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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Akutmottagningar är överrepresenterade när det gäller förekomsten av våld inom 

vården. Våldet påverkar sjuksköterskans förmåga att ge god vård negativt och riskerar både 

patientsäkerheten och arbetsmiljön på akutmottagningen.  

Syfte: Att undersöka vilka riskfaktorer som kan öka risken för att en patient uppvisar ett 

våldsamt beteende på akutmottagningen samt hur personalen bemöter dessa patienter. 

Metod: Arbetet är designat som en integrativ litteraturstudie där 12 artiklar inkluderades. 

Resultat: Ett flertal faktorer identifierades som betydelsefulla för risken att en patient 

uppvisar ett våldsamt beteende på akutmottagningen. Utifrån dem identifierades fyra faktorer 

som särskilt viktiga; väntetider under “strukturella faktorer”, alkohol eller drogpåverkade 

patienter under “substansrelaterade faktorer” samt patienter med psykiatrisk sjukdom under 

“medicinska faktorer”. Deltagarna i de olika studierna identifierade ofta samma faktorer, även 

om de lade olika mycket tyngd vid olika faktorer. Hur akutvårdspersonalen hanterade 

kontakten med de patienter som uppvisade ett våldsamt beteende var olika bland annat 

beroende på erfarenhet. Bättre kommunikation, information och ett empatiskt bemötande 

kunde minska risken för våldsamt beteende och avvärja ett våldsamt beteende. 

Slutsats: Förekomsten av våld på akutmottagningen kan sällan förklaras av en enskild faktor, 

utan oftast spelar många separata faktorer in. De riskfaktorerna som identifierats som enskilt 

största för risken för våld på akutmottagning är väntetider, alkohol och/eller drogpåverkade 

patienter samt patienter med psykiatrisk sjukdom. God kommunikation, information och 

empati kan minska risk för våld eller kan minska eller förebygga att våld uppstår. 
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Abstract 

Background: Emergency departments are over-represented in the incidence of violence in 

health care. Violence affects nurses' ability to provide good care in a negative way and 

increases the risks to both patient safety and workplace environment. 

Purpose: To investigate the risk factors that can increase the risk of a patient exhibiting 

violent behavior in the emergency department and how the staff treats these patients. 

Method: The thesis is designed as an integrative literature review in which 12 articles were 

included. 

Results: Several factors were identified as important to the risk of patients exhibiting violent 

behavior when visiting the emergency department. Four factors amongst them were identified 

as especially important: waiting times under “structural factors”, patients under the influence 

of alcohol or narcotics under “factors related to substances”, as well as patients with 

psychiatric disorders under “medicinal factors”. The participants in the different studies often 

identified the same factors, even though they had differing opinions on the importance of the 

factors. The emergency department staff handled the contact with patients exhibiting violent 

behavior differently based on several factors such as experience. Better communication, 

information and an empathic treatment of could lessen the risk of violent behavior and help 

stave off violent behavior. 

Conclusion: The most common risk factors for violence in the emergency department are 

waiting times, alcohol and / or drug affected patients and patients with psychiatric illness. 

Good communication, information and empathy can reduce the risk of violence or averting 

violence. 
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Bakgrund  

Patienter som uppvisar ett våldsamt beteende mot vårdpersonal är ett stort problem inom 

vården runt hela världen. Enligt World Health Organization (WHO) upplever 8-38% av hälso- 

och sjukvårdspersonal fysiskt våld någon gång under sin arbetskarriär, samt att det är 

betydligt fler som drabbas av psykologiskt våld (WHO, 2016). En studie av Arnetz, Arnetz 

och Pettersson (1996) undersökte mer än 2600 svenska sjuksköterskors upplevelser av våld 

och kom fram till att 30 % av dessa någon gång under sitt arbetsliv upplevt våld på 

arbetsplatsen. Motsvarande siffror i Finland är 10 % och i Storbritannien, jämfört med 

genomsnittet för samtliga yrkesgrupper, löper personal inom 

hälso- och sjukvård 3-4 gånger större risk att råka ut för våld på arbetsplatsen (WHO, 2002). 

