationen (Najafi et al., 2017; Hamdan & Abu Hamra, 2015).  

 

Ur artikelsökningen där hur sjuksköterskans erfarenheter av hot och våld påverkar 

omvårdnaden besvaras framgick det att väntetid framstod som en av de större faktorerna till 

eskalering till hot och våld. Patienter påverkade av droger var även det en riskfaktor 

(Avander et al., 2016; Najafi et al., 2017; Pich et al., 2009; Hamdan & Abu Hamra, 2015). 

Litteraturöversiktsförfattarna anser att väntetid och brister i en organisation är onödiga 

faktorer som finns för hot och våld. Patienter kan komma in för vård av missbruk eller trauma 

orsakat av sitt missbruk. Att då faktorer i organisationen orsakar att patienten eskalerar till att 

bruka hot och våld är en dålig konsekvens av något som borde kunnat undvikas. För att 

kunna förbättra arbetsmiljön och öka kvaliteten på omvårdnaden behövs det utveckla 

strategier som verkställs genom stöd och handledning för att hantera hot och våld i 

sjukvården.  

Efter att sjuksköterskor genomgått ett kunskapslyft angående att bemöta och hantera hot och 

våld rapporterade en studie att incidenter av hot och våld nästan halverades med ökad verbal 

förmåga att inte eskalera en konflikt (Adams, Knowles, Irons, Roddy, & Ashworth, 2017).  

Björkdahl, Hansebo och Palmstierna (2012) beskriver bergen modellen som är utvecklad för 

prevention och hantering av hot och våld. Modellen fokuserar på positiv uppskattning av 
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patienten, kontroll av sina egna känslor och effektiv struktur på rutiner och regler. I en studie 

testades modellen där det framgick att sjuksköterskor rapporterade en mer positiv inställning 

till hot och våld samt högre förmåga att kunna hantera hot och våld (Björkdahl et al., 2012).   

Det visar att kunskap och metoder kring hantering av hot och våld kan påverka 

sjuksköterskan att minska antalet händelser som leder till hot och våld. 

Litteraturöversiktsförfattarna anser att Bergenmodellen borde finnas med i 

sjuksköterskeprogrammets utbildningsplan eftersom undervisning i hantering av hot och våld 

visar högre förmåga att kunna hantera hot och våld samt leder till en positiv inställning. 

Engagemang eller motivation kan även sänkas av organisatoriska orsaker då det är svårt att 

simma motströms eftersom allas värderingar på arbetsplatsen kan vara motsatta, det vill säga 

oengagerade. Arbetsplatsen kan då ha behov av ett bättre ledarskap som främjar individen 

och dess engagemang (McCance & Mccormack, 2017). 

 

I flera studier hävdade sjuksköterskorna att hot och våld förekom i så stor utsträckning att 

sjuksköterskor menar att de har vant sig att arbeta i en sådan miljö (Chapmanet al., 2009; Han 

et al., 2017; Pich et al.,2009).  Det anses vara en del av vardagen i sjukvården (Han et al., 

2017;Stevenson et al., 2015; Angland et al., 2014; Ramacciati et al., 2018). Ofta ansågs det 

vara oundvikligt och trots det ville sjuksköterskor inte acceptera att hot och våld skulle vara 

en del på arbetsplatsen. Många sjuksköterskor kände ändå ofta brist i stödet från ledningen. 

De kände då ilska och att ledningen skyllde på sjuksköterskorna själva (Stevenson et al., 

2015). Sjuksköterskan blev anklagad för att ha orsakat hot och våld utav ledningen och fick 

inte beskydd eller stöd efter blivit utsatt (Ramacciati et al., 2018). Joyce Travelbee (1971) 

definierar omvårdnad som att hjälp individer, familjer och samhälle för att förebygga eller 

hantera erfarenheter av sjukdom och lidande, och vid behov finna mening i dessa 

erfarenheter. Detta inkluderar vårdpersonal (Travelbee, 1971). Litteraturöversiktsförfattarna 

anser att ledningen kanske inte följer Joyce Travelbees teori om omvårdnad. Resultatet 

