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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Hot och våld är ett växande problem på akutmottagningar och kan 
innebära en mer utsatt position för sjuksköterskor och annan personal i jämförelse 
med situationer på andra avdelningar. Akutmottagningen som arbetsplats innebär 
dessutom ett högt arbetstempo och ofta krav på snabba beslut under akuta situationer. 
Dessa nämnda förhållanden på akutmottagnigne påverkar i högsta grad 
sjuksköterskans arbetssituation, möjligheten att utöva sin profession och att ge säker 
vård. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans upplevelse av hot och våld på 
akutmottagningen. Metod: En litteraturöversikt med kvalitativa artiklar och ett 
induktivt förhållningssätt genomfördes. Resultat Hot och våld kan förekomma 
verbalt eller fysiskt, eller både och. Sjuksköterskornas upplevelse av hot och våld på 
akutmottagningen skilde sig mellan olika individer. De hotfulla situationerna var 
nästan dagligen återkommande, vilket ledde till att sjuksköterskor anpassade sig till 
att hot och våld var en del av omvårdnadsarbetet på akutmottagningen. 
Konsekvenserna kan vara fysiska, psykiska, existentiella och sociala men även riskera 
att påverka det professionella utförandet av sjuksköterskans omvårdnadsarbete. 
Slutsats: Sjuksköterskor på akutmottagningen arbetar i en utsatt miljö där hot och 
våld är förekommande. Genom att aktivt förebygga, utbilda och arbeta för 
nolltoleransen mot hot och våld kan en säker vård för sjuksköterskor och patienter 
uppnås.  
 
Nyckelord: Akutmottagningen, Hot och våld, Kvalitativ metod, Påverkan, 
Sjuksköterska, Upplevelse 
 
  



 

How threat and violence effect the nurse in the emergency department  

 

Summary 

Background: Threats and violence are growing problems at emergency departments 
and can put nurses and other personnel in more vulnerable situations than at other 
departments. The emergency department as a workplace implicates a high tempo and 
requires quick decisions during acute situations. These conditions at emergency 
departments highly affect the nurses’ work situation, possibilities to exercise their 
profession and to offer safe care. Purpose: The purpose of this thesis was to describe 
nurses’ experiences of threats and violence at emergency departments. Method: A 
literature review was conducted using qualitative articles with an inductive approach. 
Result: Threats and violence could occur verbally or physically, or as a combination 
of both. Nurses experiences of threats and violence could differ from each individual. 
The threatening situations were occurring on an almost daily basis, which could lead 
the nurses to adapt to the risk of threats and violence at the emergency department.  
The consequences could be physical, psychological, existential and social, but also risk 
affecting the nurses’ work performance regarding nursing. Conclusion: Nurses at the 
emergency department work in an exposed environment with the risks of threats and 
violence. By actively prevent, educate and work towards zero tolerance regarding 
threats and violence, a safe care for both nurses and patients could be achieved. 
 
 
Keywords: Emergency department, Impact, Nurse, Threat and violence, Qualitative 
method 
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Inledning 

Akutmottagningen kan förknippas med att vara en arbetsplats där vårdpersonal har en 
ökad risk att utsättas för hot och våld (Morken, Johansen & Alsaker, 2015; Zafar et al., 
2013; Worls Health Organisation, 2017). Cirka var tionde person inom hälso- och 
sjukvård har under det senaste året utsatts för hot och våld (Statistiska centralbyrån, 
2018). Incidenterna förekommer oftast i mötet mellan vårdpersonal och patient, eller 
mellan personal och anhöriga (WHO, 2017). Inom Hälso- och sjukvården utgör 
vårdsituationen mellan personal och vårdtagaren ett beroendeförhållande mellan 
parterna. Detta beroende har visat sig vara en bidragande faktor för ökad utsatthet för 
hot och våld än vid andra arbetsplatser. (Arbetsmiljöverket, 2011). Hot och våld som  
sker inom hälso-och sjukvården kan yttra sig på olika sätt vilket kan påverkas av 
situation, plats och tid (Arbetsmiljöverket 2011; Hartley, Ridenour, Craine & Morrill 
2015). Sjuksköterskans arbetssituation på akutmottagningen kan ofta vara ansträngd. 
Vid förekomst av hot och våld kan arbetet ofta vara påfrestande, vilket kan leda till att 
förmågan att uföra arbetet påverkas negativt (Inne, Fairhall & Beattie, 2014; Morphet, 
Griffiths, Plummer). Sjuksköterskans arbete på akutmottagningen kan innebära stor 
psykisk och fysisk påfrestning när situationer av hot och våld uppstår (Gates, Gilleice 
& Succop, 2011; Taylor & Rew, 2016). Hur upplever egentligen sjuksköterskan att sin 
hälsa och omvårdnadsarbete påverkas av hot och våld?  
 

Bakgrund 

Hot och våld i vården  
Hot och våld kan ha flera definitioner. Inom hälso- och sjukvården kan hot och våld 
definieras som sexuella anspelningar, nedlåtande kommentarer, aggressiva gester och 
respektlöshet (Hallberg, 2011). I Arbetsmiljöverkets kunskapsöversikt definieras hot 
och våld som en medveten eller uppenbar handling som medför en fysisk eller psykisk 
skada (Arbetsmiljöverket, 2011).  Vårdpersonal inom hälso- och sjukvården är de 
yrkeskategorier som är mest utsatta för brottslighet. Det har påvisats att inom hälso- 
och sjukvården att 8 % av vårdpersonalen under de senaste 12 månaderna utsatts för 
hot och våld (Statistiska centralbyrån, 2018). Inom alla vårdenheter förekommer hot 
och våld i varierenade grad, vilket är ett problem. Ungefär en tredjedel av 
sjuksköterskorna världen över exponerades för fysiskt våld och mobbning, en tredjedel 
rapporterade fysisk skada, en fjärdedel upplevde sexuella trakasserier och ungefär två 
tredjedelar har utsatts för icke fysiskt våld (Spector, Zhou & Che, 2014). 
Akutmottagningen tillhör en av de verksamheter som är särskilt drabbade av hot och 
våld (Ramacciati, Ceccagnoli, Addey, Lumini & Rasero. 2017; Spector et al., 2014). 
Vilket ses som ett ständigt växande problem framförallt på akutmottagningar (Wei, 
Chiou, Chien & Huang, 2016). Det beskrivs att sjuksköterskor som arbetar på 
akutmottagningar upplever att hot och våld är en del av det dagliga arbetet. Detta 
medför att sjuksköterskan tvingas att göra en avvägning mellan rätten till en trygg 
arbetsmiljö och att utföra ett omvårdnadsarbete i situationer där det förkommer hot 
och våld (Morphet et al,. 2014). Hot och våld uppträder på olika sätt beroende på var 
och vilken situation som de förekommer, vilket bidrar till svårigheter att förutse 
potentiella riskgrupper och risksituationer (Hartley, Ridenour, Craine & Morrill 
2015).   
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Hot och våld på arbetsplatsen har sedan 1980-talet fördubblats (Statistiska 
centralbyrån, 2018). Hot och våld inträffar oftast i samband med triagering (Morphet 
et al., 2014; Ramacciati, Ceccagnoli & Addey, 2015). Resultatet av hot och våld kan bli 
fördröjd behandling och ökad väntetid (Morphet et al., 2014; Ramacciati, Ceccagnoli 
& Addey, 2015). Situationen gör även att personalen blir distraherade och mindre 
handlingskraftig gentemot patienter som inte utför hot eller våld. Vid hot och våld kan 
sjuksköterskans yrkesroll eller uniform upplevas ligga till grund för frustrationen och 
ilska. Även sjuksköterskans dagsform och personliga egenskaper kan påverka och 
provocera personen som utövar hot eller våld (Arbetsmiljöverket, 2011). Konsekvenser 
av hot och våld för sjuksköterskor som arbetar inom akutsjukvård kan i värsta fall leda 
till exempel livshotande skador och posttraumatisk stress, vilket gör att det är viktigt 
att förebygga hot och våld inom akutsjukvården (Gates, Gilleice & Succop, 2011; Taylor 
& Rew, 2016). För att arbetssituationen ska bli säkrare och mindre problematisk för 
sjuksköterskorna bör tydliga arbetsrutiner och handlingsplaner utarbetas på 
arbetsplatsen (Morphet et al., 2014).  
 