 

Begreppsdefinition 

Våldsamt beteende 

Våldsamt beteende definieras här efter WHO:s definition av våld som ”ett beteende som 

genom medveten användning av makt, genom hot om eller utförd handling, mot en individ 

eller grupp, resulterar i eller har en hög sannolikhet att resultera i skada, psykisk eller fysisk” 

(WHO, 2016). I detta arbete kommer endast våldsamt beteende mot vårdpersonal att 

behandlas, inte våld mellan patienter eller mot andra individer på akutmottagningen. 

 

Triage 

Förarbetet definieras triage som de system inom akutsjukvården som används för att bedöma 

hur de tillgängliga vårdresurserna bäst fördelas bland de patienter som inkommer till 

mottagningen (SBU, 2010). 

 

Sjuksköterskans ansvar 

Enligt International Council of Nurses (ICN) har sjuksköterskan fyra huvudsakliga 

ansvarsområden vilka är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande. Sjuksköterskan ska även vara medveten om hur den omgivande miljön påverkar 

hälsan. Sjuksköterskan ska även jobba för en vårdkultur med ett etiskt förhållningssätt och en 

pågående öppen dialog (ICN, 2012). De menar även att sjuksköterskan på passande vis ska ge 

skydd och värna om patienters, anhörigas eller familjens hälsotillstånd är hotat av personalens 

eller någon annan persons beteende (ICN, 2012).  

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) så ska sjuksköterskor ingripa om de i sitt jobb ser 
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missförhållanden som påverkar patienten. Detta gäller även om missförhållandena orsakas av 

den egna organisationen såsom resursbrist, otillfredsställande ledarskap, arbetsmiljöproblem 

eller brist på kompetens hos personal. Organisationen ska vara uppbyggd så att faror och 

skador inte sker och personalen kan känna sig tillfredsställda i sitt arbete och på sin 

arbetsplats. I många situationer uppstår etiska dilemman och de har ökat i antal de senaste 

åren och blir alltmer svårbedömda. Omvårdnad har ofta en etisk dimension, sjuksköterskor 

har för sig själva ett ansvar för de beslut de fattar och hur de bemöter patienter. Hur personal 

bemöter en patient är en avgörande faktor för hur patienten sedan uppfattar vårdinsatsen. 

Därför menar Svensk sjuksköterskeförening (2014) att det är viktigt att bemöta patienter och 

anhöriga på ett bra sätt, lyssna till deras funderingar, låta de vara delaktiga i vården och 

anpassa omvårdnaden efter behov och den aktuella situationen vilka kriterier de jobbar ifrån 

för att säkerställa en god och säker vård. Målet för god och säker omvårdnad är att patienten i 

största möjliga mån uppleva självständighet, känna sig oberoende och uppleva hälsa. 

Maktförhållande mellan personal och patient ska balanseras så trygghet och respekt upplevs.  

 

Våld som ett arbetsmiljöproblem 

Hälso- och sjukvårdpersonal, vilket inkluderar personalen inom akutsjukvården, är således en 

grupp i riskzonen för att drabbas av våld på arbetsplatsen. I Sverige är Arbetsmiljöverket den 

myndighet som har ansvar för att lagar och föreskrifter om arbetsmiljöfrågor följs av 

arbetsgivare. De har i arbetsmiljöförordningen följande att säga om våld på arbetsplatsen: 

 

18 § Arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166)  

3 § Arbetet skall ordnas så att risk för våld eller hot om våld så långt som det är möjligt 

förebyggs.  

4 § Arbetstagarna skall ha tillräcklig utbildning och information och få tillräckliga 

instruktioner för att kunna utföra arbetet säkert och med tillfredsställande trygghet.  

6 § Arbetsplatser skall placeras, utformas och utrustas så att risk för våld eller hot om våld så 

långt som det är möjligt förebyggs.  

 

Den svenska sjukvården har en skyldighet att utforma sin verksamhet efter dessa regler och 

arbeta förebyggande mot förekomsten av våld på arbetsplatsen, i detta fall akutmottagningar. 