(Ramacciati et al., 2018;Stevenson et al., 2015) visar att sjuksköterskor inte fick stöd av 

ledningen efter blivit utsatt för hot och våld. Litteraturöversiktsförfattarna menar att 

ledningen kan behöva utöka sin kunskap i hur man hanterar hot och våld efter inträffad 

händelse. Hur ledningen bemöter sin personal efter att personalen blivit utsatt för hot och 

våld kan vara intressant att forska vidare kring menar litteraturöversiktsförfattarna.  
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Enligt arbetsmiljöverket (AFS 1993:2) ska arbetsgivaren utreda de risker för våld eller hot 

och om våld kan finnas i arbetet och göra riskanalys. Det är viktigt att utredningen leder till 

åtgärdsprogram där risken avgör vilken åtgärd som skall göras. För att arbetstagaren skall 

utföra sitt arbete säkert med tillfredsställande trygghet skall arbetsgivaren ge tillräcklig 

information, utbildning och tillräckliga instruktioner, samt vid en hot och våldssituation skall 

arbetstagaren ha möjlighet att kalla på hjälp. Hot och våld ska förebyggas i så stor 

utsträckning som möjligt. 

Enligt resultatet följs inte lagen fullt ut eftersom sjuksköterskorna känner sig svikna och inte 

får något stöd från ledningen efter hotfulla situationer. Litteraturöversiktsförfattarna ser risker 

i att normaliseringen av hot och våld riskerar att hamna i en ond spiral och förs då vidare till 

de nyexaminerade sjuksköterskorna som ser hot och våld som en normalitet inom sjukvården. 

Nedsatt arbetsglädje kan försämra omvårdnaden 

På grund av hög arbetsbelastning fick inte sjuksköterskor tid att bearbeta hot och våld (Han et 

al a., 2017). Intresset för yrket och arbetsmotivationen blev drabbat negativt (Chapman et al., 

2009; Hassakhani et al,. 2018; Liu et al., 2019; Najafi et al., 2017).  Tidigare studier visar att 

låg motivation bland sjukvårdspersonal kan leda till sämre prestation och lägre 

patientsäkerhet (Chandler, Chonya, Mtei, Reyburn & Whitty, 2009).  

Dessutom rapporterade sjuksköterskor högre patientsäkerhet när de är arbetsmotiverade (Liu 

et al., 2019). Detta visar att arbetsglädjen är viktig för både personal och patient. För att ge 

bästa möjliga vård anser litteraturöversiktsförfattarna att det är viktigt att ge personalen tid 

för stöd efter blivit utsatt och dra lärdom över det som hänt samt göra det möjligt att undvika 

en likartad situation. Resultatet (Liu et al., 2019) visade att omvårdnaden kan påverkas i form 

av lägre kvalité om inte arbetsgivaren stöder personalen.  

 

Enligt Joyce Travelbees teori så är empati och sympati en stor del av omvårdnad. De är en del 

av fasen att uppnå förbindelse mellan sjuksköterska och patient. Empati innebär medkänsla 

och sympati en vilja att hjälpa patienten. Empatin uppstår ofta när personen visar sin 

personlighet genom sina tankar och förståelse. Sympati är att ge en del av oss själva, att ge 

och dela och bli sårbar. Det krävs mod att sympatisera, eftersom med sårbarhet kan smärta 

uppstå (George, 2010).  

 

Resultat visade att hot och våld kan minska engagemang (Chapman et al., 2009; Hassakhani 

et al,. 2018; Liu et al., 2019; Najafi et al., 2017). Litteraturöversiktsförfattarna anser då att 
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omvårdnaden kan påverkas negativt enligt Travelbees teori. Om inte sjuksköterskan har 

viljan att se eller höra patienters historia så går det inte att passera empati som fas och 

förbindelsen kan inte uppnås. Personcentrerad vård är en modell som ska frodas i svensk 

sjukvård anser litteraturöversiktsförfattarna. Att vara engagerad är en viktig del i 

personcentrerad vård (McCance & McCormack, 2017). Därmed kan den personcentrerade 

vården bli svårare att utföra hos den utsatte sjuksköterskan anser litteraturförfattarna.  

