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Bakgrund: Hot och våld är något som ökar inom sjukvården. Sjuksköterskan har ett huvudansvar för
omvårdnaden och det patientnära arbetet sätter sjuksköterskan i en mer utsatt position. I Sverige är det
den somatiska vården som har flest anställda inom hälso- och sjukvården, trots detta saknas det
kunskap och utbildning för att möta hot och våld. Syfte: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av hot
och våld inom somatisk vård. Metod: En litteraturstudie baserad på kvalitativa artiklar. Sökningar har
gjorts i Cinahl Complete och Pubmed vilket resulterade i tio artiklar. Artiklarna har granskats med
Högskolan Kristianstads granskningsmall och analyserats utifrån Fribergs analysmodell. Resultat:
Sjuksköterskor erfor verbala hot och fysiskt våld från patienter. Att utsättas för hot och våld ledde till
känslor av rädsla, otrygghet, frustration samt att inte bli respekterad. Hot och våld ansågs även vara en
del av arbetet. Det fanns situationer där hot och våld hade en ökad acceptans men ibland gav det en
negativ inställning till yrkesrollen och gjorde att omvårdnadsåtgärder omprioriterades. Sjuksköterskorna
erfor även att det saknades stöd från organisation och rättssystem. Diskussion: Studiens fynd visade
att verbala hot och fysiskt våld ledde till negativa konsekvenser i form av rädsla och otrygghet.
Sjuksköterskorna ansåg att hot och våld var en del av arbetet som ledde till att yrkesrollen påverkades
och förändrades. För ett förebyggande arbete kan organisationen med fördel använda RRR-modellen
som står för Relationen, Ryggsäcken och Ramen. Ett förebyggande arbete kan ses positivt utifrån både
sjuksköterske-, patient-, organisation- och samhällsperspektiv.
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Inledning
Hot och våld är något som ökar både i Sverige och runt om i världen. Sjukvården är inget
undantag utan även här är hot och våld ett växande problem. En rapport av
Arbetsmiljöverket (2016) visar att 46% av sjuksköterskorna år 2013–2015 utsatts för våld
eller hot om våld. Att som sjuksköterska bli utsatt leder till konsekvenser för både
individen och organisationen. Inte sällan leder konsekvenserna till sjukskrivningar och
förlust av personal. Hot, våld, mobbning och trakasserier är enligt Försäkringskassan
(2016) händelser som ökar risken för sjukskrivningar. Vård och omsorg var den
arbetsplats där det under år 2012–2016 anmäldes flest arbetsolyckor med sjukfrånvaro
till följd av hot och våld (Arbetsmiljöverket, 2017a). Sjukskrivningarna kan leda till stora
problem då det innebär en förlust av kompetent personal som är en nödvändighet för att
ge god vård.

BAKGRUND
Sjuksköterskor spenderar mycket tid med patienterna då de har ett huvudansvar för
omvårdnaden.

Enligt

Svensk

sjuksköterskeförening

(SSF,

2016a)

involverar

omvårdnaden både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnäraarbetet. Målen
med omvårdnaden är att främja hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa samt lindra
lidande (SSF, 2016b). Omvårdnadsteoretikern Hesook Suzie Kim har delat in omvårdnad
i fyra domäner: patient-, patient-sjuksköterske-, omgivnings- samt yrkesdomänen.
Yrkesdomänen handlar om sjuksköterskans yrkesutövning som ligger till grund för denna
studie. Kim (2010) beskriver yrkesutövningen som sjuksköterskans kunskap och
egenskaper för att kunna utföra omvårdnad. Sjuksköterskelegitimationen är enligt SSF
(2016a) ett bevis på att sjuksköterskan uppnått den kunskapsnivå och har de personliga
egenskaper som krävs för att utföra arbetet. Legitimationen innebär ett självständigt
yrkesansvar med egenansvar för sitt bemötande, bedömningar och beslut (a.a).
Sjuksköterskan ska enligt SSF (2014) kunna bemöta patienter och anhöriga så de
upplever delaktighet, trygghet och respekt. Det innefattar även att kunna ge individuell
omvårdnad med en helhetssyn på människan (a.a). Det självständiga- och
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patientnäraarbetet innebär att sjuksköterskorna är i en mer utsatt position. Att arbeta med
människor kan öka risken för att bli utsatt för hot och våld (Arbetsmiljöverket, 2017b).
Hot och våld kan yttra sig på flera olika sätt. Världshälsoorganisationen (WHO, 2002)
menar att det är svårt att definiera hot och våld relaterat till kulturella skillnader, normer
och olika syn på våld mellan länder. Detta innebär att definitionerna är breda och
omfattande för att innefatta alla olika former av våld. Enligt WHO (2002) så definieras
våld som en avsiktlig handling i form av hot eller fysisk handling mot en själv, en annan
människa eller en grupp människor som leder till fysisk eller psykisk skada, berövande
eller död. En liknande definition av våld har Arnetz (2001) beskrivit som alla möjliga
former av aggression, hot, verbalt eller fysiskt våld. Hon menar att en bred definition gör
det möjligt att öka omgivningens kunskap om förekomsten av våld. Som en följd av detta
finns det en större potential för att mäta våldets förekomst och detta är en nödvändig
förutsättning för att förebygga våld mot vårdpersonal (a.a). I denna studie kommer Arnetz
definition av hot och våld ligga till grund samt att fokus kommer vara på det verbala hotet
och fysiska våldet.
Vad som uppfattas som hot och våld kan enligt Arbetsmiljöverket (2011) variera mellan
yrkesgrupper. Personers reaktioner i samband med hot- och våldssituationer är även
individuella. Reaktionerna kan bland annat bero på om personen var förberedd på
händelsen eller om personen tidigare har erfarenheter av liknande situationer. Utan
tidigare kunskap och erfarenheter av situationerna finns det dessutom en ökad risk för att
drabbas av hot och våld (a.a). Erfarenheter kan erhållas på olika sätt, det kan vara genom
att uppleva något, genom en händelse eller genom ett långvarigt utövande av någonting
(Erfarenheter, 2009). Att studera erfarenheter handlar inte enbart om att ta reda på
upplevelser utan även om den kunskap deltagarna har, vilket således ger en bredare
uppfattning. I en studie av Lindseth och Norberg (2004) beskrivs det att erfarenheter är
viktigt att undersöka och bli medvetna om för att förbättra yrkesutövningen. Som
sjuksköterska erhålls erfarenheter under både utbildning och under yrkesverksam tid.
För att kunna bemöta hot och våld i arbetet krävs det att sjuksköterskorna får tillräckligt
med utbildning och information. Utan detta menar Arbetsmiljöverket (2011) att
sjuksköterskorna kan drabbas negativt. I en studie av Blando, Hagan, Casteel, Nocera och
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Peek-Asa (2012) jämfördes sjuksköterskors upplevelser av hot och våld på
akutmottagning och inom psykiatrin. Studien visade på att sjuksköterskor inom psykiatrin
erhållit mer utbildning om hot och våld än sjuksköterskorna på akutmottagningarna och
kände sig därför tryggare. Detta trots att hot och våld var vanligare på deras arbetsplats
(a.a). Att hot och våld är vanligt inom psykiatriskvård har länge varit känt
(Arbetsmiljöverket, 2011). Det finns dock flera studier som under de senaste åren har
uppmärksammat att hot- och våldssituationer även ökar inom somatisk vård (Hegney,
Eley, Plank, Buikstra, & Parker, 2006; O’Connell, Young, Brooks, Hutchings &
Lofthouse, 2000; Roche, Diers, Duffield & Catling-Paull, 2010).
Den somatiska vården är den största arbetsplatsen och har flest anställda inom hälso- och
sjukvården (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017). Det är således av betydelse att
studera hot och våld inom somatisk vård då många sjuksköterskor kan bli berörda. Att
som sjuksköterska inte veta hur hen ska agera i hot- och våldssituationer är ett problem
som följs av konsekvenser för både den enskilda individen och organisationen. En rapport
av statistiska centralbyrån (2017) visade på att 5 % av sjuksköterskorna slutade arbeta
inom vården till följd av hot och våld. Då hot och våld dessutom ökar inom sjukvården
är sannolikheten stor att sjuksköterskor någon gång under sina verksamma yrkesår
kommer hamna i sådana situationer. Att inneha kunskap är viktigt för att kunna hantera
det samt för att arbeta förebyggande. För ökad kunskap och mer nyanserad förförståelse
menar Delmar (2012) att det är betydelsefullt att dela erfarenheter.

SYFTE
Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld inom den somatiska
vården.

METOD
Design
Studien genomfördes som en litteraturstudie för att skapa en översikt över ämnesområdet.
Detta görs enligt Friberg (2017a) genom artikelsökning, granskning, analys och
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sammanställning av materialet. De inkluderade artiklarna var kvalitativa då syftet var att
belysa sjuksköterskors erfarenheter. Kvalitativa studier är studier som enligt Segesten
(2017) är till för att skapa en uppfattning om en person och dennes livssituation.

Sökvägar och Urval
En pilotsökning gjordes först för att få en överblick av tidigare forskning inom
ämnesområdet. Den egentliga artikelsökningen genomfördes i databaserna Cinahl
Complete, PubMed och PsycINFO. Sökorden som användes baserades på studiens syfte
och var: sjuksköterska, erfarenheter, hot, våld och somatisk vård. Dessa ord översattes
till engelska med hjälp av lexikon och svensk Mesh och resulterade i bland annat orden:
nurse, experirence, violence, threat och somatic care (Se bilaga 1). Synonymer till de
utvalda sökorden har använts för att bredda sökningen. För att utöka sökningen ytterligare
så har trunkering använts. Trunkering finns enligt Karlsson (2017) i de flesta databaser
och innebär att tecknet * placeras efter ordstammen för att söka på alla ord som har samma
rot. I denna studie har trunkering använts på orden nurs* och threat* vilket gav träffar på
bland annat: nurse, nurses, threats, threatening. Frassökning har även använts i sökningen
vilket innebär att hålla ihop begrepp genom att använda citationstecken (Karlsson, 2017).
Mellan sökorden och synonymerna har de booleska operatorerna AND och OR använts.
Enligt Karlsson (2017) används AND för att avgränsa och specificera sökningen till just
de artiklar som innehåller sökorden medan OR är till för att expandera sökningen. För att
göra sökningen mer exakt har även ämnesord använts, i Cinahl Complete benämns
ämnesord som Headings, i Pubmed kallas det för MeSH- termer och i PsycINFO kallas
det Thesaurus. Sökorden har kombinerats på olika sätt beroende på databas för att få fram
ett rimligt antal artiklar. Efter att ha gjort sökningar i samtliga databaser valdes sökningen
i PsycINFO bort då den ej resulterade i några nya artiklar samt att stort fokus låg på hot
och våld inom psykiatri, vilket inte svarar på studiens syfte. Även en manuell sökning
gjordes för att hitta en artikel som funnits i en annan litteraturstudies referenslista. Denna
artikel hittades inte med hjälp av blocksökningarna i databaserna, utan genom en sökning
på titeln i Google Scholar kunde ytterligare en relevant artikel inkluderas i studien.
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Inklusionskriterier för denna studie var artiklar som skildrade sjuksköterskors
erfarenheter av hot och våld inom somatisk vård. De avgränsningar som gjordes var att
artiklarna skulle vara utförda/publicerade mellan åren 2010 – 2018 för att få den senaste
forskningen inom ämnet samt att de skulle vara skrivna på engelska.
För att hitta relevanta artiklar i sökningarna följdes Östlundh (2017) struktur och
urvalsprocessen inleddes med att titlarna granskades för att ge en bättre uppfattning om
vad artikeln handlade om. Titlarna i 60 artiklar var intressanta och verkade kunna svara
på syftet. Dessa artiklarnas abstracts och ämnesord lästes igenom och 17 artiklar valdes
ut för fortsatt läsning. Av dessa exkluderades sju stycken då de var inriktade på hot och
våld från kollegor och närstående samt att fokus låg på aggression och övergränsande
beteende vilket inte bedömdes som hot och våld. Resterande tio artiklar valdes ut till
granskning.