Så länge våld förekommer på mottagningarna kvarstår problematiken och vidare arbete krävs 

för att minska risken för att personalen eller andra individer kommer till skada. 
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Våld som ett patientsäkerhetsproblem 

Konsekvenserna av detta våld för patienterna undersöktes av Pich, Hazelton, Sundin och 

Kable (2010) i en litteraturstudie där de konstaterar att vårdens kvalité direkt påverkas 

negativt av förekomsten av våld mot sjuksköterskan. Även Privitera och Arnetz (2010) menar 

att våldet både direkt och indirekt påverkar sjuksköterskans förmåga att ge god vård. En 

konsekvens till våldet blir därmed vårdens kvalitet riskerar att minska och risken för 

vårdskador ökar.  

 

Varför på akutmottagning? 

Akutmottagningar är överrepresenterade när det gäller förekomsten av våld inom vården 

(Abou-El Wafta, El-Gilany, Abd-El-Raouf, Abd-Elmouty & El-Sayed, 2015). Varför våld är 

speciellt vanligt förekommande på akutmottagningar undersökte Cooper och Swanson (2002) 

och fann att uppkomsten av våld var knutet till många olika faktorer, däribland 

patientrelaterade och situationsrelaterade faktorer. De fann att det traditionellt har fokuserats 

på de patientrelaterade faktorerna, såsom tidigare psykiatrisk sjukdom, och att de 

situationsbaserade faktorerna har hamnat i skymundan. Då varje individ är unik kan det gagna 

den ansvariga sjuksköterskan att fokusera på vad den individuella patientens faktorer är för att 

främja dennes vård trots våldet. 

 

Teoretisk Referensram 

Att ha patienten i åtanke och skapa individuella vårdhandlingar är någonting som Katie 

Eriksson förespråkar som viktigt i en god omvårdnad. Omvårdnaden, eller vårdandet, är just 

den primära uppgiften för en vårdare, vilket sjuksköterskan i sin profession har. För att 

säkerställa en god omvårdnad krävs utöver en förståelse för vårdprocessen, en god förståelse 

för patientens individuella krav och förutsättningar (Eriksson, 2000). Genom vårdandet 

strävar vårdaren mot att hjälpa patienten till en bättre hälsa. Detta kräver en förståelse för vad 

begreppet hälsa innebär. Den kan definieras som relativ för varje individ och som ett 

integrerat tillstånd av sundhet, friskhet och välbefinnande (utan att nödvändigtvis innebära att 

sjukdom saknas) (Eriksson, 1984).  

Eriksson menar även att hälsa inte kan existera utan ett visst mått av lidande och att lidandet 

inte är en i grunden alltigenom dåligt. Lidandet kan ge mening åt hälsan men samtidigt bli 

ohanterligt om människan som lider inte kan uthärda det. Det är i detta skede sjukvården 

behöver stödja människan i sitt lidande så det blir uthärdligt (Eriksson, 1994). 

Patienter som uppvisar ett våldsamt beteende i mötet med sjukvården kan ses som lidande 
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enligt Erikssons teori. Genom att göra denna distinktion kan den ansvariga sjuksköterskan 

ställa sig frågan vad som kan göras för att lindra det lidande som tar sig yttryck genom våldet. 

Här är utformningen av individuella vårdhandlingar viktigt att lyfta fram i anslutning till 

bemötandet av patienter som har ett våldsamt beteende, detta för att kunna se vad patienten 

behöver i sin egen situation. Om det lidande som tar sig uttryck genom våldet kan identifieras 

kan vårdhandlingarna anpassas för att behandla bakomliggande orsaker, inte själva våldet i 

sig (Eriksson, 1994). 

 

1.1 Problemformulering 

Det akuta omhändertagandet är en viktig del av hälso- och sjukvården och det är viktigt både 

för den enskilda patienten och för samhället att denna instans är välfungerande.  