 

Litteraturöversiktsförfattarna kan dra paralleller till hot och våld och framtiden. Om 

sjuksköterskor utsätts för hot och våld finns det risk att de lämnar yrket. Dessutom visar 

studier att tidigare generationer av sjuksköterskor visade en större tillfredsställelse med sitt 

arbete och förbättring av arbetsförhållanden än senare generationer (Wilson, Squires, Widger, 

Cranley & Tourangeau, 2008). Litteraturöversiktsförfattarna menar att i framtiden kan det 

finnas risk att fler sjuksköterskor lämnar yrket än tidigare. Om de dessutom inte får tid att 

bearbeta händelser på grund av hög arbetsbelastning på arbetsplatsen är risken stor att många 

finner fler nackdelar än fördelar att arbeta som sjuksköterska. Detta kan påverka 

omvårdnaden då det blir personalbrist menar litteraturöversiktsförfattarna 

 

Toleransen mot hot och våld kan vara olika beroende på patientens 
bakomliggande diagnos 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) så ska omvårdnaden syras av respekt för 

värdigheten. Alla människor är lika mycket värda och har rätt till en jämlik vård.  

Resultatet från denna litteraturöversikt visade att toleransen är olika beroende på vilken 

diagnos utövaren av hot och våld har och att det påverkar omvårdnaden mer negativt för vissa 

än för andra (Pich et al, 2009; Avander et al., 2016; Stevenson et al., 2015).  

Litteraturöversiktsförfattarna tycker att det är viktig kunskap att bära med sig och behöver 

reflekteras kring när sjuksköterskan vårdar dessa patienter som har utfört hot och våld och har 

en diagnos som kan vara stigmatiserad. Det kan då vara extra noga med att tänka på 

värdegrunden och att ge en likvärdig omvårdnad.  

 

  Sjuksköterskan kan känna mindre empati och beskrev att de försökte snabbt skriva ut 

patienten för att skydda sig själv (Avander et al., 2016; Han et al., 2017; Pich et al., 2009; 

Stevenson et al., 2015). Detta går emot Hälso- och sjukvårdslagen anser 

litteraturöversiktsförfattarna. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska hela befolkningen 

få vård på lika villkor och medicinskt förebygga, behandla och utreda sjukdomar och skador 
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(HSL, 2017:30). Litteraturöversiktsförfattarna anser att hot och våld kan orsaka att patienter 

inte får en jämlik vård och kanske inte lika mycket värda i sjuksköterskans ögon.  

 

Metoddiskussion 

Metoden som användes var en litteraturöversikt. Litteraturöversiktsförfattarna valde att 

inkludera artiklar både med en kvalitativ och kvantitativ ansats. Det är en styrka i en 

litteraturöversikt (Forsberg & Wengström 2016). Detta ger oss flera infallsvinklar för ämnet 

hot och våld. En styrka i denna litteraturöversikt är att de inkluderade artiklarna kommer från 

många olika länder. I Sverige har vi ett mångkulturellt samhälle därav har vi nytta av att 

artiklarna kommer från olika länder för att få ett bredare synsätt på hot och våld. 

I litteraturöversikten framkom relevant data som följer syftet.  I vår litteraturöversikt gjordes 

ingen skillnad mellan psykiatrisk och somatisk slutenvård för att få en generell bild av hot 

och våld inom slutenvården. 

Att blanda kvantitativa och kvalitativa artiklar kan även vara en svaghet. Litteraturöversikten 

kan missa viktig kunskap eftersom vi inte har valt att fokusera på kvantitativa eller kvalitativa 

studier.  