Förebygga hot och våld 
Förebyggande arbete mot hot och våld är viktigt för att säkerhetsställa en trygg 
arbetsplats (Gillespis, Farra & Gates, 2014; Morphet et al,. 2014). För att garantera en 
trygg vårdmiljö behöver samtliga sjuksköterskor få träning i att hantera påfrestande 
situationer (Gillespis, Farra & Gates, 2014). För att förebygga hot och våld inom vården 
är det nödvändigt att vara medveten om vad som kan utlösa en sådan situation. 
Exempel på tillfällen där hotsituationer kan uppstå är vid medicinering, måltider, 
triagering och skiftbyten. Sjuksköterskan bör vara medveten om att vissa miljöer kan 
medföra ilska och frustration.  Miljö som väntrum eller vid byte av rum är ytterligare 
exempel på där hotfulla och våldsamma situationer kan uppstå (Hartley, Ridenour, 
Craine & Morrill 2015).  
 
Sjuksköterskan ska vara medveten om att det finns en nolltolerans mot hot och våld 
inom hälso-och sjukvården (Gallant-Roman, 2008). Patienten brukar signalera 
varningssignaler så som frustration, ilska och verbala gester (Hartley, Ridenour, 
Craine & Morrill 2015). Sjuksköterskor bör uppmärksamma, läsa av och förhindra 
dessa situationer eller eventuellt lämna om det eskalerar (Gallant-Roman, 2008). Ett 
effektivt sätt att förbereda sjuksköterskan på hot och våld i arbetet är genom utbildning 
i aggresionshantering Ett produktivt ingripande för hantering av aggression och våld 
är förberedande utbildning i aggressionshantering (Oostrom & Van Mierlo, 2008). För 
att förebygga eventuella påfrestade situationer bör varje arbetsplats individuellt 
bedöma våldsnivån. Respektive akutmottagningen kan planera och strukturera 
strategier för att uppnå en säker arbetsplats (Gallant-Roman, 2008). 

Omvårdnad på akutmottagning 
Akutsjukvård innefattar vårdande av alla åldrar vid akuta olycksfall och sjukdomar 
genom behandling, diagnostik, uppföljning och utredning 
(Svensksjuksköterskeförening, 2017a). Sjuksköterskan på akutmottagningen arbetar 
framförallt med rutiner kring fysisk omvårdnad.  Patienterna är ofta nöjda med 
vårdverksamheten på akutmottagningen, trots att situationen i vissa fall är hotfull 
(Mollaoğlu & Çelik, 2016). Sjuksköterskan ska på ett professionellt sätt oavsett 
situation ge god omvårdnad, med utgångsläge från evidens och anpassas till patientens 
situation (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Arbetet innebär att under begränsad 
tid och med begränsad information, prioritera och att koordinera vårdinsatser med 
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hänsyn till patientens resurser och tillstånd. Akutsjukvård liksom all sjukvård medför 
även att inom sjukvårdens organisation kunna väga risker mot nytta och kunna 
samverka med andra professioner. Det ingår även prehospitalt arbete på 
akutmottagningen vilket exempelvis innebär att leda vårdinsatser i situationer med få 
tillgängliga resurser samtidigt som vårdbehovet är stort. För att kunna arbeta proaktivt 
behöver sjuksköterskan ha vetenskap och kunskap om sjukdomar och omvårdnad 

(Svensk sjuksköterskeföreningen, 2017a).      

Sjuksköterskans profession och kompetens 
Sjuksköterskeyrket är en profession där kunskapsområdet är inriktat på omvårdnad 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Kunskapen inom detta område ligger till grund 
för yrkesutövningen, utbildningen samt forskningen. Sjuksköterskans 
omvårdnadsarbete ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet vilket framgår 
av riktlinjer och författningar. Professionen bygger på sex kärnkompetenser vilka 
innefattar personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, 
förbättringskunskap, säker vård och informatik (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  
 
De fyra grundläggande områdena som sjuksköterskan ansvarar för är att förebygga 
sjukdom, lindra lidande, främja och återställa hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017; Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Sjuksköterskans arbete är att tillsammans 
med andra yrkesgrupper samordna och erbjuda god och säker vård till familjer, 
allmänheten och enskilda personer (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Att bedriva 
säker vård innebär att ha kunskap om risker och aktivt arbeta för att dessa ska 
minimeras (Svensk sjuksköterskeförening, 2016a). För att stärka patientsäkerheten 
ska professionerna använda strategier som kommunikation och kontinuerlig 
utbildning (Silva, Camelo, Terra, Dazio, Sanches & Resck, 2018).  
 
Sjuksköterskan har också ett ansvar att ingripa på ett passande tillvägagångssätt när 
exempelvis hot och våld förekommer. Detta för att skydda familjer, allmänheten och 
den enskilda personens hälsa när den är hotad utan att exponera sin egen hälsa för fara 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2017; Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). 
 
Omvårdnadsarbete som sjuksköterskan ansvarar för sker gemensamt med patient och 
närstående där bevarandet av integritet och värdighet sätts i fokus (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017b). För att uppnå god och säker omvårdnad bör kunskap 
kompletteras av teamarbete med flera yrkeskategorier som medför synergi och 
kontinuitet samt ett gemensamt lärande.  Omvårdanden ska bedrivas utifrån patients 
resurser och behov för att uppnå god kvalitet på vårdandet. Genom att följa regelverk 
och att arbeta patientsäkert kan omvårdnadsarbetet genom relevanta handlingar 
förebygga att patienten drabbas av vårdskada. För att säkerhetsställa 
omvårdnadskvalitén bör sjuksköterskan ständigt arbeta med att ge information till 
närstående samt patienter för att bredda kunskap och tillgodose behov.  
Sjuksköterskan bör garantera sin säkerhet för att inte riskera att påverka sin fysiska, 
psykiska, sociala eller existentiella hälsa samt profession eller omvårdnadsarbetet 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). 
  