Granskning och Analys
En kvalitetsgranskning av artiklarna har gjorts enligt Blomqvist, Orrung Wallin och Beck
(2016) granskningsmall för kvalitativa studier, vilket har fungerat som ett underlag vid
bedömning av artiklarna. En granskning av artiklarnas metod och resultat gjordes för att
bedöma kvaliteten. Analysprocessen har gjorts efter Friberg (2017b) steg om
analysarbete. Artiklarna har först lästs igenom flera gånger enskilt för få en ökad
förståelse samt för att identifiera nyckelfynd. Fynden som hittades under enskilda
läsningen jämfördes och diskuterades med varandra. De gemensamma fynd som hittats
fördes sedan in i artikelöversikter som bland annat bestod av en kortare beskrivning av
syfte, metod och resultat. Vidare togs meningsenheter ut som svarade på syftet. Enheterna
noterades och lyftes ur artiklarna för att sedan jämföras tillsammans med fynd i de övriga
artiklarnas resultat. Likheter och skillnader sorterades och delades upp och kodades med
hjälp av färger för att sedan bilda kategorier. Kategorisering gjordes gemensamt för att
minska risken för att förförståelsen påverkade resultatet.
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Figur 1. Redovisning av analysprocessen. Egen figur.

Etiska överväganden
Artiklarna som inkluderades i denna litteraturstudie har blivit godkända av en etisk
kommitté eller har noggranna etiska överväganden gjorts vilket Forsberg & Wengström
(2016) betonar som viktigt vid en litteraturstudie. Birkler (2012) beskriver att syftet med
etiska kommittéer är att värna om personerna som deltar i studien samt att garantera den
vetenskapliga kvaliteten. Författarnas förförståelse skrevs ner innan datainsamlingsprocessen och analysarbetet påbörjades. Förförståelsen har under arbetets gång
diskuterats för att säkra kvaliteten och minska risken för att egna åsikter och värderingar
skulle ha inverkan på urval och resultat. Vi hade en förförståelse om att hot och våld inom
vården är vanligt förekommande och att detta är något sjuksköterskor påverkas negativt
av. Vi förmodar att det verbala hotet är vanligare än det fysiska våldet. De vanligaste
orsakerna tror vi är missförstånd och rädsla hos patienterna samt dålig kommunikation
relaterat till sjuksköterskornas stress.

RESULTAT
Tio vetenskapliga artiklar som var publicerade mellan år 2011 – 2017 ligger till grund för
resultatet i denna litteraturstudie. Samtliga studier hade en kvalitativ design som beskrev
erfarenheter och upplevelser av hot och våld på arbetsplatsen. Studierna var genomförda
i Iran (3), Italien (1), Kanada (1), Sverige (1), Taiwan (1), Australien (1), Irland (1) och
USA (1). Av de tio studierna var åtta stycken utförda inom somatisk akutsjukvård och två
stycken på andra avdelningar, bland annat medicin-, kirurgi- och ortopedavdelningar.
Litteraturstudien baseras på erfarenheter och upplevelser från 184 sjuksköterskor, varav
145 var kvinnor, 38 stycken var män och en med okänt kön. Analysen av de tio granskade
artiklarna resulterade i tre huvudkategorier och sju underkategorier (Se figur 2).
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Figur 2. Redovisar sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld i fyra huvudkategorier
samt sex underkategorier.

Den hotfulla eller våldsamma patienten
Sjuksköterskorna erfor att det fanns många riskfyllda orsaker som ledde till att patienten
blev hotfull och våldsam. Patienter kunde utsätta sjuksköterskor för olika former av hot
och våld. Huvudkategorin Den hotfulla eller våldsamma patienten rymmer
underkategorierna: När patienten blir en risk och att bli utsatt.
När patienten blir en risk
Sjuksköterskorna upplevde att anledningarna till hot och våld ofta var patientrelaterade
(Avander, Heikki, Bjerså & Engeström., 2016; Angland, Dowling & Casey., 2014;
Freeman, Fothergill-Bourbonnais & Rashotte., 2014; Najafi, Fallahi-Koshknab, Ahmadi,
Dalvandi & Rahgozar., 2017a; Pich, Hazelton, Sundin & Kablel., 2011; Wolf, Delao &
Perhats., 2017). Patienters brist på förståelse ansågs vara en utav de främsta orsakerna till
våld. Sjuksköterskor i studien av Najafi et al. (2017a) uttryckte att patienters ostabila
sjukdomar, smärta, rastlöshet, hallucinationer, missbruk, självmordhistorier eller en
antisocial personlighet var risker för ett våldsamt beteende. Det framkom även att
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sökandet av uppmärksamhet kunde göra patienterna hotfulla och våldsamma. En annan
erfarenhet var att yngre patienter var mer benägna att agera våldsamt liksom patienter
med lägre socioekonomisk situation (Pich et al., 2011). Fortsättningsvis ansåg
sjuksköterskorna att patienter med demens och psykisk ohälsa var en riskgrupp för
våldsamt beteende. En annan stor risk till hot och våld var kriminalitet och
gängkriminalitet hos patienter (Pich et al., 2011; Freeman et al., 2014).
I Pich et al. (2011) studie ansågs alkoholförgiftning leda till att patienter kunde bli
våldsamma. Liknande erfarenheter framkom i två andra studier av Avander et al. (2016)
och Wolf et al. (2017) där sjuksköterskorna upplevde att konflikter uppstod med
patienterna relaterat till alkohol och droger. I en studie av Angland et al. (2014) ansåg
sjuksköterskorna vid en akutmottagning att patienter som var alkoholpåverkade
upplevdes mindre våldsamma, medan patienter som var nyktra upplevdes som ett större
hot. Vidare kunde patienter bli aggressiva på grund av sin medicindosering. “A patient
asks for a specific drug. Since he is addicted, we are not allowed to do so. . .” (Najafi et
al., 2017a, p. 120). Sjuksköterskorna menade på att patienterna i samband med deras
sjukdomstillstånd även kunde bli våldsamma, manipulativa och oförutsägbara.
Att inte låta patienterna röka, röra sig, äta eller dricka på grund av deras sjukdomstillstånd
ökade risken för hot och våld (Avander et al, 2016).
Långa väntetider kunde även leda till att patienter blev hotfulla och våldsamma. I Pich et
al. (2011) och Wolf et al. (2017) studie ansåg sjuksköterskorna att detta var den största
risken till patientrelaterat våld (a.a). Långa väntetider innebar att patienterna fick vänta
på att träffa läkare eller att få en säng vilket enligt sjuksköterskorna i Angland et al. (2014)
studie ledde till att patienterna blev frustrerade. ‘‘People want to be seen immediately. .
.they just lose it sometimes when they are told they have to wait.’’ (Angland et al., 2014,
p. 136).
Att bli utsatt
Erfarenheter av att bli utsatt av patienterna förekom i studier som handlade om det fysiska
våldet (Avander et al., 2016; Freeman et al., 2014; Han et al., 2017; Najafi, FallahiKoshknab, Ahmadi, Dalvandi & Rahgozar, 2017b; Wolf et al., 2015) och det verbala
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hotet (Avander et al., 2016; Freeman et al., 2014; Najafi et al., 2017b; Pich et al., 2011).
I Najafi et al. (2017b) studie beskrevs det att patienter som hade tillgång till fysiska
föremål så som knivar eller andra instrument använde dessa vid fysiskt våld. Andra
föremål som kunde användas var stolar och glas som kastades mot personal vilket
framkom i Avander et al. (2016) studie. Våld utan föremål omfattade slag, tilltryckningar
och sparkar. En annan typ av fysiskt våld som hade förekommit var bitande (Freeman et
al., 2014). I studien av Han et al. (2017) ansåg sjuksköterskorna att det var svårt att skydda
sig mot det fysiska våldet. Det fysiska våldet kunde leda till ärr vilket gav dem en daglig
påminnelse av händelserna.
... once pulled some scissors from a suture set, grabbed my neck, and hollered at
a guard? You can see that the scar is still there. My mind was truly blank during the
incident, and afterwards I wondered whether my life could have ended then and
there (Han et al., 2017, p. 431).
Att bli utsatt för verbala hot innebar ofta svordomar från patienterna (Freeman et al.,
2015; Pich et al., 2011). Andra typer av verbala hot var att höja rösten, skrika, ställa
orimliga krav och skrämmas. “The patient needed a penicillin injection... the penicillin
test lasts 40 minutes... He said to do it in 20 minutes. I said, ‘No, impossible!’... He said...
‘Who are you? ... You’ll be dismissed” (Najafi et al., 2017b, p. 47). Sjuksköterskorna i
Avander et al. (2016) studie beskrev att hoten kunde vara direkt riktade och förnedrande
så som att kalla dem fula ord och namn.