För att hitta artiklar som svarade på vårt syfte användes databaserna PubMed och Cinahl för 

att de ansågs mest relevanta. Detta bekräftas av Polit & Beck (2016) som beskriver dem som 

relevanta. Under artikelsökningarna framkom samma artiklar upp på bägge databaserna och 

det kan ses som en styrka anser litteraturöversiktsförfattarna. Artiklar skrivna på andra språk 

än engelska har exkluderats. För att representera dagens vård och få aktuella artiklar 

inkluderades artiklar mellan åren 2009-2019.  Genom att ha en bra artikelkvalité ökar 

trovärdigheten på litteraturöversikten (Wallengren & Henricson 2012). Resultatet baseras på 

15 artiklar där 15 är av hög kvalitets grad utifrån Högskolan Dalarnas granskningsmallar. 

Under artikelsökningen gjordes breda sökningar med olika kombinationer av sökord gjordes 

och då framkom det ofta artiklar som behandlade horizontal violence, vilket menar hot och 

våld mellan kollegor. Vi valde att avstå från dessa artiklar eftersom att vi vill utgå mer ifrån 

en sjuksköterske-patient nivå. I framtida undersökningar skulle horizontal violence kunna 

studeras.  

Litteraturöversiktsförfattarna har genomfört denna litteraturöversikt genom att sitta 

tillsammans under arbetets gång och har haft givande samt livliga diskussioner kring 
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artiklarna och syftet med litteraturöversikten. Litteraturöversiktsförfattarna anser därför att 

denna litteraturöversikt är pålitlig och trovärdig. Om studier har god pålitlighet och 

trovärdighet så ökar överförbarheten (Wallengren & Henricson 2012). 

 

Etikdiskussion 

Litteraturöversiktsförfattarna valde att varje enskild artikel skulle vara etiskt granskad av 

externa kommittéer. Artiklar som inte var etiskt granskade av en etisk kommitté valdes bort 

under artikelsökningen.  Känsliga frågor kan uppkomma för deltagarna när det gäller 

kvalitativa studier som är mer personligt baserade. Artiklarna har blivit godkända av etiska 

kommittéer, vilket tyder på att intervjuerna har skett på ett etiskt bra sätt, med exempelvis 

öppna frågor till deltagarna. Vi vet dock inte vilka krav dessa kommittéer ställer på 

artikelförfattarna. Det kan finnas risk att artikelförfattarna ställer frågor för att stärka sin egen 

uppfattning.  Eftersom de flesta sjuksköterskor i vården är kvinnor så finns det en risk att 

manliga sjuksköterskors erfarenheter inte framkommer i resultatet.  

 

Litteraturöversiktförfattarnas modersmål är svenska och har efter bästa förmåga översatt 

artiklar och återgett en sann bild av innehållet samt inte uteslutit någon information som 

skulle strida mot litteraturstudiens syfte. Eftersom alla studerade artiklar är på Engelska finns 

det risk för feltolkningar av artiklar. Litteraturöversiktsförfattarna har använt sig av engelskt- 

svenskt lexikon för att undvika feltolkningar i högsta möjliga mån. 

 

Litteraturöversiktsförfattarna anser att det finns risk att inte viktig kunskap kommer fram i 

kvantitativa artiklar eftersom enkäter och statistiska modeller inte kan ersätta personliga 

intervjuer.  

 

Klinisk betydelse för samhället 

Det är viktigt att uppmärksamma hot och våld och hur sjuksköterskan kan påverkas. Både 

patienter och sjuksköterskan drabbas. Om sjuksköterskan är förberedd att hot och våld 

förekommer, då är det lättare att förbereda sig inför konflikter. Ju mer det uppmärksammas 

desto större chans att personal får utbildning och kunskap att hantera hot och våld. Det är av 

stor betydelse att ge information till slutenvården att hot och våld inte är acceptabelt. Alla 

borde rådas till att skriva tillbudsrapporter när hot och våld inträffar. Personal borde bli 

erbjudna tydlig information och utbildning om vad som gäller, vad de får göra och hur de ska 
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agera i hot och våldssituationer. Det kan vara viktigt för sjuksköterskan att anses som 

tjänsteman och förövare av hot och våld borde bli anmälda för våld mot tjänsteman vid alla 

omständigheter. Litteraturöversiktsförfattarna hoppas att denna litteraturöversikt kommer till 

nytta eftersom vi har sammanställt nuvarande forskning och kommit fram till att 

omvårdnaden kan påverkas negativt på olika sätt av hot och våld. 