Säker vård 
Säker vård definieras som ett aktivt riskförebyggande arbete genom att förhindra 
vårdskador (Socialstyrelsen, 2009). Att garantera säker vård är kärnan i 
omvårdnadsarbetet (Cronenwett et al., 2007). Säker vård innebär att ha kunskap om 
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potentiella risker i vården och aktivt arbeta för att minska dessa. Detta arbete är 
gemensamt och gäller alla professioner som arbetar inom vård och omsorg (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016).  För att säkerställa säker vård ska sjuksköterskors arbete 
vara patientsäkert, evidensbaserat och befäst i beprövade erfarenhet (Cronenwett et 
al., 2007). Ett samarbete bör bedrivas mellan olika professioner, patienter och 
närstående då den individuella kunskapen från den egna professionen inte är 
tillräcklig. Genom att ständiga bedriva detta arbete skapas förutsättningar för en god 
och säker vård, både för vårdpersonal och patienter (Svensk sjuksköterskeförening, 
2016). För att stärka patientsäkerheten och bedriva säker vård bör professionerna 
ständigt använda strategier så som kommunikation, kontinuerlig utbildning och 
samarbete (Silva, Camelo, Terra, Dazio, Sanches & Resck, 2018). Hot och våld påverkar 
sjuksköterskans profession på olika sätt som kan äventyra patientens säkerhet. Detta 
genom att säker vård kan bli svårt att bedriva vid hot och våld. Kan inte säker vård 
bedrivas sviktar omvårdnadsarbetet som i sin tur leder till en försämrad vård av 
patienter (Morphet et al., 2014). 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av hot och våld på 
akutmottagningen.  

 
Material och metod 

Design 
En litteraturöversikt har genomförts av kvalitativa artiklar och gav en övergripande 
bild av det valda forskningsområdet (Segesten, 2012). I litteraturöversikten användes 
de valda artiklarna för att beskriva sjuksköterskans upplevelse av hot och våld på 
akutmottagningen. En induktiv ansats användes för att på ett förutsättningslöst sätt 
studera materialet (Henricsson & Billhult, 2013).  

Urval och datainsamling 
Litteratursökningen gjordes i databasen Medline som är inriktad mot medicin, 
odontologi och omvårdnad samt Cinahl som fokuserar på omvårdnad, arbetsterapi och 
sjukgymnastik. I de valda databaserna arkiveras vetenskapliga tidskriftsartiklar 
(Forsberg & Wengström, 2013a). Begränsningar som användes vid sökning var att 
artikeln ska vara publicerade inom den senaste tioårsperioden. Artiklarna ska vara 
skrivna på engelska och vara peer rewied. Sökord identifierades och bestämdes genom 
att utgå från syftet, där sedan ordkombinationer, teman och enskilda ord framkom som 
stödjer syftet. (Forsberg & Wengström, 2013a). Vid literatursökningen användes 
följande ord: Nurs*, emergency departement, emergency room, violence, aggression, 
affect, effect, impact, influence, threats, experience och qualitativ study. I 
sökningarna fanns inklusion och exklusionskriterier (Forsberg & Wengström, 2013a). 
Följande sökningar redovisas i Bilaga (1). Inklusionskriterierna för artiklarna var 
följande: Artiklarna ska handla om sjuksköterskor på akutmottagningar. 
Sjuksköterskor med specialistutbildning exkluderas i studien, samt sjuksköterskor 
som arbetar på andra avdelningar än akutmottagningen.  Nio artiklar valdes ut där 
fokus var på sjuksköterskans upplevelse av hot och våld. Granskning av artiklarnas 
sammanfattning genomfördes både individuellt och gemensamt.  I en artikel framkom 
en begränsad men relevant information om utbrändhet vilket ansågs vara relevant för 
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syftet samt resultatet. Genom ett granskningsprotokoll som ”Hälsohögskolans, 
Avdelning för Omvårdnad” tagit fram genomgick artiklarna en kvalitetsgranskning. 
Protokollet består av två delar med frågor där artikeln ska uppnå en bestämd 
poängnivå för att den ska anses ha en hög kvalité (Bilaga 2). Del ett måste ha 4 av 4 
poäng uppfyllda. Del två bör ha minst 7 av 8 poäng uppfyllda. Uppfyller inte artikeln i 
del två 7 av 8 poäng kan den ändå tas med om det kan motiveras. Det som granskas är 
studiens syfte, bakgrund, urval, design, datainsamling, dataanalys, forskningsetiskt 
ställningstagande, trovärdighet, tillförlitlighet och resultat.  
 
En sammansättning av de olika sökorden gjordes inför artikelsökningen för att få fram 
artiklar som svarade på syftet. Genom sökningarna framkom flera olika artiklar. 
Uppdelning av sökningarna gjordes mellan författarna för att på ett effektivt sätt få 
fram de artiklarna som svarar på syftet. Alla titlar lästes på varje sökning och de artiklar 
som var intressanta och ansågs svara på syftet bearbetades även genom att läsa 
artiklarnas sammanfattning. Artiklarna som inte uppfyllde inklusionskriterierna 
exkluderades. Fjorton artiklars titlar samt sammanfattningar stämde överens med 
syftet. Dem som slutligen uppfyllde kvalitetsgranskningen och svarade på syftet var nio 
vetenskapliga artiklar. Av de nio vetenskapliga artiklarna fick åtta artiklar sju poäng av 
åtta på del två och en artikel fick åtta poäng av åtta. Dessa var av kvalitativ ansats där 
totalt 421 akutsjuksköterskor deltog. Studierna har gjorts i länderna: Australien, 
Italien, Iran, Irland, Signapor, Taiwan och USA.  Deltagarna i studierna var till största 
del kvinnliga sjuksköterskor där alla arbetade på akutmottagning och var i åldrarna 
20-50år.  
 

Dataanalys 
Genomförandet av en litteratursökning innefattar att arbeta i olika steg. Att skapa ett 
syfte och motivera varför detta ska göras (Forsberg & Wengström, 2013). 
Dataanalysens syfte i en kvalitativ litteraturöversikt är att förstå, beskriva, tolka och 
förklara data (Forsberg & Wengström, 2013b). Analysen gjordes enligt Friberg (2017) 
femstegs analysmodell för att få fram ett resultat. I första steget skrevs alla artiklar ut 
i dubbla upplagor och lästes flertal gånger individuellt för att få en känsla av innehållet. 
Därefter resonerade författarna över artiklarnas innehåll. Fokus låg på artiklarnas 
resultat. I steg två identifierades nyckelfynd i varje artikels resultat. De mest 
framträdande nyckelfynden ansågs svara på studiens syfte. Nyckelfynd markerades 
med olika färgpennor beroende på innehåll och betydelse. I steg tre sammanställdes 
alla artiklars resultat i ett gemensamt Word-dokument för att få en överblick och 
lättare kunna analysera innehållet. För att få en överblick av materialet skapades en 
artikelmatris där författare, årtal, land, titel, syfte, design och metod samt deltagare 
redovisades (Bilaga 3). I steg fyra skulle resultatet i artiklarna relatera till varandra, 
här framkom skillnader och likheter mellan artiklarnas resultat. Nyckelfynden som 
hittades i artiklarna och var markerade med samma färgpennor sammanställdes till 
subteman beroende på likheter och skillnader som i sin tur lades samman och skapade 
teman. Subteman och tema tolkades samt diskuterade mellan författarna innan de 
fastställdes.  Syftet hölls i minnet under analysen för att inte hamna på sidospår. Vid 
steg fem formulerades och presenterades en helhetsbild av resultatet.  De slutliga 
subteman var: upplevelsen av fysiska, psykiska, sociala, existentiella konsekvenser 
efter hot och våld samt upplevelsen av omvårdnadsarbetet efter hot och våld och 
upplevelsen av bristande professionalism. Subteman bildade teman som blev: Hur 
sjuksköterskan upplevde att hälsa påverkades av hot och våld, och sjuksköterskans 



 

 

 

6 

upplevelse av hur omvårdnadsarbetet påverkades av hot och våld (Friberg, 2017). 
Slutligen redovisades resultat och kvalitetsgranskningen i artikelmatrisen (Bilaga 3).  
 