En känslostorm
Att möta hot och våld i vården framkallade flera känslor. Huvudkategorin En känslostorm
rymmer underkategorierna: rädsla och otrygghet samt respektlöshet och frustration.
Rädsla och otrygghet
Rädsla och otrygghet är två sammanlänkande känslor som sjuksköterskorna ofta
upplevde i samband med hot- och våldssituationer. Att känna rädsla återkom i flera
studier (Angland et al., 2014; Avander et al., 2016; Freeman et al., 2014; Han et al., 2017;
Hassankhani, Parizad, Gacki-Smith, Rahmani & Mohammadi, 2017; Ramacciati et al.,
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2015; Pich et al., 2011; Wolf et al., 2017). Rädslan fanns inte bara där i samband med
hot- och våldssituationer utan det fanns även en rädsla för att bli utsatt igen (Ramacciati
et al., 2015). En liknande känsla framkom i studien av Wolf et al. (2017) där
sjuksköterskorna upplevde rädsla för att gå till jobbet på grund av risken att utsättas för
våldssituationer. ”I have never been afraid to come to work before but now I find myself
fearful and reluctant to come in to a violent situation” (Wolf et al., 2017, p. 307).
Enligt Avander et al. (2016) handlade rädslan inte enbart om själva incidenterna utan även
om att behöva vittna i domstolen efteråt. De kände oro för vilka konsekvenser det skulle
leda till och rädsla för att bli igenkända på sin lediga tid eller att de skulle ta reda på vart
de bodde. I en annan studie beskrev en sjuksköterska att hon var rädd för att patienten
skulle komma tillbaka till akutmottagningen för att strypa henne men hon var också rädd
för att han skulle skada hennes familj (Han et al., 2017).
Rädslan mynnade många gånger ut i en känsla av otrygghet. Det handlade inte endast om
att känna sig otrygg utanför arbetet utan sjuksköterskorna beskrev hur hot- och
våldssituationerna ledde till en otrygg arbetsplats (Angland et al., 2014; Avander et al.,
2016; Freeman et al., 2014; Han et al., 2017; Hassankhani et al., 2017; Najafi et al., 2017a;
Wolf et al., 2017). Att behöva vara på sin vakt och aldrig veta när det ska uppstå en ny
situation var en stor del i att känna sig otrygg (Avander et al., 2016; Freeman et al., 2014).
Respektlöshet och frustration
Respektlösheten handlar om hur sjuksköterskorna inte kände sig respekterade utan de
kände sig underskattade, nedtryckta och mindre värda. Dessa känslor återkom i ett flertal
studier (Freeman et al., 2014; Hassankhani et al., 2017; Pich et al., 2011; Ramacciati et
al., 2015). Traumasjuksköterskorna i Freeman et al. (2014) studie ansåg att en av de
jobbigaste utmaningarna var när de vårdade patienter som inte respekterade dem. Det var
ofta de kriminella patienterna som behandlade dem med bristande respekt och
sjuksköterskorna kände att de var trötta på att inte bli uppskattade. Sjuksköterskor
betonade även att de kände sig nedtryckta då patienterna var otacksamma för den vård de
fick (Pich et al., 2011). Tillskillnad från dessa två studier där det var patienterna som var
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respektlösa framkom det i Ramacciati et al. (2015) studie att det var bristen på stöd från
sjukhuset som fick sjuksköterskorna att känna sig mindre värda.
If a client damages something belonging to the hospital, like a door, the hospital
takes that person to law. If the client hits me and I want to take him to law over this,
I have to do it by myself. And this is one of those things that leaves a bitter taste: it
means that I am not as important as that door. (Ramacciati et al., 2015, p. 277).
Att inte bli respekterad ledde ofta till att sjuksköterskorna kände sig frustrerade.
Frustration, ilska och irritation var vanligt förekommande känslor i samband med hotoch våldssituationer (Avander et al., 2016; Freeman et al., 2014; Hassankhani et al., 2017;
Najafi et al., 2017a; Pich et al., 2011; Wolf et al., 2017). I Freeman et al. (2014) studie
upplevde sjuksköterskorna att de var på väg att förlora kontrollen till följd av patienternas
aggression och respektlöshet. ‘‘They make me so angry that I just want to snap back at
them but I know it is not professional so I just try and keep quiet, which can be very
difficult.’’ (Freeman et al., 2014, p. 9). De kände även en frustration och ilska över att
dessa patienter påverkade vården för andra. Sjuksköterskorna var tvungna att ägna mer
tid åt de patienter som var aggressiva och det resulterade i att tiden med de andra
patienterna minskade (Freeman et al., 2014).
Frustrationen påverkade arbetet och relationer med patienterna samt deras privata
relationer. I studien av Hassankhani et al. (2017) beskrevs det att sjuksköterskorna ofta
tog med sin frustration hem vilket påverkade deras familjeförhållanden negativt. En
sjuksköterska i studien beskrev hur hon på grund av våld på jobbet kom hem irriterad och
det ledde till att hon började bråka med sin man och barn.

När hot och våld blir en del av arbetet
Kategorin handlar om sjuksköterskornas erfarenheter av sin yrkesroll och sitt arbete i
samband med hot-och våldssituationer.
Att hot och våld var en del av vardagen och arbetet som sjuksköterska återkom i ett flertal
studier (Angland et al., 2014; Han et al., 2017; Pich et al., 2011; Ramacciati et al., 2015;
Wolf et al., 2017). Flera sjuksköterskor i studien av Angland et al. (2014) menade att de
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tolererade stora mängder hot och våld från patienter, liksom sjuksköterskorna i Wolf et
al. (2017) studie accepterade risken för hot och våld då de ansåg att det räknades som en
del av arbetet. Det verbala hotet räknades inte längre som våld enligt en sjuksköterska i
Ramacciati et al. (2015) studie då det var något de mötte varje dag. Det fanns även
situationer som gjorde att sjuksköterskorna kunde ha förståelse för varför hot- och
våldssituationer uppkom. I studien av Avander et al. (2016) beskrev sjuksköterskorna att
de kunde förstå att människor var chockade och därför agerade aggressivt.
Sjuksköterskorna hade mer acceptans för patienter med demens som kunde bli
våldsamma. (Avander et al., 2016; Pich et al., 2011; Ramacciati et al., 2015). En annan
grupp som sjuksköterskorna hade överseende med var personer med psykisk ohälsa
(Avander et al., 2016; Ramacciati et al., 2015). “There are pathological situations, like
the old lady who gets mad and kicks: how can you call that violence? That’s more like
psychiatric cases or drunks: it’s not deliberate violence, it’s part of the person’s illness”
(Ramacciati et al., 2015, p. 277).
Även om hot och våld ibland accepterades och räknades som en del i vardagen beskrev
sjuksköterskorna att de fortfarande påverkades av det. En sjuksköterska i Ramacciati et
al. (2015) studie beskrev hur hon alltid tyckte att hot- och våldssituationer påverkade
henne negativt trots att det var något hon mötte dagligen. En annan sjuksköterska i Wolf
et al. (2017) studie ansåg att det var fel att acceptera det. ”I continue to hear other nurses
say violence is “part of the job,” which I find maddening” (Wolf et al., 2017, p. 308).
Flera sjuksköterskor ansåg sig förlora intresset för att gå till arbetet till följd av hot och
våld (Hassankhani et al., 2017; Najafi et al., 2017a). En sjuksköterska i Najafi et al.
(2017a) ansåg att hon hade ett meningslöst arbete och kände sig värdelös i jobbet som
sjuksköterska. En negativ inställning till arbetet efter att ha blivit utsatt för hot och våld
återkom i flera studier och medförde tankar om att byta avdelning och patientgrupp
(Avander et al., 2016; Freeman et al., 2014; Han et al., 2017; Hassankhani et al., 2017;
Najafi et al., 2017a).
Våld på arbetsplatsen hade en direkt påverkan på sjuksköterskornas arbete men likaså
deras åsikter och förmåga att känna medkänsla för patienterna (Han et al., 2017). Det
framkom i studien att våldsamma patienter blev ett hinder i sjuksköterskornas önskan att
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leverera fullständig vård. Liknande erfarenheter delade sjuksköterskorna i Freeman et al.
(2014) studie där de beskrev att oförutsägbara patienter resulterade i en förlust av kontroll
över vården samt att de ifrågasatte sin förmåga att utföra omvårdnadsarbetet på ett
omsorgsfullt sätt. Att ändra prioriteringar av omvårdnadsåtgärder samt deras
tillvägagångssätt gjordes för att undvika konflikter. Sjuksköterskorna beskrev att de
omprioriterade sitt arbete endast för att tillmötesgå vissa patienters krav. I Avander et al.
(2016) studie framkom det även att sjuksköterskorna upplevde att de behövde vara
återhållsamma i dialogen med hotfulla och våldsamma patienter. Att behöva ljuga om
vart de bodde eller om de hade barn var vanligt. “You want to avoid situations like that
where you stand and talk, and then they ask if you have children and where you live, then
I always lie, which I probably wouldn’t have done with other patients” (Avander, et al.,
2016, p. 55).