 

Konklusion 

Resultatet visade att hot och våld inom slutenvården kan vara vardag för sjuksköterskor. Det 

förekom i så stor utsträckning att sjuksköterskor menade att de kan ha vant sig att arbeta i en 

sådan miljö. Samtidigt kan sjuksköterskor känna bristande stöd från ledningen efter att blivit 

utsatta för hot och våld. Inom sjukvården runt om i världen kan sjuksköterskor erfara 

likartade situationer där hot och våld kan orsaka dålig arbetsmiljö som kan leda till att 

förutsättningarna till att ge en god omvårdnad försämras.      

 

Förslag till vidare forskning 

Intressant områden för vidare-forskning kan vara hot och våld mellan kollegor och hur just 

detta påverkar omvårdnaden av patienter. Litteraturöversiktsförfattarna tror att detta är ett 

intressant område och möjligen till ännu större nytta för samhället. Ens kollegor ska trots allt 

vara ens vänner, inte fiender. Vidare behövs mer forskning kring prevention och hur dessa 

implementeras för hot och våld behövs. Det kan också finnas ett behov av att forska i hur 

arbetsgivaren påverkas av hot och våldssituationer såsom kostnader, sjukskrivningar och brist 

på personal. Litteraturöversiktsförfattarna föreslår vidare kvalitativ forskning kring av hur hot 

och våld ska förhindras och hanteras.    
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experience 
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st 
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working on 
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hospital. 

Hamdan, 

M., Abu 

Hamra, A. 
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Workplace 

violence 

towards 

workers in the 

emergency 

departments of 

palestinian 

hospitals: a 

cross sectional 

study 

Assess the 

characteristi

cs and 

associated 

risk factors, 

causes, and 

consequenc

es of WPV 

against 

workers in 

Palestinian 

EDs. 

Kvantiativ. 

Enkäter. 

Analyserades 

genom 

användning av 

SPSS 
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vårdpersonal, 
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sjuksköterskor 

som arbetade 

inom 

akutsjukvård 

76% upplevt våld 

senaste året. 

Riskfaktor att vara 

ung och oerfaren. 

74% rapporterar att 

sjuksköterskan eller 

omvårdnaden 

påverkas. Främsta 

konsekvensen var 

förändrad attityd mot 

patienten 

Hög 

82% 

Han, CY., 

Lin, CC., 

Barnard, 

A., Hsiao, 

YC., 

Goopy, S., 

Chen, LC. 

2017 

Taiwan 

Workplace 

violence against 

emergency 

nurses in 

Taiwan: A 

phenomenograp

hic study. 

Nurses’ 

experience 

of WPV and 

their 

professional 

and personal 

responses to 

WPV. 

Kvalitativ med 

fenomenografis

k ansats..   

30 

sjuksköterskor 

med erfarenhet 

av hot och våld 

inom 

akutsjukvård. 

25 st kvinnor 

och 5 st män.  

4 teman framgick. 

Hot och våld är en 

del av jobbet. Hot 

och våld är ett direkt 

hot mot mitt liv. Hot 

och våld som en 

pågående mardröm. 

Hot och våld som 

minskad  

Hög 

 

84% 

Hassankhan

i, H., 

Parizad, N., 

Gacki-

Smith, J., 

Rahmani, 

A., 

Mohammad

i, E. 2017 

Iran 

The 

consequences 

of violence 

against nurses 

workning in the 

mergency 

department: A 

qualitative 

study. 

Investigate 

the 

aftermath 

and 

consequenc

es of WPV 

for the 

emergency 

nurses 

perspective. 

Kvalitativ. 

Semistrukturera

de intervjuer.  

Analyserades 

genom 

konventionell 

sex stegs ansats.  