Etiska överväganden 

Innan en litteraturöversikt påbörjas bör ett etisk övervägande göras (Forsberg & 
Wengström, 2013a; Kjellström, 2012). Det finns riktlinjer som vetenskapsrådet skapat 
som innefattar krav på god medicinsk forskning. Detta för att säkerhetsställa 
vetenskaplig kvalité, fusk och ohederlighet inte ska uppkomma. Definitionen av fusk 
och ohederlighet beskrivs som plagiat, stöld, fabricering av data samt metoder eller 
hypoteser utan någon bakomliggande källa. Felkällor kan bland annat uppstå genom 
missvisande analys som bidrar till feltolkning av data och felanvändning av exklusion 
och inklusion av data. Detta genom att aktivt ta avsteg från den vetenskapliga seden 
(Forsberg & Wengström, 2013a).  

Kvalitetsgranskning av nio artiklar genomfördes. Vid en litteratursökning krävs inget 
etiskt godkännande, men arbetet ska genomsyras av ett etiskt förhållningssätt. 
Författarna ska motivera varför viss litteratur används, och till vilket syfte den ska 
användas (Kjellström, 2012). Artiklar med noggranna etiska övervägande eller de med 
tillstånd från etiska kommittén valdes (Forsberg & Wengström, 2013a; Kjellström, 
2012). Den forskningsetiska riktlinjen som användes under litteraturöversikten var 
Helsingforsdeklarationen (The World Medical Association, 2018). Den kliniska 
förförståelsen var att en av författarna arbetat på en akutmottagning och själv varit 
utsatt för hot och våld. För att minimera risken att förförståelsen skulle påverka arbetet 
fördes en diskussion om detta ständigt genom hela arbetet.  

Resultat 

Resultatet redovisas genom löpande text följt av subteman som bygger på de olika 
huvudteman som framkom under dataanalysen. Subteman var upplevelsen av fysiska 
konsekvenser efter hot och våld, upplevelsen av psykiska konsekvenser efter hot och 
våld, upplevelsen av sociala konsekvenser efter hot och våld samt upplevelsen av 
existentiella konsekvenser efter hot och våld. Subteman bildade temat upplevelsen av 
påverkan på hälsan. Subteman upplevelsen av konsekvenser av omvårdnadsarbetet, 
samt upplevelsen av bristande professionalism bildade temat upplevelsen av påverkan 
på omvårdnadsarbetet (Figur 1).  
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Figur 1 

 
 
Figur 1. Teman av sjuksköterskans upplevelse efter hot och våld på akutmottagningen.  

Upplevelsen av påverkan på hälsan 
Vid hot och våld på akutmottagningen upplevdes sjuksköterskans hälsa vara utsatt. 
Sjuksköterskans hälsa påverkades av olika faktorer. Fysisk-, psykisk-, social- och 
existentiell hälsa var grunden för sjuksköterskan hälsotillstånd som upplevdes 
påverkas negativt vid hot och våld.  

Upplevelsen av fysiska konsekvenser efter hot och våld 
Hot och våld av verbal- och fysisk karaktär upplevdes vara återkommande mot 
sjuksköterskor på akutmottagningen (Angland, Dowling & Casey, 2014). Hot och våld 
ledde till fysiska skador på sjuksköterskan vilket upplevdes påverka sjuksköterskans 
fysiska hälsa och välbefinnande (Angland et al., 2014; Han, Lin, Barnard, Hsiao, Goopy 
& Chen, 2017; Pich, Hazelton, Sundin & Kable, 2011; Ramacciati, Ceccagnoli, Addey & 
Rasero, 2018; Rozo, Olson, Tan, Lopez & Cleary, 2015; Thu & Stutzman, 2017; Wolf, 
Delao & Perhats, 2014). Hot och våld upplevdes frekvent förekommande i triage 
(Ramacciati et al., 2018) och beskrevs uppstå minst en gång per skift (Rozo et al., 2017). 
En del sjuksköterskor beskrev att de upplevde konsekvenser av hot och våld i form av 
kroppsliga förändringar (Tan et al., 2015; Han, Lin, Barnard, Hsiao, Goopy & Chen, 
2017; Hassankhani, Parizad, Gacki-Smith, Ramani & Mohammad, 2017; Wolf et al., 
2014). Många sjuksköterskor upplevde ett förnekade av den fysiska skadan som 
uppkommit efter hot och våld (Han et al., 2017). Det beskrevs att sjuksköterskorna 
upplevde att de hade en liten eller ingen chans att undvika det fysiska våldet (Han et 
al., 2017) vilket gjorde att sjuksköterskorna upplevde sig som måltavlor (Rozo et al., 
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2017). Hot och våld förekom genom att patienter på akutmottagningen spottade, slog, 
sparkade, tog hårt i armen och knuffade på sjuksköterskorna vilket upplevdes påverka 
deras fysiska hälsa (Angland et al., 2014; Han et al., 2017; Pich et al., 2011; Rozo et al., 
2017). Sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde fortsätta arbeta på grund av den 
fysiska påverkan efter hot och våld, vilket resulterade i sjukskrivning. Den största 
konsekvensen som sjuksköterskorna upplevde från hot och våld var sömnproblem som 
resulterade i sömnbrist och försovningar. Upplevelsen av någon form av 
sömnsvårighet uttrycktes där mardrömmar var mest återkommande, speciellt hos 
kvinnor (Hassankhani et al., 2017). Hot och våld mot sjuksköterskor upplevdes inte 
alltid påverka dem fysiskt (Angland et al., 2014). 
 

Upplevelsen av psykiska konsekvenser 
Hot och våld upplevdes som en frekvent psykisk påverkan (Angland et al., 2014). 
Sjuksköterskan upplevde våldet som en del av arbetet (Pich et al., 2011). Psykiska 
konsekvenser upplevdes som en faktor som påverkade sjuksköterskan efter hot och 
våld. En ständig rädsla, oro samt sårbarhet var några känslor som upplevdes av 
sjuksköterskan. Ett bristande stöd från omgivningen ledde till att de psykiska 
konsekvenserna var mer påtagliga genom att sjuksköterskan kände sig ensam i 
situationen (Angland et al., 2014; Han et al., 2017; Hassankhani et al., 2017; 
Ramacciati et al., 2018; Rozo et al., 2017; Tan et al., 2015; Wolf et al., 2014). Höga ljud, 
skrik samt patienters närmanden bidrog till att sjuksköterskorna upplevde rädsla och 
en osäkerhet kring hur de skulle agera (Angland et al., 2014). Sjuksköterskorna 
upplevde att våld på akutmottagningen bidrog till en konstant rädsla för det okända, 
vilket var kopplat till att de upplevde ett bristande emotionellt stöd i sådana situationer 
(Han et al., 2017; Ramacciati et al., 2018; Rozo et al., 2017; Tan et al., 2015; Wolf et al., 
2014). Upplevelser som sårbarhet och rädsla över att gå till arbetet existerade då det 
fanns en ständig risk för överfall eller att en våldsam situation kunde uppstå (Angland 
et al., 2014; Hassankhani, et al., 2017; Wolf et al., 2014;). Känslan av att känna sig 
skrämd, sårbar och ensam var utmärkande upplevelser när närstående till pateinterna 
stod nära och betraktade den hotfulla situationen utan att agera. Sjuksköterskan 
upplevde sig rädd och skakad efter den hotfulla situationen när närstående inte gjorde 
någonting (Han et al., 2017). Sjuksköterskan upplevde ofta skuld för att ha orsakat den 
hotfulla situationen (Angland et al., 2014; Ramacciati et al., 2018). Sjuksköterskan 
kände bristande uppskattning från omgivningen och klandrade sitt eget handlande i 
situationen genom återkommande tankar om ett alternativt och bättre agerande (Tan 
et al., 2015). Att arbeta i en ohållbar miljö utan sympati upplevdes påverka 
sjuksköterskans självkänsla (Wolf et al., 2014). Sjuksköterskan upplevde en konstant 
oro av det okända (Rozo et al., 2017). Hotfulla situationer ledde i vissa fall till att 
sjuksköterskan upplevde psykiska och emotionella konsekvenser från den uppkomna 
händelsen (Rozo et al., 2017). Känslor som sjuksköterskan upplevde var en känsla av 
obehag, ledsamhet, förnedring, osäkerhet och skadad stolthet vilket påverkade det 
psykiska välmåendet (Han et al., 2017; Hassankhani, et al., 2017; Pich et al., 2011; 
Ramacciati et al., 2018; Wong, Combellick, Wispelwey, Squires & Gang, 2017). En 
ständig stress upplevdes på grund av den hotfulla stämningen (Angland et al., 2014). 
Våldet som sjuksköterskan utsattes för på akutmottagningen beskrevs och upplevdes 
som ett lidande för det psykiska välmåendet (Ramacciati et al., 2018). Det framgick att 
det psykisk välmåendet var hotat och sjuksköterskorna upplevde sig olyckliga (Han et 
al., 2017).  
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Upplevelsen av existentiella konsekvenser efter hot och våld 