Hantering och stöd
Stöd, tillräckligt med kunskap och utbildning för att kunna hantera mötet med ökad risk
för hot och våld ansågs viktigt av sjuksköterskorna, som ofta möttes av att det inte fanns
stöd eller att de inte blev lyssnade på när de blev utsatta. Huvudkategorin Hantering och
stöd rymmer underkategorierna: att rusta sig och att inte ha något att säga till om.
Att rusta sig
Sjuksköterskorna beskrev hur de hanterade hot- och våldssituationer genom att lämna
rummet och inte vända ryggen mot patienterna (Avander et al., 2016). Liknande resultat
framkom i Freeman et al. (2014) studie där sjuksköterskorna menade på att de försökte
ligga ett steg före genom att placera sig rätt i rummet, lämna dörren öppen och ha en
flyktplan ifall någon skulle attackera dem. De var också uppmärksamma på hur
människor rörde sig, agerade och pratade.
Att även skapa en god kommunikation och en tillförlitlig relation med patienterna ansågs
viktigt för att minska risken för att situationerna skulle uppkomma. Detta betonade
sjuksköterskorna i både Angland et al. (2014) och Avander et al. (2016) studier. Hur
sjuksköterskorna pratade med patienterna spelade stor roll. En sjuksköterska menade att
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om alla hade en personcentrad kommunikation med patienterna skulle de endast haft
hälften av alla problem de nu hade (Angland et al., 2014). Sjuksköterskorna i Avander et
al. (2016) studie beskrev också att det ofta var till en fördel att kommunicera med en lugn
och mjuk ton för att skapa en rofylld miljö, vilket kunde leda till att aggressioner
minskade. Det var dock inte alltid det som var det bästa utan i mötet med vissa patienter
var det ibland bättre att vara tydlig och konkret i sin kommunikation.
Efter att ha blivit utsatt för hot och våld var det flera sjuksköterskor som beskrev att stödet
från kollegorna var en viktig del i hanteringen (Avander et al., 2016; Freeman et al., 2014,
Pich et al., 2011). Sjuksköterskorna i Pich et al. (2011) studie betonade vikten av
debriefing efter att ha utsatts för hot och våld från patienterna. De berättade att de saknade
en formell debriefing där de fick tid att prata om situationerna utan fick frivilligt i mån av
tid prata med varandra. Sjuksköterskorna i studien beskrev även att det var viktigt att
kunna känna igen varningssignaler och potentiellt våldsamt beteende, dock var det många
som kände att de saknade denna kunskap. Förmågan att känna igen dessa beteende skulle
leda till en lägre frekvens av våld. De ansåg också att de inte var tillräckligt förberedda
för att hantera våldsamma patienter och särskilt inte dem med psykisk ohälsa. ‘‘None of
us . . . have any mental health training other than in our basic university training’’ (Pich
et al., 2011, p. 15).
Förutom bristen av utbildning och kunskap beskrev sjuksköterskorna att de även saknade
ordentliga säkerhetsåtgärder (Angland et al., 2014; Pich et al., 2011). Att förbättra
säkerhetsåtgärderna ansåg de skulle bidra till att minska aggressivitet och våldsamma
incidenter. Att installera larm, både personliga och på avdelningen samt att skapa en
lättillgänglig säkerhet för personalen var saker som skulle få sjuksköterskorna att känna
sig tryggare. Det var dock inte endast positiva följder av en ökad säkerhet.
Sjuksköterskorna i Avander et al. (2016) menade att låsta dörrar, panikknappar, frostat
glas på dörrarna och kameraövervakning ibland ledde till en känsla av ökat hot även i
lugna situationer.
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Att inte ha något att säga till om
Flera sjuksköterskor erfor att de inte hade någonting att säga till om när de blev utsatta
för hot och våld. De upplevde även att de inte fick något stöd från rättssystem, lagar och
ledning. Detta återkom i ett antal studier (Avander et al., 2016; Ramacciati et al., 2015;
Wolf et al., 2017). Det framkom att rättssystemet inte var villiga att väcka åtal mot
patienter eller familjemedlemmar som utsatt sjuksköterskor för hot och våld (Wolf et al.,
2017). En sjuksköterska i studien beskrev hur en domare uttryck sig: “[W]ell, isn't that
the nature of the beast, being in the emergency room and all?” (Wolf et al., 2017, p. 307).
En annan sjuksköterska berättade att åklagaren ringde och berättade att de inte ville ha
något med hennes fall att göra då han ansåg att det endast var slöseri på skattepengar.
Lagen hindrade även sjuksköterskorna från att reagera. “The law prevents us from
reacting, because even if you are just trying to defend yourself, you are suddenly in the
wrong, so we just have to stand there and take it.” (Ramacciati et al., 2015, p. 277). Att
behöva stå där och ta emot hot och inte kunna göra någonting åt det framkom även i
Avander et al. (2016) studie. Sjuksköterskorna berättade hur patienterna kunde kalla dem
vad de ville medan de inte borde säga emot, vilket upplevdes mycket förolämpande.
Utöver känslan att bli förolämpad uttryckte sjuksköterskor att de kände sig ensamma och
övergivna då ingen lyssnade på dem (Ramacciati et al., 2015). Att sakna stöd från
ledningen gjorde även att de kände att det inte fanns en anledning till att anmäla. En
sjuksköterska i Wolf et al. (2017) studie beskrev hur hennes arbetsledare blev mer
bekymrad över polisanmälan än att hon blivit utsatt för övergrepp då detta ansågs bli dålig
publicitet eller problem för sjukhuset.

DISKUSSION
Metoddiskussion
I denna studies diskussion kommer Shenton (2004) fyra trovärdighetsbegrepp:
tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet ligga till grund.
Tillförlitlighet handlar om ifall rätt tillvägagångsätt har använts för att svara på studiens
syfte (Shenton, 2004). Tillförlitligheten i denna litteraturstudie stärks genom att lämplig

19

studiedesign har använts. Henricsson och Billhult (2017) använder sig av Marshall och
Rossman sätt att beskriva en kvalitativ studie. De beskriver att en kvalitativ metod innebär
att människors erfarenheter av ett fenomen studeras, vilket är passande då studien syftar
till att undersöka sjuksköterskors erfarenheter. Tre relevanta databaser har använts,
Cinahl Complete, PubMed och PsycINFO vilket stärker tillförlitligheten. I samtliga
sökningar gjordes begränsningar i form av publikationsdatum och att artiklarna var
skrivna på engelska. Till en början begränsades sökningen till fem år bakåt i tiden men
efter pilotsökningen valdes en ny begränsning till åtta år för att få en utökad sökning. Att
utöka sökningen anses inte påverka tillförlitligheten då uppfattningen av hot och våld inte
blir irrelevant när ny forskning publiceras. En relevant artikel hittades i en referenslista
och inkluderades genom en manuell sökning. Sekundärsökningar är till en fördel enligt
Östlundh (2017) då det minskar risken för att gå miste om väsentlig information vilket
kan stärka tillförlitligheten.
I sökningarna så kom ett flertal artiklar upp som dubbletter i databaserna. Detta kan visa
på att vi med vår sökning har täckt det valda problemområdet vilket stärker
tillförlitligheten. Det kan även visa på att sökningarna var för specifika, vilket det
försöktes minska risken för genom att använda booleska operatorer samt trunkering. Det
finns delar i sökningen som skulle kunnat genomföras på annat sätt. I denna studie söktes
orden experience och ”qualitative research” separat när den booleska operatorn OR skulle
kunnat användas. När orden slogs ihop i samma sökblock resulterade det i många
kvantitativa studier. Genom att söka de i separata sökningar blev sökningen mer
specificerad till kvalitativa studier som svarade på studiens syfte. Vidare så har citat från
alla inkluderade artiklar använts vilket stärker studiens tillförlitlighet. Shenton (2004)
menar på att citat ger en bild av verkligheten. Studiens kategorier svarar även på studiens
syfte.
Verifierbarhet handlar om huruvida studien är beskriven på ett tydligt sätt så att läsaren
kan göra om studien. Verifierbarheten säkerställs genom hur väl författaren har beskrivit
studiens tillvägagångssätt (Shenton, 2004). Genom att använda oss utav Blomqvist et al.
(2016) granskningsmall så stärks verifierbarheten då den möjliggör liknande
kvalitetsgranskning av varje enskild artikel. Studiens inklusionskriterier och
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avgränsningar är presenterade och analysprocessen är beskriven i text och med en figur.
Vidare så redovisas studiens sökschema för att stärka verifierbarheten. Det som skulle
kunna sänka studiens verifierbarhet är att samtliga artiklar var skrivna på engelska och
detta medför risk för tolkningsfel. Kjellström (2017) menar att vid översättning av språk
så är det lätt för feltolkning och att innehållet riskerar att förändras. Samtliga artiklar har
blivit godkända av etisk kommitté dock har en artikel endast ett informellt godkännande
men noga etiska övervägande har gjorts. Detta ökar trovärdigheten och stärker
tillförlitligheten enligt Henricson (2017).
Pålitligheten innebär huruvida resultatet i detta fall kommer från de vetenskapliga
artiklarna och inte speglats av författarnas fördomar (Shenton, 2004). En redovisning av
författarnas förförståelse innan data- och analysarbetet påbörjades stärker pålitligheten
enligt Henricson (2017). Mycket i förförståelsen stämde överens med studiens resultat
men det fanns en liten del som överraskade författarna, bland annat att det fysiska våldet
var mer vanligt förekommande än vad som tidigare antogs. Detta skulle även kunna stärka
pålitligheten. Det finns dock alltid en risk att resultatet kan ha färgats av författarnas
förförståelse. Däremot har förförståelsen diskuterats under arbetets gång för att minska
denna risk. Henricson (2017) menar att genom reflektion och diskussion om
förförståelsen med medförfattaren kan påverkan på resultatet begränsas.
Pålitligheten stärks även av att båda författarna deltagit i analysprocessen som först
gjordes enskilt och sedan tillsammans. Om en utomstående granskat analysarbetet och
resultatet skulle detta kunna stärka ytterligare. Dock har arbetet granskats och diskuterats
under handledningar och seminarier av handledare, examinator och andra studenter vilket
enligt Lincoln och Guba (1985) refererad i Henricson (2017) kan stärka pålitligheten. Att
författarna varit öppna för kritik skulle även kunna ha en positiv inverkan på pålitligheten.
Det skulle kunna sänka pålitligheten att artikeln av Najafi et al. (2017b) blivit mindre
representerad än de andra artiklarna i denna studie. Detta beror på att resultatet i artikeln
inte är lika långt och brett som de andras samt att allt resultat inte var relevant för denna
studie. Det fanns dock en del resultat i artikeln som svarade på denna studies syfte och
därför inkluderades artikeln.
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Överförbarheten innebär att studiens resultat går att överföra till andra kontexter och
populationer (Shenton, 2004). Denna litteraturstudie bygger på artiklar från flera olika
länder och innefattar resultat från sammanlagt fyra olika världsdelar vilket skulle kunna
stärka överförbarheten. Att samtliga artiklar visade på liknande erfarenheter av hot och
våld oavsett sjuksköterskornas arbetslängd, verksamhet eller vilket land de arbetade i kan
ses positivt för överförbarheten. Dock kan överförbarheten till världsdelarna som inte
involverats i denna studie begränsas då det ej kan garanteras att vården, sjuksköterskans
yrkesroll och synen på hot och våld se likadan ut överallt.
En del av artiklarna som inkluderades hade ett litet urval och majoriteten av deltagarna i
samtliga artiklar var kvinnor vilket även kan begränsa överförbarheten. Överförbarheten
kan dock stärkas av att en större del av artiklarna har en välbeskriven kontext eller är
gjorda på flera olika sjukhus och avdelningar. Denna litteraturstudies resultat har
dessutom klargjort att det fanns många olika orsaker till varför hot och våld uppstod och
alla var inte kopplade till sjukhusmiljön. Detta skulle kunna stärka överförbarheten då
dessa hotfulla och våldsamma patienter även påträffas ute i samhället och på andra
arbetsplatser. Därför skulle denna studies resultat inte bara kunna överföras till annan
personal inom hälso- och sjukvård utan även till andra människonära yrken.