16 

sjuksköterskor 

9 st män och 7 

st kvinnor.  

Huvudtemat var 

lidande 

sjuksköterskor med 4 

underteman: mental 

health risk, physical 

health risks 

Hot mot den 

professionella 

integriteten samt hot 

mot social integritet. 

Hög 

88% 

Liu, J., 

Zheng, J., 

Liu, K., 

Liu, X., 

Wu, J., 

Wang, J., 

You, L. 

2019 

China 

Workplace 

violence against 

nurses, job 

satisfaction, 

burnout, and 

patient safety in 

chinese 

hospitals. 

Investigate 

the 

relationship

s among 

workplace 

violence, 

nurse 

outcomes 

and patient 

safety. To 

explore 

whether 

nurse 

Kvantiativ  

Enkäter 

 

Analyserades 

genom 

strukturerad 

ekvationsmod-

ell 

1502 

sjuksköterskor 

från 23 sjukhus. 

1421 st kvinnor 

och antalet män 

är okänt.   

Sjuksköterskerapport

erad hot och våld 

kopplades med fler 

incidenter av 

utbrändhet, lägre 

nöjdhet med arbetet 

samt lägre 

patientsäkerhet och 

liknande händelser.  

Hög 

100% 
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burnout and 

job 

satisfaction 

play 

mediating 

roles in the 

association 

of 

workplace 

violence and 

patient 

safety. 

Najafi, F., 

Fallahi-

Khoshknab, 

M., 

Ahmadi, F., 

Dalvandi, 

A., 

Rahgozar, 

M. 2017 

Iran 

Antecedents 

and 

consequences 

of workplace 

violence against 

nurses: A 

qualitative 

study. 

Nurses’ 

perceptions 

of and 

experiences 

with the 

antecedents 

and 

consequenc

es of 

workplace 

violence 

perpetrated 

by patients, 

patients’ 

relatives, 

colleagues 

and 

superiors. 

Kvalitativ. 

Ostrukturerad 

intervju. 

Ljudinspelning 

Analyserades 

med kvalitativt 

innehållsanalys  

22 

sjuksköterskor 

inom 

slutenvård som 

har erfarenhet 

av hot och våld 

samt arbetat 

minst sex 

månader. 18 st 

kvinnor antalet 

män okänt. 

5 olika riskfaktorer 

framkom. Hot och 

våld hade 

individuella, familje 

och professionella 

konsekvenser på 

sjuksköterskan.  

Hög 

92% 

Pich, J., 

Hazelton, 

M., Sundin, 

H., Kable, 

H. 2009 

Australia 

 

Patient-related 

violence at 

triage: A 

qualitative 

descriptive 

study. 

Describe the 

experiences 

of a group 

of triage 

nurses with 

patient-

related 

workplace 

violence 

during the 

previous 

month. 

Kvalitativ. 

Semistrukturera

de intervju.  

 

Analyserades 

med kvalitativt 

innehålls-

analys.   

6 

sjuksköterskor 

som arbetade 

inom triagering. 

2 män och 4 

kvinnor.  

Alla hade erfarit hot 

och våld och ansågs 

oundviklig och 

ökande. Riskfaktorer 

som drogpåverkan 

och långa väntetider. 

För lite träning att 

hantera hot och våld 

och hantering efter 

blivit utsatt för hot 

och våld av 

ledningen. 

Hög 

92% 

Roche, M., 

Diers, D., 

Duffield, 

C., Catling- 

Paull, C. 

2009 

Australia 

 

Violence 

Toward Nurses, 

the Work 

Environment 

and Patient 

Outcomes 

Relate 

nurses' self-

rated 

perceptions 

of violence 

on medical-

surgical 

units to the 

nursing 

working 

environment 

and to 

patient 

outcomes. 

Kvantiativ. 

Enkät. 

Analyserades 

med SPSS 

2487 

sjuksköterskor 

inom 

slutenvård. 