Hur de hotfulla situationerna togs emot och upplevdes grundade sig i sjuksköterskans 
grundläggande tankar och personliga uppfattningar. Där en återkommande fråga 
uppstod kring varför de blir utsatta (Ramacciati et al., 2018). De skyllde på sig själva 
och upplevde en ständig rädsla och sårbarhet (Angland et al., 2014). Sjuksköterskan 
upplevade frustration då de kände att de gjort allting rätt men ändå blev hotade (Wong, 
et al., 2017). Det beskrevs att sjuksköterskan upplevde händelserna som förstörande 
för själen. Sjuksköterskan upplevde en ständig kamp mellan vi och dem under hot och 
våldsamma situationer. Sjuksköterskan upplevde tankar om vad syftet med livet var, 
vilket bidrog till att omvårdnadsarbetet påverkades negativt (Pich et al., 2011).   
 

Upplevelsen av sociala konsekvenser  
Sjuksköterskor upplevde att deras sociala hälsa påverkades efter hot och våld. 
Sjuksköterskan upplevde en ständig rädsla och oro utanför arbetet vilket påverkade 
deras privatliv. Sjuksköterskorna upplevde en ständig stress över att möta de hot- och 
våldsamma personerna på arbetsplatsen och i privatlivet (Han et al, 2017; 
Hassankhani et al, 2017; Pich et al, 2011; Tan et al., 2015). Denna upplevelse utryckte 
sig olika mellan sjuksköterskor men stressen över detta var en gemensam nämnare 
(Han et al.,2017). Detta kunde visa sig genom att sjuksköterskan inte upplevde sig våga 
leva sitt liv som den brukade.  Detta bidrog till att sjuksköterskan tog avstånd från 
aktiviteter utanför hemmet och upplevde en social isolering (Han et al., 2017; Rozo et 
al., 2017). Upplevelserna av rädsla och ångest tog över vilket innebar att sjuksköterskan 
ständigt var på sin vakt vid vistelse utanför hemmet och där minsta situation kunde 
upplevas skrämmande och stressande (Hassankhani et al., 2017). Hot och våld 
upplevdes påverka sjuksköterskans familjerelationer.  Sjuksköterskan tog med sig de 
känslor hem som uppstått från arbetet vilket därmed implementerades på familjen. 
Sjuksköterskan upplevde en försämring i den sociala hälsan på grund av dåligt 
beteende mot familjemedlemmar (Hassankhani et al., 2017). En rädsla samt oro över 
familjemedlemmarnas säkerhet och att de skulle fara illa upplevdes (Han et al., 2017; 
Pich et al., 2011). Hoten var kopplade till arbetsplatsen men de upplevdes även påverka 
sjuksköterskan i personliga och privata plan (Han et al., 2017). Detta upplevdes skapa 
en osäkerhet hos sjuksköterskan om patientens hot var uppriktigt menade (Han et al., 
2017; Tan et al., 2015). Det beskrevs att sjuksköterskorna upplevde en osäkerhet av en 
sådan grad att sjukhusets vakter i några fall fått följa dem till bilen efter avslutat 
arbetspass (Pich et al., 2011). Familjemedlemmar fick köra dem till och från arbetet då 
sjuksköterskan upplevde en rädsla över att bli attackerad (Han et al, 2017).  

 
Upplevelsen av påverkan på omvårdnadsarbetet 
Omvårdnaden upplevdes ibland bli bristfällig vid situationer av hot och våld. 
Sjuksköterskan upplevde även en negativ påverkan på sitt omvårdnadsarbete samt 
profession då nolltolerans för hot och våldsamma situationer inte följdes.  

Upplevelsen av konsekvenser för omvårdnadsarbete  
Omvårdnadsarbetet som är den främsta delen i sjuksköterskan profession upplevdes 
påverkas av de hot och våld som förekom på akutmottagningen. Vilket upplevdes skapa 
en försämrad patientsäkerhet. Sjuksköterskan upplevde att arbetet blev tyngre, mer 
energikrävande, mer begränsat och svårare att genomföra. Arbetet upplevdes även ta 
längre tid och att de i vissa fall blev omöjligt att slutföra. Dessutom upplevdes att 
resterande patienter kom i skymundan (Han et al., 2017; Wong et al., 2017; Tan et al., 
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2015). Sjuksköterskorna upplevde att omvårdnadsarbete blev bristfälligt då det inte 
fanns tid eller kraft att ta hand om de våldsamma situationerna (Han et al., 2017). Det 
påpekas att upplevelsen av våldet bidrog till en försämrad förmåga att uppfatta 
patienternas behov samt förmågan till sympati för patienterna hos sjuksköterskan 
(Han et al., 2017; Pich et al., 2011). Sjuksköterskan upplevde en större frustration mot 
de patienter som betedde sig illa (Wong et al., 2017). Hot och våld upplevdes bidra till 
att sjuksköterskans fokus ibland förlorades vilket kunde leda till olika brister och fel 
exempelvis felmedicinering (Hassankhani et al., 2017). Sjuksköterskorna upplevde att 
det inte hade tid, kunde eller hann med pauser i omvårdnadsarbetet (Han et al., 2017). 
Vilket medförde en minskad koncentration som upplevdes påverka sjuksköterskans 
kompetens och effektivitet (Hassankhani et al., 2017). Det uppstod även ett minskat 
intresse för arbetet vilket medförde en sämre interaktion mellan patient och 
sjuksköterska (Hassankhani et al., 2017). Sjuksköterskorna upplevde ett krav av att bli 
duktiga på omhändertagande av patienter som agerade genom hot och våld, trots att 
det egentligen inte ingick i deras ansvarsområde (Wong et al., 2017). Hot och våld tog 
energi från sjuksköterskan, vilket upplevdes medföra trötthet och distraktion i 
omvårdnadsarbetet (Tan et al., 2015). Vid våldsamma situationer behövde 
sjuksköterskor skydda sig själv samtidigt som de var tvungen att ge omvårdnad för att 
patienterna inte skulle komma till skada. Sjuksköterskorna upplevde detta 
ansträngande då avsikten var att ingen av parterna skulle fara illa. (Tan et al., 2015; 
Wong et al., 2017). Sjuksköterskor upplevde att de inte visste hur de skulle agera vid 
hotfulla situationer som inverkade på deras arbetssätt (Angland et al., 2014).  Känslor 
av att inte kunna hantera arbetet uppstod och viljan av att säga upp sig uppkom (Wolf 
et al., 2014). Ett stort missnöje av omvårdnadsarbetet och ångest av att känna sig 
otillräcklig vid hot och våld upplevdes av sjuksköterskan (Ramacciati et al., 2018; Tan 
et al., 2015). Genom dålig kommunikation påverkades teamsamverkan vilket 
upplevdes försämras under hot och våld (Hassankhani et al., 2017). När samarbetet 
mellan sjuksköterskan och patienten brast upplevdes omvårdnadsarbetet som 
försvårat (Ramacciati et al., 2018).  