Resultatdiskussion
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld inom den
somatiska vården. Fyra fynd har valts ut att diskuteras i resultatdiskussionen: Att bli
utsatt, att inte ha något att säga till om, rädsla och otrygghet samt när hot och våld blir
en del av arbetet. Fynden kommer delvis att diskuteras utifrån Suzie Kims yrkesdomän
och
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mellanmänskliga aspekter för en god vård. En god kommunikation och en empatisk
förmåga är grundläggande i mötet mellan sjuksköterska och patient. Det första fyndet
som kommer att diskuteras är att bli utsatt.
Verbala hot och fysiskt våld är något som sjuksköterskor frekvent möter i sitt arbete. I
denna studie framkom det att denna typ av hot och våld var vanligast förekommande.
Erfarenheter av verbala hot kunde bland annat vara svordomar, förnedringar eller att
skrämmas. Fysiskt våld var sparkar, slag, bitande eller våld med föremål. Det är inte
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endast sjuksköterskor inom vården som upplever hot och våld i omvårdnaden. Liknade
erfarenheter framkom i Kennedy och Hester (2013) studie där undersköterskor även
upplevde denna typ av verbala hot och fysiskt våld. Erfarenheter av fysiskt våld och
verbala hot har uppmärksammats även i andra yrkeskategorier. En studie av Zelnick et
al. (2013) som är gjord inom socialförvaltningen bekräftar att även de blivit utsatta.
Fysiskt våld och verbala hot mot en annan människa är ett brott. Att begå fysiskt våld i
Sverige kan leda till en dom för misshandel. Att bli dömd för misshandel innebär att ha
utsatt någon för kroppsskada, sjukdom eller smärta (Brottsbalken, SFS 1962:700, kap. 4,
5 §). Medan att hota någon kan leda till domen olaga hot. Denna dom innebär att någon
hotar om att skada en person eller dess egendom (Brottsbalken, SFS 1962:700, kap. 3, 5
§). Enligt American Nurses Association (ANA, 2015) är det dessutom nolltolerans
gentemot hot och våld i vården. I Sverige eftersträvas även en nolltolerans, Vårdförbundet
(2017) ställde kvar på att arbetsgivare ska visa nolltolerans mot hot och våld riktat mot
vårdpersonal (a.a). Verbala och fysiska handlingar mot sjuksköterskor är helt
oacceptabla. Trots detta visar resultatet i denna litteraturstudie att rättssystemet inte alltid
väckte åtal då de ansåg att hot och våld var något sjuksköterskorna fick acceptera om de
arbetade på en akutmottagning. Liknande erfarenheter återfanns i Esmaeilpour, Salsali
och Ahmadi (2011) studie där endast 50% av det fysiska våldet rapporterades till polisen
samt att 57% av sjuksköterskorna beskrev hur det verbala hotet inte gav några
konsekvenser för den skyldige. Detta motsäger både den svenska lagen, ANA:s uttalande
samt Vårdförbundets krav om nolltolerans.
Hot och våld leder till att sjuksköterskor känner sig rädda och otrygga. I denna
litteraturstudie förekom dessa känslor, inte endast i hot- och våldssituationer utan även
efteråt. Rädslan och otryggheten fanns där både på och utanför arbetet. Detta stärks av
Bimenyimana, Poggenpoel, Myburgh & Niekerks (2009) litteraturstudie där
sjuksköterskor inom psykiatrin kände sig rädda för att gå till arbetet då det upplevdes som
en risk att bli utsatta. I en liknande litteraturstudie framkom det att psykiatrisjuksköterskor
kände rädsla och otrygghet på arbetsplatsen till följd av aggressiva, hotfulla och
våldsamma patienter (Alburquerque-Sendín, Ferrari, Rodrigues-De-Souza, Paras-Bravo,
Velarde-García & Palacios-Ceña, in press). Även andra yrkeskategorier upplever rädsla
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och otrygghet i samband med hot och våld. I en studie av Wilson, Douglas & Lyon (2011)
beskrivs det att lärare som blivit utsatta för hot och våld på arbetsplatsen kände sig mer
rädda att gå till arbetet. Det rapporterades en stark koppling mellan våld och rädsla (a.a).
Arnetz (2001) beskriver hur dessa psykiska känslor påverkade sjuksköterskorna mest.
Sjuksköterskornas ohälsa till följd av hot och våld kan leda till konsekvenser för både
individen, organisationen och samhället (a.a). I denna litteraturstudie beskrev sjuksköterskorna att känslorna även fanns utanför arbetet och att de tog med känslorna hem. Detta
leder till att deras familjer även påverkas av hotet och våldet patienterna utsätter dem för.
Sett ur ett samhällsperspektiv drabbas många personer negativt. Det kan därför vara av
betydelse att organisation erbjuder stödåtgärder till sjuksköterskan i samband med hot
och våld.
Det finns en undertonad samhällssyn om att hot och våld kan ibland räknas som en del
av ett arbete, speciellt i mötet med andra människor. I denna litteraturstudie framkom det
att sjuksköterskor till följd av detta tolererade mycket hot och våld från patienterna.
Fysiskt våld och verbala hot var något som sjuksköterskorna kunde möta varje dag och
många ansåg inte längre det verbala hotet som våld. Att hot och våld var vanligt
förekommande i arbetet framkom även i en studie av Nolan, Dallender, Soares, Thomsen
och Arnetz (1999) där 96% av psykiatrisjuksköterskorna och 95% av psykiatrikerna
behandlat patienter som varit aggressiva mot dem. Att varje dag möta hot och våld leder
till en försämrad arbetsmiljö för sjuksköterskor. I arbetsmiljölagen (AML, SFS
1977:1160) står det att arbetsgivare och andra skyddsansvariga måste följa regler för att
förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljölagen kompletteras utav
arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS, 1993:2) där åtgärder för att undvika eller lindra
skador som orsakats av hot och våld finns beskrivna. Föreskrifterna tar även upp vikten
av att rutiner finns på arbetsplatserna för att uppmärksamma, rapportera och följa upp
hot-och våldsincidenter.
Denna litteraturstudie visade även på att dagliga mötet med hot och våld skapade en
negativ inställning till arbetet som ledde till att sjuksköterskorna ifrågasatte sin yrkesroll
och sin förmåga att känna medkänsla. Sjuksköterskorna omprioriterade också sina
arbetsuppgifter endast för att tillmötesgå de hotfulla patienterna och för att undvika
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konflikter. Den negativa inställningen till yrkesrollen bekräftas även i en studie av Ng,
Yeung, Cheung, Chung och White (2009) där 59% av röntgensjuksköterskorna ansåg att
arbetsrelaterat våld ledde till missnöje med arbetet samt att 39% upplevde en bristande
vilja till att arbeta. I en studie av Borgault et al. (2015) jämfördes sjuksköterskors
välmående med deras empatiska förmåga. Det framkom att sjuksköterskor som hade ett
mindre välmående hade svårare för att känna empati för patienterna än de som hade ett
gott välmående.
Det verbala hotet och fysiska våldet ansåg sjuksköterskorna vara en del av arbetet som
ofta ledde till känslor av rädsla och otrygghet samt en negativ inställning till sin yrkesroll.
Hot och våld kan leda till negativa konsekvenser då sjuksköterskorna kan ta avstånd från
patienterna och inte blir lika engagerade i omvårdnaden. Även hens förmåga att känna
medkänsla kan bli lidande. Detta motsäger Travelbees (2010) teori om god omvårdnad.
Hon anser att en mellanmänsklig relation mellan sjuksköterska och patient är nödvändig
för att uppnå en god omvårdnad. Att känna empati och ha förståelse för varandra är viktigt
för att skapa en mellanmänsklig relation. Kommunikationen är även mycket viktig i mötet
mellan patient och sjuksköterska. Kommunikationen ger sjuksköterskan möjlighet att lära
känna individen och se dess omvårdnadsbehov (a.a). Att observera patienters behov och
problem är en del i sjuksköterskans yrkesroll (Kim, 2010). När sjuksköterskan erfar hot
och våld är det lätt att dessa delar inte upprätthålls vilket gör det svårt att avgöra vad
patienten behöver. Känslorna som uppkommer i hot- och våldssituationerna kan påverka
omvårdnaden då rädsla enligt Sandström (1998) kan göra personer paralyserade. Detta
kan påverka sjuksköterskornas beslutsfattande, prioriteringar och praktiska arbete som är
en del i Kim (2010) yrkesdomän.
Trots detta går det inte att undvika hotfulla och våldsamma patienter då även de behöver
vård. Att som sjuksköterska möta dessa patienter kan bli ett etiskt dilemma. Kim (2010)
beskriver i yrkesdomänen att sjuksköterskan även ska ha kunskap om etik och hur de ska
hantera dessa problem. ICN etiska kod för sjuksköterskor (2014) beskriver hur
sjuksköterskan ska möta patienter med respekt och värdighet samt ge en respektfull
omvårdnad. Att möta en patient som inte visar respekt tillbaka utan utsätter
sjuksköterskan för hot och våld kan bli problematiskt. I denna litteraturstudie framkom
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det att sjuksköterskorna ofta kände sig frustrerade och att de skulle tappa fattningen när
de inte blev behandlade med respekt. Det kan då bli svårt för sjuksköterskan att bemöta
patienten på ett sätt som de etiska koderna beskriver. De hotfulla och våldsamma
situationerna gjorde även att sjuksköterskan blev rädd och backade undan. I dessa
situationer är frågan om sjuksköterskan kan agera professionellt efter sin yrkesroll eller
om hen prioriterar sin egen säkerhet. Ett annat etiskt dilemma var att rättssystemet inte
var villiga att väcka åtal och sjuksköterskorna kunde inte agera då lagen hindrade dem.
Om hot och våld inte ger några konsekvenser, hur ska det då upphöra?
Organisationen skulle kunna arbeta mer förebyggande och med kunskap om hur
sjuksköterskor erfar hot och våld kan det bli lättare. Genom att använda Popp och MunchHansens RRR-modell som står för Relationen, Ryggsäcken och Ramen kan lärdom tas
av erfarenheterna. Enligt Sandström (2007) handlar relationen om hur relationen ser ut i
stunden beroende på kommunikation, personkemi, kroppsspråk och stämning.
Ryggsäcken syftar på tidigare erfarenheter som påverkar oss i situationen. Sjuksköterskan
och patienten har varsin ryggsäck med erfarenheter. Ramen är i sammanhanget där mötet
sker, det vill säga den fysiska omgivningen. RRR- modellen används för att analysera
våldsincidenter. Genom att analysera de tre R:en kan det skapas en förståelse om varför
våldsincidenter uppkommer och utefter detta arbeta förebyggande.
Utifrån denna litteraturstudie skulle ett förebyggande arbete kunna handla om mer
utbildning och förbättrade säkerhetsåtgärder. Utbildning bör ges till både personal och
arbetsgivare för bäst resultat då det krävs ett samarbete mellan dessa parter. Fokus bör
ligga på hanteringsstrategier och stödåtgärder för att öka handlingsberedskapen för
sjuksköterskan samt för att få möjlighet att hantera känslorna som hot och våld leder till.
Sjuksköterskan kan dessutom utvecklas i sin profession genom mer utbildning då hen får
tillräckligt med kunskap för att kunna bemöta hot och våld. Ur ett organisation- och
samhällsperspektiv skulle dessa förebyggande åtgärder kunna ses utifrån flera olika
aspekter. Att satsa på mer utbildning och förbättrade säkerhetsåtgärder är inte gratis men
sett ur ett långsiktigt perspektiv kan detta förebyggande arbete leda till ekonomiska
besparingar till följd av färre sjukskrivningar och en mer tillfredsställd personal. Ett
förebyggande arbete kan även leda till en bättre arbetsmiljö som resulterar i att kompetent
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personal väljer att stanna kvar på arbetsplatsen. Att kompetent personal väljer att stanna
kan även ses positivt för patienterna då de kan få en god och trygg vård.