En tredjedel 

rapporterade hot och 

våld senaste 5 

arbetsskiften. Hot 

och våld associerades 

med ökad instabilitet 

på avdelningen samt 

konsekvenser på 

omvårdnaden som att 

fler uppgifter blev 

fördröjda.  

Hög 

93% 
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Stevenson, 

K.N., Jack, 

S.M., 

O´Mara, L., 

LeGris, J. 

2015 

Canada 

Registered 

Nurses´ 

experiences of 

patient violence 

on acute care 

psychiatric 

inpatient units: 

an interpretive 

descriptive 

study. 

Explore 

psychiatric 

nurses' 

experiences 

of patient 

violence in 

acute care 

inpatient 

psychiatric 

settings. 

Kvalitativ 

Semistrukturera

nde Intervjuer 

 

Analyserades 

med hjälp av ett 

induktivt 

konventionellt 

innehålls ansats. 

12 

sjuksköterskor 

som har 

erfarenhet av 

hot och våld. 8 

st kvinnor och 

4 st män. 

Fysisk, känslomässig 

och verbal hot och 

våld rapporterades. 

Hot och våld är en 

del av arbetet. Svårt 

att behålla en 

professionell roll 

efter hot och våld. 

Stigmatisering, makt 

och kontroll 

influerade 

föreställningen av 

hot och våld.  

Hög 

100% 

Yuwanich, 

N., 

Sandmark, 

H., 

Akhavan, 

S. 2015 

Thailand 

Emergency 

department 

nurses’ 

experiences of 

occupational 

stress: A 

qualitative 

study from a 

public hospital 

in Bangkok, 

Thailand. 

Explore 

nurses' 

perceptions 

of 

occupationa

l stress in an 

emergency 

department 

Kvalitativ. 

Semistruktuerad

e intervjuver. 

Analyserats 

genom innehålls 

analys 

21 

sjuksköterskor 

som arbetade 

på 

akutavdelning. 

17 st kvinnor 4 

st män. 

Tre teman framgick, 

uppfattning av stress, 

konsekvenser av 

stress samt stress 

hantering.  

Hög 

84% 

Angland, 

S., 

Dowling, 

M. & 

Casey, D.    

2014     

Irland 

Nurses’ 

perceptions of 

the factors 

whick cause 

violence and 

aggression in 

the emergency 

department: A 

Qualitative 

study 

Nurses´ 

perceptions 

of the 

factors that 

cause 

violence and 

aggression 

in an irish 

ED.  

Kvalitativ. 

Semistruktuerad

e intervjuver.  

Analyserades 

genom burnads 

ramverk  

12 

sjuksköterskor. 

9 st kvinnor 

och 3 st män. 

Hot och våld orsakas 

av miljöfaktorer och 

kommunikationsfakt

orer.  

Hög 

88% 

Ramacciati, 

N., 

Ceccagnoli, 

A., & 

Addey, B.  

2018 

Italien  

Violence 

towards 

Emergency 

Nurses. The 

Italian National 

Survey 2016: A 

qualitative 

study 

Nurses’ 

perceptions 

of verbal 

and physical 

violence in 

the Italian 

National 

Health 

Service 

Accident 

and 

Emergency 

workplace, 

Kvalitativ data. 

Analyserats 

genom van 

kaam metoden 

1100 

sjuksköterskor 

inom akutvård. 

54% kvinnor 

och 39% män. 

Fyra teman kan 

härledas till hot och 

våld. Miljön, externa 

(patient,närstående, 

Internt (akut 

sjuksköterska) och 

organisation.  

Hög  

88% 

 



 

1 

 

Bilaga 2-GRANSKNINGSMALL FÖR 
KVALITETSBEDÖMNING 

Kvalitativa studier 

 

 
Fråga 

Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 

  

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 

Maxpoäng: 25 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 
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Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg 

& Wengström (2008). 
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Bilaga 3-GRANSKNINGSMALL FÖR 
KVALITETSBEDÖMNING  

Kvantitativa studier 

 
 

Fråga 
Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens 

syfte? 

  

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och 

analyserats? 

  

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras 

av studieresultatet? 

  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   
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Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). 