 
Upplevelsen av bristande professionalism  
Vid hot- och våldsamma situationer upplevdes det svårt för sjuksköterskan att utföra 
professionsspecifika uppgifter (Tan et al., 2015). När arbetsplatsen var osäker och inte 
togs på allvar eftersträvades en förbättring av arbetssituationen, eftersom 
sjuksköterskan upplevde denna situation som frustrerande och ångestfylld. Vilket 
gjorde det svårt för sjuksköterskan att utgå från sin profession (Wolf et al., 2014). 
Upplevelser av bristfällig motivation för att uppnå god och säker vård förekom vilket 
ledde till bristande professionalism (Hassankhani et al., 2017). Sjuksköterskan 
upplevdes inte vara lika sympatisk och professionell när arbetsplatsen var hotfull. 
Detta eftersom rädsla för arbetet, patienter och sin egen säkerhet var underliggande 
(Pich et al., 2011). Sjuksköterskan upplevde svårigheter att följa sin profession när 
aggressiva patienter var närgångna. Detta skapade en osäkerhet för andra patienter, 
då det upplevdes svårt att upprätthålla en god och säker omvårdnad (Wong et al., 
2017). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Design 
Forskning kring hur sjuksköterskan upplevdes påverkas av hot och våld studerades och 
därför valdes en litteraturöversikt. Genomförandet av en litteraturöversikt gjordes för 
första gången och därför fördes en diskussion kring hur detta skulle utföras. Metoden 
som användes var en  litteraturöversikt med inkluderande kvalitativa artiklar då det 
var bäst anpassat till syftet, vilket var att beskriva sjuksköterskans upplevelse. Den 
kvalitativa ansatsen fokuserade på att se samband, förklara och beskriva resultatet i 
litteraturöversikten (Forsberg & Wengström, 2013b). Det ansågs inte relevant att 
använda kvantitativ metod då detta inte fokuserade på att beskriva resultatet, eftersom 
kvantitativ metod inte används vid fenomenet upplevelse. En induktiv ansats valdes på 
grund av att slutsatser skulle utformas utifrån upplevelser vilket var mening med syftet 
(Henriccson & Bilhult, 2018).    

 
Datainsamling och metod 
Datainsamlingen gjordes genom artikelsökningar i databaserna Chinal och Medline. 
Databaserna valdes på grund av att de var inriktade på omvårdnad, vilket stärker 
tillförlitligheten på studien (Forsberg & Wengström, 2013a). Databaserna Medline och 
Cinahl valdes på grund av inriktningen på syftet. PuBmed är även en databas med 
inriktning på omvårdnad som kunde använts men valdes aktivt att exkluderas. Detta 
på grund av tidsbegränsning och att fokus låg på att finna relevanta sökningar. I de 
valda databaserna fanns i största mån vetenskapliga tidskriftsartiklar (Forsberg & 
Wengström, 2013a).  
 
Sökord utformades utifrån syftet och ansågs relevanta. Detta bidrog till ett begränsat 
sökområde vid artikelsökningarna. Två sökord var affect och effect vilket försvårade 
sökningen, då dessa ord är mer förkommande i kvantitativa artiklar. Detta kan ha 
påverkat resultatet genom att många kvantitativa artiklar framkom vid sökningen, 
vilket inte var vår design. Trunkering användes på sökordet nurs för att möjliggöra ett 
bredare sökfält av artiklar. Att kombinera de olika sökorden bidrog till att säkerställa 
en större relevans mot syftet vilket ökade trovärdigheten (Henricson, 2018a). Vid en 
del sökningar återkom en del av artiklarna vilket bidrog till ökad trovärdighet. 
Trovärdigheten på artiklarna ökade då en gemensam design var återkommande i en 
tredjedel av urvalet, eftersom många artiklar med samma design ofta får liknande 
resultat (Henricson, 2018a). 
 
Med hjälp av inkulsions- och exklusionskriterier ökade kvalitén och trovärdigheten på 
litteraturöversikten. Alla artiklar har tidigare blivit granskade av forskare vilket även 
kallas peer reviewd, vilket stärker trovärdigheten i studien. En av inklusionskriterierna 
var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska eftersom det hade krävts en utökad 
språkkunskap för att granska artiklar skrivna på annat språk. Vilket kunde ha medfört 
att feltolkning och vinkling av artiklarna hade uppstått relaterat till språkbrist. Detta 
kan ha lett till att artiklar med relevant fakta har exkluderats. De utvalda artiklarna var 
skrivna i Australien, Iran, Irland, Italien, Singapore, Taiwan och USA, vilket kan ha 
bidragit till ett bredare och större perspektiv på litteraturöversiktens syfte vilket ökar 
överförbarheten (Henricson, 2018a). 
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Urvalsprocessen gjordes genom att läsa alla sammanfattningar vid följande sökträffar. 
Processen gav en snabb överblick av de relevanta artiklarna som valdes ut. De utvalda 
artiklarna granskades ytterligare genom att läsa hela artikeln som bidrog till att en 
uteslutning kunde genomföras. Därefter framträdde de slutliga artiklarna som sedan 
kvalitetsgranskades. Kvalitetsgranskningen gjordes av båda författarna på samtliga 
artiklar där alla hade hög kvalitet, vilket ökar tillförlitligheten. Båda författarna hade 
samma tankesätt vilket leder till liknande resultatet och granskning. Ett etiskt 
godkännande fanns för samtliga artiklar och beskrevs mer ingripande i en del av 
artiklarna vilket ökade tillförlitligheten (Henricson, 2018a). 
 

Dataanalys 
Opponering, handledning och gruppträffar ökade trovärdigheten och tillförlitligheten 
i arbetet då ständig granskning och konstruktiv feedback från handledare samt 
studiekamrater erhölls regelbundet. Trovärdigheten och tillförlitligheten av arbetet 
ökade då två olika handledare granskade arbetet. Förförståelsen av ämnet som 
författarna bar med sig kunde begränsat resultatet. Vilket inte förekom på grund av att 
det hanterades väl genom ständig diskussion mellan författarna samt handledarna. 
Det som kan ha påverkat resultatet var att vid analys av artiklarna hamnade båda 
författarna på sidospår då annan intressant fakta fångade uppmärksamheten. För att 
undvika detta försökte fokus hållas på syftet, men tillförlitligheten för studien kan ha 
påverkats ändå.  
 