SLUTSATS
Hot och våld är ett stort problem inom dagens vård och skapar stor problematik för både
sjuksköterskor, patienter och organisation. Att vara sjuksköterska i hot- och
våldssituationer är en utmaning och det krävs en ständig tanke bakom alla val som görs.
I längden är detta en ohållbar situation för sjuksköterskan då hen dagligen riskerar att bli
utsatt. Säkerhetsåtgärder och utbildning är något som behöver prioriteras för att få
sjuksköterskorna att känna sig tryggare på arbetsplatsen. Sjuksköterskan som ansvarar för
mötet och omvårdnaden av patienten behöver ha rätt kunskap för att bemöta hot- och
våldssituationer. Det kan vara en fördel att redan i sjuksköterskornas grundutbildning lära
sig att hantera dessa situationer.
Det finns få studier som belyser sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld inom
somatisk vård. Studien visar på att det behövs vidare forskning inom det berörda området
för att öka kunskapen då hot och våld ökar. Vidare forskning bör fokusera på
förebyggande åtgärder gentemot hot och våld för att minska risken för att bli utsatt och
förbättra sjuksköterskornas mående. Ett förslag på vidare forskning är hur utbildningen
har betydelse för bemötandet samt hotet och våldets förekomst. Kommunikationens
betydelse hade också varit intressant att studera då det är ett grundläggande verktyg för
ett bra möte och som dessutom kan göra stor skillnad. Vidare forskning behövs även kring
debriefing och stödets betydelse för sjuksköterskans hantering av både hot och våld samt
sina egna känslor.
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Bilaga 1, Sökschema
Datum

Databas

Sökning
nr

Sökord och boolesk
operator (AND, OR,
NOT)

2018 02 27

Cinahl
Complete

1

Begränsning
ar/databasfil
ter

Nurs*

Typ av
sökning (t.ex.

Antal
träffar

MESH-term,
abstract, fritext)

Fritext
783516

2

3

Experience OR
Attitude
OR
“Job experience” OR
“Work experiences”
OR Perception

Fritext

“Patient assault” OR
“Verbal abuse” OR
Threat*

Fritext

474576
Headings

64766

OR
“Workplace violence”
OR Violence OR
“Exposure to
violence” OR
Aggression

Headings

36

Lästa
Abstra
ct

Relevanta artiklar

2018 02 27

PubMed

4

Hospital OR “General
hospital” OR
“Somatic care” OR
Emergency”

Fritext

476428

5

Qualitative OR
Interview
OR

Fritext

291273

“Qualitative studies”

Headings

6

1 AND 2 AND 3
AND 4 AND 5

1

Aggression OR Threat

2010-2018
Engelska

170
Fritext

45

8

15

2

173069

OR

2018 03 05

“Workplace violence”
OR Violence

MESH

2

Experience

Fritext

564793

3

“Qualitative research”

MESH

36982

4

Nurs*

Fritext

864909

5

1 AND 2 AND 3
AND 4

2010-2018
Engelska

Manuell
sökning

77

The consequences of
violence against nurses

37

working in the
emergency department:
A qualitative study.
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Bilaga 2. Artikelöversikt
Författare Titel
Land År

Syfte

Urval/Datainsamlingsmetod

Genomförande/Analys

Resultat

Kvalitet

Angland, S.,
Dowling, M., &
Casey, D.

Syftet med
studien var att
undersöka
sjuksköterskors
uppfattning om
de faktorer som
orsakar våld
och aggression
på en irländsk
akutmottagning

Ändamålsenligt urval. Ssk
(n=12), 3 män och 9 kvinnor.
Majoriteten av deltagarna var
mellan 36-40 år samt hade
arbetat 7-10 år inom
akutsjukvård.
Inklusionskriterier: ssk med
minst 6 månaders erfarenhet
av akutsjukvård samt upplevt
våld eller aggression den
senaste månaden.
Exklusionskriterier: Framgår
ej. Datainsamling:
Individuella Intervjuer.

Kvalitativ deskriptiv studie.
Halvstrukturerade intervjuer.
Intervjuerna spelades in och
transkriberades.
Etiskt godkänd. Tematisk
analys. 2 deltagare fick granska
sina egna transkriberade
intervjuer för att garantera att
forskarna tolkat dem på ett
korrekt sätt. En ssk erfaren av
kvalitativ forskning fick koda
alla transkriberade intervjuer för
att se om hon och forskarna
kommit fram till liknande
teman.

Långa väntetider, trånga
utrymmen samt dålig
kommunikation ansågs
öka risken för hot och
våld. Majoriteten av
deltagarna ansåg att de
kände sig mer hotade av
nyktra patienter än
alkoholpåverkade. Hotoch våld gjorde ssk:orna
rädda och sårbara. De
ansåg att en ökad
säkerhet skulle kunna
minska situationerna.

Tillförlitlighet: Tillförlitligheten stärks av ett
resultat som svarar på syftet samt har
relevanta teman och djupa citat. 2 deltagarna
har fått granska transkriberingarna vilket även
stärker. Verifierbarhet: Sänks då inga
intervjufrågor har redovisats i studien men de
djupa citaten skulle ändå kunna stärka
verifierbarheten. Kan även stärkas av ett
välbeskrivet urval. Pålitlighet: Stärks då
utomstående har granskat analysen.
Pålitligheten kan sänkas då det inte finns en
förförståelse beskriven. Överförbarhet: Hög
då studien har en välbeskriven kontext vilket
stärker överförbarheten till andra liknande
akutmottagningar.

Syftet med
studien var att
undersöka
erfarenheterna
av hot och våld
samt
konsekvensern
a av dessa hos
sjuksköterskor
på en svensk
traumaenhet.

Bekvämlighetsurval.
Ssk (n=14) samtliga kvinnor.
Medelålder 36,5år, deltagarna
har arbetat i snitt 4,5år på
avdelningen.
Inklusionskriterier: Varit ssk
och arbetat på avdelningen i
minst 1 år samt genomgått en
kurs i akutomhändertagande.
Exklusionskriterier: Framgår
ej. Datainsamling: 3
fokusgrupper.

Kvalitativ studie med induktiv
ansats. Halvstrukturerade
fokusgrupps intervjuer. Fanns 3
förutbestämda frågor.
Intervjuerna spelades in och
transkriberade. De varade
mellan 40-70 min och utfördes
av 2 av forskarna.
Etiskt godkänd.
Innehållsanalys med ett
induktivt tillvägagångssätt.
Analysen genomfördes av alla
forskarna både separat och
tillsammans.

Hot och våld var allt från
kommentarer till
sönderslagna dörrar.
Konflikter mellan ssk
och patienter samt
alkohol och droger ökade
risken för hot och våld.
Närstående beskrevs vara
ett större hot än
patienterna.
Situationerna medförde
känslor så som rädsla,
osäkerhet och stress.
Kommunikation ansågs
som den viktigaste
lösningen.

Tillförlitlighet: Resultatet svarar på syftet
med passande teman vilket stärker
tillförlitligheten. Ingen utomstående eller
deltagarna har fått granska arbetet vilket
sänker. Verifierbarhet: Stärks av en
välbeskriven metod och inklusionskriterier.
Analysen finns både i text och tabell vilket är
bra. Något som kan sänka är att endast 3
intervjufrågor är presenterade. Pålitlighet:
Alla forskarna har deltagit i analysprocessen
som är gjord både enskilt och tillsammans
stärker. Kan sänkas då det ej finns en
förförståelse beskriven. Överförbarhet: Kan
begränsas då endast kvinnor deltagit. Stärks
dock av välbeskriven kontext.

Nurses’ perceptions
of the factors which
cause violence and
aggression in the
emergency
department: A
qualitative study.
Irland, 2014.

Avander, K., Heikki,
A., Bjerså, K. &
Engström, M.
Trauma Nurses’
Experience of
Workplace Violence
and Threats: Shortand Long-Term
Consequences in a
Swedish Setting.
Sverige, 2016.
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Freeman, L.,
FothergillBourbonnais, F &
Rashotte, J.
The experience of
being a trauma
nurse: A
phenomenological
study.

Syftet med
studien var att
undersöka
sjuksköterskors
erfarenheter av
att vara en
traumasjuksköt
erska på en
utsedd traumaenhet.

Bekvämlighetsurval.
Ssk (n=7). Alla deltagare var
kvinnor och arbetade på en
akutmottagning i Canada.
Inklusionskriterier:
Engelsktalande, registrerade
sjuksköterskor som frivilligt
ville delta.
Exklusionskriterier: Framgår
ej.
Datainsamling: Individuella
intervjuer.

Kvalitativ studie. Första
intervjun gjordes av första
författaren där öppna frågor
ställdes. Intervjuerna varade 6090 minuter där anteckningar
skrevs ner. Uppföljande
intervjuer gjordes där deltagarna
fick avgöra om analysen
speglade deras beskrivning.
Etiskt godkänd.
Fenomenologisk analys som
analyserades utifrån Van Manen
analysprocess som syftar till att
få en djupare förståelse för våra
vardagliga upplevelser.

Att behöva vara på vakt
för sin säkerhet. Det
framkom att ssk:s var
mest rädda för det
pågående gängvåldet.
Även erfarenheten att
inte bli respekterad, svårt
att behålla lugnet och
osäkerhet. Detta ledde
till att ssk:s inte
rapporterade våldet.
Genom att hjälpa
varandra samt att se förbi
vad patienten gärningar
underlättade vården samt
att hjälpa varandra.

Tillförlitlighet: Deltagarna har fått ta del av
analysen vilket stärker tillförlitligheten.
Verifierbarhet: Intervjufrågorna finns
beskrivna vilket stärker verifierbarheten.
Metoden och analysen är välbeskriven vilket
stärker verifierbarheten. Citat finns med vilket
visar på ett större djup.
Pålitlighet: Fler än en författare har deltagit i
analysen vilket stärker pålitligheten. Ingen
förförståelse finns beskriven vilket sänker
pålitligheten.
Överförbarhet: Kan begränsas då endast
kvinnor deltog i studien samt att studien är
gjord på endast ett sjukhus.