Resultatet kan vara överförbart till andra situationer och kontext. Detta då hot och våld 
är vanligt förekommande i vården. Artiklarna studerade sjuksköterskors upplevelser 
av hot och våld på akutmottagningen, vilket bedömdes vara överförbart till Sverige då 
hot och våld är vanligt förkommande även här på akutmottagningar. Examensarbetets 
överförbarhet kan däremot påverkas genom att sjukvårdssystem i andra länder är olika 
jämfört med systemet i Sverige. Detta har dock en sannolikt marginell påverkan på 
överbarheten då alla sjuksköterskor påverkas av hot och våld oberoende av 
sjukvårdssystem (Henricson, 2018a). Det forskningsetiska ställningstagandet 
efterföljdes i artiklarnas analys vilket ökar tillförlitligheten i resultatet. Det framkom i 
analysen att det etiska godkännandet av en artikel var svår att fastställa vilket 
minskade tillförlitligheten på artikeln. Det beslutades ändå att ta med denna artikel, 
då resultatet svarade på syftet.  

Resultatdiskussion  
Resultatet byggde på syftet som var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av hot och 
våld på akutmottagningen. Två centrala fynd i form av teman bildades som var 
upplevelsen av påverkan på hälsan och upplevelsen av påverkan på omvårdnadsarbete. 
Det framkom att de beskrivna upplevelserna var återkommande hos sjuksköterskan 
både arbetsmässigt och privat.  

Hot och våld och den fysiska upplevelsen  
I resultat framkom att sjuksköterskan upplevde att hot och våld kunde medföra fysiska 
permanenta men vilket påverkar den fysiska hälsan. Sjuksköterskan upplevde att det 
var svårt att undvika fysiska konsekvenser av hot och våld. Det beskrivs att ungefär en 
tredjedel av sjuksköterskor världen över exponeras för fysiskt våld (Spector, Zhou & 
Che, 2014). Fysiska skador som uppstått vid hot och våld upplevdes påverka 
sjuksköterskan på många olika plan (Hogarth, Beattie & Morphet 2016; McBreaty, 
2011) vilket stämmer överens med resultatet. Hot och våld av fysisk karaktär beskrev 
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sjuksköterskan uppleva frekvent (Stene, Larson, Levy & Dohlman, 2015; Avander et 
al., 2016). Detta framkommer även i resultatet.  Sjuksköterskorna upplevde att hot och 
våld ledde till en fysisk påverkan. Möjliga åtgärder för att förhindra att sjuksköterskor 
utsätts för hot och våld är att ansvarig ledning för vården tillsammans med personalen 
gör inventeringar och riskanalyser. Utifrån det som framkommer i riskanalysen kan 
förbättringar genomföras och på så vis hindra att sjuksköterskor blir utsatta för hot 
och våld (Socialstyrelsen,2009). Sjuksköterskorna upplever sig som syndabockar för 
patienternas dåliga humör och för det hot och våld som förekommer (Ramacciati, 
Ceccagnoli & Addey, 2015). Sjuksköterskans profession upplevdes påverkas genom att 
försvåra arbetet och genomförandet. Sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningen 
upplever att hot och våld är en del av det dagliga arbetet (Morphet et al., 2014). 
Sjuksköterskan beskrev att de blev vana vid att hot och våld förekom på 
akutmottagningen (Stene et al., 2015). Att hot och våld var en del av arbetet framkom 
även i Hogharts et al. (2015), Ramacciati et al. (2015) och Stene et al. (2015). 
Upplevelser som trädde fram vid hot och våld av fysisk karaktär ansåg 
sjuksköterskorna var svårt att undvika. Det upplevdes att sjuksköterskorna blev vana 
vid hotfulla situationer vilket beskrevs som en del av arbetet. Känslor av att känna sig 
som måltavlor var återkommande. Vilket i sig borde leda till svårigheter att genomföra 
sitt arbete utifrån samarbete och kommunikation i teamet samt patientens delaktighet 
i vården (Socialstyrelsen, 2009). Trots detta fortsatte sjuksköterskor att göra sitt arbete 
även då den hotfulla situationen upplevdes ge en påfrestelse på den fysiska hälsan samt 
profession. Sjuksköterskan upplevde att den fysiska hälsan förvärrades av hot och våld 
(McBrearty, 2011). Om den fysiska hälsan försämras kan omvårdnadsarbetet bli 
bristfälligt och säker vård blir svårare att bedriva. Blir omvårdnadsarbetet osäkert 
påverkas patienten och dess säkerhet. Då sjuksköterskor upplever en påverkan på sin 
fysiska hälsa framkom det i resultatet att de kände sig som måltavlor vid hotfulla 
situationer och att de distanserar sig från patienten. Vilket kan leda till att säker vård 
inte kan bedrivas och samarbete mellan patient och sjuksköterska försvåras (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016; Silva et al., 2018). 
 

En del av arbetet vid psykisk påverkan 
I resultatet framkom att hot och våld upplevdes bidra till psykiska men hos 
sjuksköterskan så som rädsla, oro och nedstämdhet. Konsekvenser för sjuksköterskor 
som arbetar i akutsjukvård under hot och våld kan i olyckliga fall leda till livshotande 
skada, posttraumatisk stress och psykisk påfrestning (Gates, Gilleice & Succop, 2011; 
Taylor & Rew, 2016).  I   Stene et al. (2015) lyfts det upp att hot och våld aldrig borde 
blir accepterat.  Sjuksköterskans välbefinnande och psykiska hälsa upplevs negativt av 
hot och våld (Hamdan & Abu Hamra, 2015) vilket stämmer överens med resultatet. 
Vilket kan leda till att sjuksköterskan upplevs må psykiskt dåligt (Avander, Heikki, 
Bjerså & Engström, 2016). Det beskrevs att hot och våld bidrog till en konstant oro hos 
sjuksköterskan vilket upplevdes leda till negativa känslor. Sjuksköterskan ansvarar för 
omvårdnaden som utförs gemensamt med patient och närstående där bevarandet av 
integritet och värdighet sätts i fokus (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Negativa 
känslor kunde leda till psykiska påfrestningar på sjuksköterskan som depression och 
stress (Avander et al., 2016). En skrämmande och hotfull situation upplevdes bidra till 
stress hos en del sjuksköterskor som inte fanns före de hot och våld som uppstått. 
Rädsla, sårbarhet, ensamhet, frustration, övergivenhet och uppgivenhet var en del av 
de känslor sjuksköterskorna upplevde vid hotfulla situationer som påverkade dem 
psykiskt. Ensamhet, övergivenhet och frustration nämns även i Ramaccitati et al. 
(2015) som upplevelser hos sjuksköterskan vid hot och våld. Upplevda känslor som 
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uppstod vid hot och våld kan bidra till att sjuksköterskans ansvarsområde och 
profession försvåras vilket kan påverka säkerheten i vården.  Stoltheten hos 
sjuksköterskan minskade som gjorde att uppgivenheten blev dominerande vilket 
bidrog till att omvårdnaden och patienten inte sattes i fokus. Upplever sjuksköterskan 
dessa känslor påverkar detta omvårdnadsarbete som i sin tur leder till att 
patientsäkerheten riskerar att påverkas. Är sjuksköterskan rädd och mår dåligt är det 
svårt att bedriva säker vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

 
Social upplevelse av hot och våld 
I resultatdelen framkom det att hotfulla situationen upplevdes medföra en osäkerhet 
för sjuksköterskan och det sociala livet om patientens hot var uppriktigt menat. 
Sjuksköterskan står i en svår situation mellan en trygg arbetsmiljö och att kunna 
bedriva omvårdnadsarbetet (Morphet et al,. 2014). En upplevelse av konstant rädsla 
över att kunna möta de patienter som utövat hot och våld utanför arbetet fanns 
(McBrearty, 2011) vilket även beskrivs i resultatet. Detta upplevdes av sjuksköterskan 
genom att inte vågade leva sitt liv som förut. Sjuksköterskan upplevde sig ständigt vara 
på vakt och en rädsla för att bli attackerad. Det beskrevs att små händelser kunde 
upplevas mer skämmande än de borde. De olika faktorerna upplevdes skapa en social 
isolering som uppstod på grund av de hot och våld sjuksköterskorna utsatts för på 
akutmottagningen. Detta stämmer överens med Avander et al. (2016) där hot och våld 
upplevdes skapa konsekvenser för sjuksköterskans privata liv som ledde till osäkerhet 
och en ständig rädsla. Sjuksköterskan har ett ansvar att ingripa på ett passande sätt 
när exempelvis hot och våld förekommer. Detta för att skydda familjer, allmänheten 
och enskildas personer hälsa när den är hotad, utan att exponera sin egen hälsa för fara 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2017; svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Vid hot 
och våld framkom dock att familjerelationer upplevdes påverkas av hot och våld där 
sjuksköterskan kände oro och rädsla för att familjen skulle fara illa. Sjuksköterskan 
upplevde sig vara överbeskyddande mot familjen och vänner som en konsekvens av de 
hot och våld de utsatts för (Avander et al., 2016). Sjuksköterskan upplevde sig ta med 
sina känslor hem och utagerade dem på familjen i form av aggressivitet och dåligt 
beteende. Detta upplevdes kunna leda till att sjuksköterskan skapade problem och 
konflikter i hemmet och på så sätt förstörde och skadade familjeförhållandet (Najafi et 
al., 2017). Detta tas även upp i resultatet. Då sjuksköterskan alltid är på sin vakt och 
rädslan övertar är det svårt för sjuksköterskan att bedriva säker vård. Detta på grund 
av att fokus hamnar på fel företeelser när det bör ligga på patientens välbefinnande och 
hälsa. Upplevs arbetsmiljön som osäker blir det svårt att kunna utöva sitt arbete på ett 
korrekt sätt. Patienten och omvårdnadsarbetet blir då bristfälligt och i skymundan där 
en säker vård blir svår att utöva (Socialstyrelsen, 2009). 
 
Omvårdnadsarbete 
I resultatet framkom att patientsäkerheten försämras under hot och våld och att detta 
upplevdes påverka sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Sjuksköterskor på 
akutmottagningen blir mer defensiva och distraherade av hot och våld, även mot 
patienter som inte utför något hot (Morphet et al., 2014; Ramacciati et al., 2015). När 
sjuksköterskan upplevde arbetsplatsen som osäker framkom känslor av rädsla (Najafi 
et al., 2017). Vid förekomsten av hot och våld på akutmottagningen kan en bristande 
omvårdnad uppstå vilket leder till att patientsäkerheten försämras (Avander et al., 
2016). Hanterbarheten av både den hotfulla situationen och omvårdnadsarbete blir 
inte hälsosamt eller hållbart. Det beskrevs att sjuksköterskan upplevde att vid hot och 
våld blev omvårdnadsarbetet mer påfrestande. Fokus hamnar på fel områden och 
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arbetet blir mer ansträngande. Det framkom att det är svårt att lägga tid på sina 
patienter utöver det medicinska arbetet (Rahmqvist, Benzei & Erlingsson, 2018). 
Sjuksköterskan upplevde att hot och våld kunde bidra till felmedicinering. Detta 
upplevdes i sin tur kunna bidra till en konsekvens för patienten och dess säkerhet. Det 
framkom att ett stort ansvar ligger på sjuksköterskan för att säkerhetsställa 
omvårdanden för patienterna och sin egen trygghet (Avander et al., 2016).  
Sjuksköterskan ska på ett professionellt sätt, oavsett situation ge god omvårdnad. 
Omvårdnaden ska vara baserad på evidens och ges till personen som drabbats av 
plötslig ohälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Sjuksköterskorna upplevde att 
omvårdnadsarbetet blev tyngre vid hot och våld som resulterade i att arbetet blev 
svårare att genomföra. Patienternas olämpliga beteende skapade en frustration hos 
sjuksköterskan vilket ledde till att omvårdnadsarbetet, personalen och 
patientsäkerheten också försämrades. Konsekvensen av hur hot och våld upplevdes 
hos sjuksköterskan beskrevs som att attityd förändrades främst mot patienter och 
deras närstående som resulterade i en patientrisk och bristfällig omvårdnad. 
Ytterligare en upplevd konsekvens hos sjuksköterskan var ett minskat vårdande och 
kontakt med patient och dess anhöriga (Hamdan & Abu Hamra, 2015). 
Otillräckligheten som upplevdes av sjuksköterskan kunde leda till att patienterna 
utsattes för en risk och att arbetsmoralen sänktes (Avander et al., 2016). 
Sjuksköterskans profession och omvårdnadsarbete blir vid hot och våld svår att 
bedriva, då hot och våld påverkar och försvårar omvårdnadsarbete kring säker vård. 
Utförs inte en god omvårdnad kan detta bidra till att patienten blir lidande. 
Omvårdande och professionen är utformad för patientens bästa och upplevs svår att 
följa vid hot och våld (Morphet et al., 2014). 

Slutsatser 

Sjuksköterskor upplevde individuellt hur hot och våld på akutmottagningen påverkade 
omvårdnadsarbetet samt deras fysiska och psykiska hälsa, sociala liv och deras 
existens. Återkommande var att sjuksköterskan kände sig ensam och upplevde en brist 
på stöd från omgivningen vid hotfulla situationer. Att arbeta för en säker vård utan 
hotfulla situationer är en viktig komponent för både sjuksköterskan, patienterna och 
vårdandet.  
 
Slutsatsen är att ett förebyggande risk- och konsekvens arbete ska genomföras så att 
sjuksköterskorna inte utsätts för hot och våld. I sjuksköterskan profession beskrivs en 
strävan att alla patienter ska få en god och säker vård, vilket är svårt under hot och 
våld.  Nolltolerans bör alltid gälla och åtgärder behöver göras för att uppnå en säker 
miljö för både patienter och sjuksköterskor. Vid hot och våld påverkas sjuksköterskan 
hälsa, vilket leder till att omvårdnad, teamarbete, kommunikation och patientens 
delaktighet i vården riskerar att bli bristfällig vilket i sin tur påverkar patientens 
möjlighet till att få säker vård.  

Kliniska implikationer 
Resultatet ska bidra till att belysa det hot och våld som sjuksköterskan utsätt för på 
akutmottagningen. Detta genom att få en förståelse för att detta fenomen påverkar 
sjuksköterskan på olika sätt. Vidare forskning behövs för att få en djupare förståelse 
och kunskap om hur hot och våld bör förebyggas och hur vården ska säkerställas. 
Resultatet förväntas vara användbart för all sjukvårdspersonal för att belysa den 
ansträngda miljön sjuksköterskan dagligen möter på akutmottagningen.  
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