Syftet med
studien var att
förstå
akutsjuksköters
erfarenheter
och upplevelser
av våld på
arbetsplatsen

Bekvämlighetsurval.
Ssk (n=30). 25 kvinnor och 5
män som arbetade
akutvårdsavdelningar i
Taiwan.
Inklusionskriterier: Ssk som
arbetade med akutsjukvård
och hade upplevt våld på
arbetsplatsen. De skulle vara
20 år eller äldre och villiga att
medverka i studien.
Exklusionskriterier: Framgår
ej.
Datainsalmling: Individuella
intervjuer.

Fenomografisk kvalitativ studie.
Halvöppna intervjuer.
Teckningar som deltagarna
målat för att symbolisera sina
erfarenheter och upplevelser
samlades in.
Data samlades mellan jan-juni
2015 och intervjuerna tog 50–70
minuter. Intervjuerna spelades
in, transkripterades till manus
som innehöll icke verbal
kommunikation.
Etiskt godkänd.
Data analyserades sedan ifrån
en godkänd process för
fenomenologiskt arbete.

Att utsättas för verbala
hot från patienter och
anhöriga var en del av
jobbet. Men även fysiskt
våld förekom och det i
sin tur ledde till att ssk:s
kände sig sårbara och
rädda. Även känslan utav
ständig oro efter att våld
har förekommit på
arbetsplatsen. Oro för sin
egen säkerhet och sina
familjs säkerhet. För att
undvika våld gav ssk:s
snabbare vård men utav
sämre kvalitet för att
undvika våldet.

Tillförlitlighet: Intervjuerna hölls öppna med
målet att deltagarna skulle få prata fritt.
Deltagarna lämnade även egna teckningar,
även detta stärker tillförlitligheten.
Verifierbarhet: Metod och analys är väl
beskriven vilket stärker verifierbarheten.
Pålitlighet: Forskarna har presenterat tidigare
forskning samt jämfört med andra studier.
Vilket styrker verifierbarheten. Inte beskrivet
vilken forskare som har deltagit i vad, vilket
sänker pålitligheten. Överförbarhet: Stärks
av att kontexten är tydligt beskriven. Då
tillförlitligheten, verifierbarheten och
pålitligheten stärks av flera olika delar i
studien kan även detta leda till att
överförbarheten stärks.

Canada, 2017.

Han, C-Y. Lin, C-C.
Barnard, A. Hsiao,
Y-C, Goopy, S &
Chen, L-C
Workplace violence
against emergency
nurses in Taiwan: A
phenomenographic
study.
Taiwan, 2017.
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Hassankhani, H.,
Parizad, N., GackiSmith, J., Rahmani,
A., & Mohammadi,
E.
The consequences of
violence against
nurses working in
the emergency
department: A
qualitative study.
Iran, 2017.

Najafi, F. FallahiKhoshknab, M.
Dalvandi, A &
Rahgozae, M.
Antecedents and
consequences of
workplace violence
against nurses: A
qualitative study.
Iran, 2017

Syftet med
studien var att
undersöka
följderna och
konsekvensern
a av våld på
arbetsplatsen
utifrån
sjuksköterskor
på
akutmottagning
ars perspektiv
genom en
kvalitativ
forskningsansat
s.

Ändamålsenligt urval.
Ssk (n=16), 9 män och 7
kvinnor som arbetade på
akutmottagningar i Iran.
Åldern 26-44år med en
arbetslängd på 2-18 år.
Inklusionskriterier: Ssk som
arbetat minst 1år på en
akutmottagning, en vilja att
medverka i studien, erfarenhet
av våld på arbetsplatsen under
tiden de arbetat på
akutmottagning samt kunna
tala azari eller persiska.
Exklusionskriterier: framgår
ej. Datainsamling:
Individuella intervjuer.

Kvalitativ studie.
Djupgående semistrukturerade
intervjuer.
Intervjuerna hölls av
huvudforskaren och varade 38104 min. Intervjuerna började
med en generell fråga och
fortsatte med mer fokuserade
frågor. De spelades in och
transkriberades och kodades.
Etiskt godkänd.
Innehållsanalys. De
transkriberade intervjuerna
analyserades med hjälp av
MAXQDA 10. Analysen
gjordes av huvudforskaren.
Deltagarna och utomstående
fick granska arbetet.

Lidandet var den största
konsekvensen av våldet.
Ssk drabbas av
depressioner, ångest och
stress efter
våldssituationer. På
grund av stressen var
migrän, magproblem och
sömnproblem vanligt.
Känslor så som irritation,
osäkerhet och
förnedrande förekom
även. Känslorna och
stressen togs ofta med
hem och påverkade på
familjen negativt. Många
förlorade även intresset
för arbetet.

Tillförlitlighet: Resultatet svarar på syftet
med djupgående citat vilket stärker
tillförlitligheten. Tillförlitligheten stärks även
av att deltagarna fått läsa igenom studien.
Verifierbarhet: Metod, analys och
intervjuerna är välbeskrivna vilket stärker
verifierbarheten.
Pålitlighet: Pålitligheten stärks då resultatet
granskats externt. Om en förförståelse
redovisats i studien skulle pålitligheten kunnat
stärkas ytterligare.
Överförbarhet: Begränsad då kontexten inte
är välbeskriven men stärks av att studien är
gjord på flera akutmottagningar.

Syftet med
studien var att
utforska
iranska ssk:s
uppfattningar
och
erfarenheter
av tidigare
konsekvenser
av våld på
arbetsplatsen
som utövas av
patienter,
närstående,
kollegor och
överordnande.
*

Ändamålsenligt urval.
Ssk (n= 22). 18 kvinnor och 4
män från olika sjukhus i Iran
deltog. Medelåldern var 33,9
år.
Inklusionskriterier: Ssk som
hade erfarit våld på
arbetsplatsen från patienter,
närstående, överordnade eller
läkare samt har minst 6 års
arbetserfarenhet.
Exklusionskriterier: framgår
ej.
Datainsamling: Individuella
intervjuer.

Kvalitativ studie. Ostrukturerad
intervjumetod med öppna
frågor. Intervjuerna utfördes
avskilt på arbetsplatsen.
Intervjuerna gjordes på persiska
och spelades, varade mellan 30–
75 minuter.
Etiskt godkänd.
Analysen gjordes av första
forskaren och reviderad av den
andre och tredje forskaren.
Utvalda deltagare fick läsa
analysen. Utomstående med
expertis inom kvalitativ analys
gjorde den slutgiltiga analysen
enligt Granheim och Lundman.

Patienters brist på
förståelse var den största
faktorn till våld. För
många patientbesök, för
mycket stress, dålig
kommunikation. Våld
från patienter berodde på
sjukdom, alkohol eller
droger. Ssk:orna erfor
även att sjuksköterskor i
Iran är av låg position i
samhället vilket satte
dem i risk för dåligt
bemötande.

Tillförlitlighet: Citat fanns med vilket visar
på ett större djup, samt så fick deltagare läsa
igenom analysen vilket stärker
tillförlitligheten. Verifierbarhet: Metod och
analysprocessen är väl beskriven. Frågorna
som ställdes framgår vilket stärker
verifierbarheten. Pålitlighet: Det framgår
vilken forskare som gjord vad samt att
utomstående gjorde den slutgiltiga analysen
vilket stärker pålitligheten. Överförbarhet:
Kontexten är välbeskriven vilket kan stärka
överförbarheten. Endast sjukhus i Iran
undersöktes vilket kan begränsa. Skulle
kunna överföras till andra vårdavdelningar
med samma inklusionskriterier.
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Najafi, F., FallahiKoshknab, M.,
Ahmadi, F.,
Dalvandi, A. &
Rahgozar, M.
Human dignity and
professional
reputation under
threat: Iranian
Nurses’ experiences
of workplace
violence.

Syftet med
studien var att
utforska
iranska
sjuksköterskor
uppfattning av
våld på
arbetsplatsen
som begåtts av
patienter,
patienters
närstående,
kollegor eller
överordnade. *

Ändamålsenligt urval.
Ssk (n=22) i åldrarna 23-50 år
deltog. 18 kvinnor, 4 män och
medelarbetslängden var 11,5
år. Deltagarna rekryterades
utifrån ålder, kön, avdelning,
skiftarbete, arbetserfarenhet,
religion och etnicitet för att
uppnå maximal variation.
Inklusionskriterier: ssk som
har upplevt våld på
arbetsplatsen och har minst 6
månaders erfarenhet av att
arbeta kliniskt.
Exklusionskriterier: Framgår
ej.
Datainsamling: Individuella
intervjuer.

Kvalitativ studie.
Fördjupade ostrukturerade
intervjuer med öppna frågor.
Huvudfrågorna finns
presenterade i artikeln.
Intervjuerna skedde på 9 olika
sjukhus i Iran och gjordes på
ssk:s kontor eller i byggnaden
och varade 30-75 min. De
spelades in och transkriberades.
Etiskt godkänd.
Dataanalysen var baserad på
Graneheim och Lundmans
rekommendationer. En forskare
kodade alla intervjuer och 3
andra granskade och ändrade.
Deltagarna fick även granska
arbetet.

Resultatet bygger på ett
huvudtema som handlar
om hot mot den
mänskliga värdigheten
och professionella ryktet.
Det som påverkar detta
är bland annat de olika
typerna av våld, allt från
fysiskt till psykiskt.
Deltagarna ansåg att det
psykiska var vanligast.
Hedersrelaterade
kränkningar samt
förolämpningar på grund
av etnicitet och religion
var även saker som
påverkade värdigheten.

Tillförlitlighet: Citat och kategorier passar
ihop och svarar bra på syftet. Tillförlitligheten
stärks även då man haft stor variation på
deltagarna samt gjort djupintervjuer med dem.
Arbetet har granskats av utomstående och
deltagarna har fått läsa igenom resultatet
vilket också stärker. Verifierbarhet:
Analysprocessen välbeskriven vilket stärker
men verifierbarheten sänks då alla frågor ej är
presenterade. Pålitlighet: Mer än en deltog i
analysen vilket är bra. Saknas en förförståelse
vilket sänker pålitligheten. Överförbarhet:
Är hög då det är en välbeskriven kontext samt
att studien gjorts på flera olika
avdelningar/sjukhus. Överförbart till fler
avdelningar med likdanande problem.

Syftet med
studier var att
undersöka
känslorna
sjuksköterskor
upplevde efter
att ha utsatts
för våld på
arbetsplatsen.

Ändamålsenligt urval.
Ssk (n=9) från 6 olika
akutmottagningar i Tuscana
deltog. 6 kvinnor och 3 män,
medelåldern var 44år.
Medelarbetslängden som ssk
var 18 år och 11 år på
akutmottagning. Ingen tackade
nej till att delta.
Inklusionskriterier: ssk med
erfarenhet att arbeta i triage
samt att de upplevt våld.
Exklusionskriterier: Framgår
ej. Datainsamling:
Fokusgrupps intervju.

Kvalitativ studie.
Intervjun spelades in och en
forskare antecknade. 2 utav
forskarna transkriberade
materialet. Intervjun med
deltagarna varade i 100 min.
Etiska övervägande har gjorts.
Informellt godkännande av etisk
kommitté.
Analysen byggde på Colaizzis
metod som finns beskriven i
artikeln. COREQ har använts
för att säkerställa den
vetenskapliga karaktären.
Deltagarna har fått läsa
igenom och kunnat påverka
texten och teman.

I samband med hot- och
våldssituationer kände
sig deltagarna bland
annat sårbara, rädda,
ensamma och
otillräckliga. De ansåg
att de även saknade stöd
från ledningen. Många
menade på att
situationerna var
oundvikliga och verbala
hot var en del av deras
vardag. De betonade
även vikten av att vara
medveten om att våldet
även kunde triggas av
ssk:ornas beteende.

Tillförlitlighet: Stärks genom relevanta teman
som svarar på syftet. Deltagarna har även fått
granska studien vilket är bra.
Verifierbarhet: Sänks då intervjufrågorna ej
är presenterade samt att det inte beskrivs hur
varje forskare gått tillväga i den enskilda
analysen. Kan stärkas genom ett välbeskrivet
urval. Pålitlighet: Mer än en person har
deltagit i analysen vilket stärker pålitligheten.
Forskarna kände inte deltagarna innan samt att
de lagt sin förförståelse åt sidan vilket även
stärker. Kan sänkas då de endast har ett
informellt godkännande av etisk kommitté.
Överförbarhet: Hög då studien gjorts på flera
olika akutmottagningar. Kan överföras till
liknande arbetsplatser.

Iran, 2017.

Ramacciati. N.,
Ceccagnoli. A. &
Addey, B.
Violence against
nurses in the triage
area: An Italian
qualitative study
Italien, 2015.
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Pich, J.,
Hazelton, M.,
Sundin, D. & Kable,
A.
Patient-related
violence at triage: A
qualitative
descriptive study

Syftet med
studien var att
beskriva en
grupp triage
sjuksköterskors
erfarenheter av
patient-relaterat
våld under den
senaste
månaden.

Ändamålsenligt urval.
Ssk (n=6), 2 män och 4
kvinnor som var mellan 29-53
år deltog. Deltagarna hade
arbetat 4-21 år som ssk. Alla
arbetade i triagen på en
akutmottagning i New South
Wales i Australien.
Inklusionskriterier: Framgår
ej.
Exklusionskriterier: Framgår
ej.
Datainsamling: Individuella
intervjuer.

Kvalitativ deskriptiv studie.
Studien är en del i ett
hedersprojekt.
Halvstrukturerande intervjuer.
Intervjuerna spelades in och
ägde rum i augusti och
september, år 2008. Samtliga
intervjuer transkriberades av
forskarna.
Etisk godkänd. Innehållsanalys
användes för att analysera det
transkriberade materialet.
Deltagarna fick granska
resultatet för att bedöma att det
representerade det dem sagt
under intervjuerna.

Patientrelaterat våld
ansågs öka. Det handlade
både och fysiskt och
verbalt våld. Det
våldsamma beteendet
påverkade både ssk:ornas
personliga och
professionella liv. Långa
väntetider, alkohol och
droger var risker för hot
och våld. När det gällde
riskhantering beskrev
deltagarna att de saknade
träning i hot- och
våldssituationer samt
debriefing.

Tillförlitlighet: Stärks av att syftet besvaras i
resultatet samt att deltagarna har fått granska
det.
Verifierbarhet: Sänks då intervjufrågorna ej
är presenterade. Presenteras inte heller några
inklusionskriterier samt att metodavsnittet är
mycket kort i studien vilket även sänker
verifierbarheten.
Pålitlighet: Stärks av att alla forskare deltagit
i analysprocessen. Sänks av att det inte finns
en förförståelse.
Överförbarhet: Sänks då det ej beskrivit
några inklusionskriterier men kan höjas av en
välbeskriven kontext.

Syftet med
studien var att
få en ökad
förståelse av
akutsjuksköters
kors
erfarenheter
som blivit
fysiskt eller
verbalt
attackerade när
patientvård
utförts på
amerikanska
akutavdelninga
r.

Ändamålsenligt urval.
Ssk (n=46). 37 kvinnor, 8 män
och 1 med okänt kön.
Inklusionskriterier:
engelsktalande ssk som jobbar
på en akutavdelning samt varit
inblandade i en WPV.
(workplace violence)
Exklusionskriterier: framgår
ej.
Datainsamling: Intervjuer.

Kvalitativ deskriptiv design.
Ostrukturerad intervjumetod.
Mail skickades till alla
medlemmar av Emergency
Nurses Association (ENA) samt
via ENAs hemsida.
Studien är etiskt godkänd.
Varje berättelse granskades av
huvudforskaren och minst en
annan medlem av
forskargruppen. Data jämfördes
och det framkom likheter och
teman som sedan gav en bättre
förståelse
för erfarenheten.

Patientrelaterat våld
ansågs öka relaterat till
långa väntetider och även
att ssk: inget fick stöd
från ledning. Även att
våld var en del av jobbet.
Ssk:s erfor rädsla över att
gå till jobbet. Både
fysiskt våld och verbala
hot förekom.
Ssk:s erfor att man inte
visste när eller från vem
hotet skulle komma
vilket satte ssk:n i en
utsatt situation.

Tillförlitlighet: Resultatet svarar på syftet.
Deltagarna har inte fått läsa analysen vilket
sänker tillförlitligheten. Citat fanns med i
analysen vilket visar på djup, stärker
tillförlitligheten. Verifierbarhet: Metoden är
väl beskriven på så sätt att frågorna som ställts
via mail är redovisade. Dock så är det inte
specifikt redovisat vilken forskare som har
gjort vad vilket säker verifierbarheten. Valet
av urval bör nog ses som en svaghet.
Pålitlighet: Forskarna har beskrivit andra
studier vilket stärker pålitligheten, men ingen
förförståelse finns beskriven. Överförbarhet:
Överförbarheten sänks då kontexten inte är
välbeskriven, men kan höjas då studien är
gjord på flera akutavdelningar.

Australien, 2011.

Wolf, L. A. Delao,
A. M. Perhats, C.
Nothing changes,
nobody cares:
Understanding the
experience of
emergency nurses
physically or
verbally assaulted
while providing care.
USA, 2017.

* Endast resultat som anses relevant för denna studies syfte redovisas.
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Bilaga 3. Granskningsmall för kvalitativa studier
HKR:s granskningsmall för KVALITATIVA studier
1. Författare, titel, land och publikationsår
a. Vilka var författarna? Vad får vi veta om dem?
b. Vad var titeln på artikeln? Vilka tankar ger titeln om vad
studien kommer att handla om?
c. I vilket land genomfördes studien?
d. Vilket år publicerades artikeln?
2. Syfte (Aim)
a. Vad var syftet med studien - översatt till svenska?
b. Vilka centrala begrepp finns i syftet?
3. Bakgrund (Background/Introduction)
a. Finns de centrala begreppen i syftet definierade i bakgrunden?
b. Finns det en problematisering tidigt i bakgrunden? En
problematisering är ett stycke där forskarna ger sina motiv till
varför denna studie behövs.
c. Finns tidigare forskning inom området beskriven? Vad handlar
denna forskning om? Någon forskning som saknas?
d. Finns det en teori, modell eller något centralt begrepp i
bakgrunden? Vilken/vilket?
e. Kan du tänka dig någon teori/modell/centralt begrepp som hade
passat att ta med i bakgrunden?
4. Metoden – Urval och datainsamling (Sample and
Datacollection)
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a. Vilken typ av urval användes? Använd det vetenskapliga
begreppet.
b. Hur många personer ingick i studien?
c. Hur många tillfrågades/hur stort var bortfallet?
d. Hur såg urvalet ut? Antal, kön, ålder osv.
e. I vilket kontext (sammanhang, miljö) genomfördes studien?
f. Vilka var inklusions- respektive exklusionskriterierna?
g. Vilken slags datainsamling användes? Använd det
vetenskapliga begreppet.
5. Metoden – Genomförande och analys (Procedure and Analysis)
a. Vem rekryterade deltagarna?
b. Var skedde datainsamlingen? Hur gick forskarna rent praktiskt
tillväga vid datainsamlingen? Tidsaspekter? Utskrifter?
c. Vilka frågor ställdes?
d. Vilket slags kvalitativ analys användes? Vetenskapligt begrepp.
e. Vem/vilka genomförde analysen?
f. Redovisas forskarnas förförståelse?
g. Hur gick analysen till?
h. Vilka etiska överväganden gjordes? Fanns forskningsetiskt
tillstånd?
6. Fynd (Findings)
a. Vilka var de övergripande resultaten (kategorier &
subkategorier alt. teman & subteman)?
7. Diskussion (Discussion/ Comprehensive interpretation)
a. Vilka fynd väljer forskarna att fokusera i sin diskussion?
b. Vilken ny forskning/vilka nya teorier för forskarna in i
diskussionen?
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8. Slutsats och kliniska implikationer (Conclusion, clinical
implications)
a. Vilka slutsatser drar forskarna?
b. Vilka kliniska tillämpningar av fynden föreslås?
c. Vilken ytterligare forskning föreslås?
9. Kvalitet (Se Shenton, 2004)
a.
b.
c.
d.
a)

Hur bedömer du studiens tillförlitlighet a) (Credibility)?
Hur bedömer du studiens verifierbarhet c) (Dependability)?
Hur bedömer du studiens pålitlighet d) (Confirmability)?
Hur bedömer du studiens överförbarhet b) (Transferability)?

En kvalitativ studies tillförlitlighet bestäms framför allt av om studien svarar på syftet, om citaten som redovisas antyder att intervjuerna blivit

djupa dvs. verkligen speglar deltagarnas upplevelser samt av urvalet.
b)

En kvalitativ studies verifierbarhet bestäms framför allt av om metoden (intervjuerna, genomförandet, analysen) är beskriven på ett sätt som

gör att det skulle gå att göra om studien.
c)

En kvalitativ studies pålitlighet bestäms framför allt av om fler än en person har deltagit i analysen, om forskarna har beskrivit sin förförståelse,

om de visar att de inte bara har sett det de trodde och hoppades att de skulle finna samt av vilken relation det finns mellan forskarna och deltagarna.
d)

En kvalitativ studies överförbarhet bestäms framför allt av urvalet, om sammanhanget där studien genomfördes (kontextet) är väl beskrivet och

av kategorierna/temanas abstraktionsnivå.
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