Akutmottagningar är överrepresenterade när det gäller förekomsten av våld inom vården 

(Abou-El Wafa et al., 2015). Hur det kommer sig att patienterna på akutmottagningen oftare 

tar till våld är inte tydligt, utan det finns både patientrelaterade riskfaktorer och andra faktorer 

som särskiljer vården på akutmottagningen från annan vård. Dessa faktorer tillsammans skulle 

kunna bidra till denna ökade tendens till våldsamt beteende bland patienterna. Det är därför 

intressant att identifiera dessa faktorer, för att kunna dra säkrare slutsatser om varför patienter 

uppvisar ett aggressivt beteende i så hög grad på akutmottagningar. Samtidigt är det även 

intressant att se hur personalen hanterar de patienter som uppvisar ett våldsamt beteende, då 

det är personalen som i sitt arbete behöver förhålla sig till de riskfaktorerna för våld som finns 

på avdelningen.  

 

1.2 Syfte 

Att undersöka vilka faktorer som kan öka risken för att en patient uppvisar ett våldsamt 

beteende på akutmottagningen samt hur personalen hanterar kontakten med dessa patienter. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

1) Vilka faktorer på akutmottagningen kan öka risken för att en patient beter sig våldsamt? 

 

2) Hur hanterar akutpersonalen kontakten med patienter som uppvisar ett våldsamt beteende? 
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Metod 

2.1 Forskningsdesign 

Arbetet är designat som en integrativ litteraturstudie enligt en metod beskriven av Whittemore  

& Knafl (2005). Denna design anses vara lämplig för att svara på studiens syfte då den ej är 

bunden till en viss typ av data utan en större bredd av tillgängligt material finns tillgängligt 

för analys. 

 

2.2 Urval 

Originalartiklar med primärdata från kliniska studier. 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Inklusionskriterier 

-Vetenskapligt granskade originalartiklar med primärdata antingen från kliniska studier eller 

randomiserade kliniska studier publicerade i vetenskaplig tidskrift.  

-Studier på engelska eller svenska, oavsett publicerings år. 

-Kvalitativa studier som svarar på syfte. 

-Kvantitativa studier som svarar på syfte. 

-Studier som efter kvalitetsgranskning visar medel till god kvalitet.  

-Studier vars heltext var tillgänglig gratis på internet eller kunde nås via Uppsala universitets 

bibliotek. 

 

Sökord  

För att hitta passande sökord användes Mesh-termer som hittats efter sökning i PubMed med 

inställning att söka efter Mesh-termer. Mesh- sökord som användes i sökningen efter studier 

var: “Emergency Nursing”,“Workplace Violence”,“Nurse-Patient relations”, “Emergency 

Medical Services”, "Emergency Service, Hospital", "Nurse-Patient Relations", "Violence", 

"Aggression" och "Accident Prevention". Dessa användes i olika formationer för att 

undersöka vilken kombination som bäst svarade på syftet. Sökningarna med Mesh-termer 

kombinerades även med sökord på fri hand för att öka mängden resultat som kunde svara mot 

syftet. Sökningarna noterades i en tabell där man får en överblick av den använda databasen, 

sökningsnummer, sökord, utfall och utvalda artiklar, se tabell 1 nedan. 
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Tabell 1: Resultat av preliminär sökning med planerade sökord 

Databas # Sökord Utfall Lästa 

abstracts 

Utvalda 

abstracts 

PubMed 1 “Workplace Violence” AND “Emergency 

Nursing” 

7 5 1 

PubMed 2 “Emergency Medical Services” AND 

“Emergency Nursing” 

24 4 1 

PubMed 3 "Emergency Service, Hospital" AND 

"Workplace Violence" 

21 2 0 

PubMed 4 "Emergency Service, Hospital" AND 

"Nurse-Patient Relations" AND Violence  

48 21 4 

PubMed 5 "Emergency Service, Hospital" AND 

Nurse AND Violence  

317 18 3 

CINAHL 6 ”Emergency Nurse Workplace Violence” 252 15 2 

PubMed 7 "Accident Prevention"[Mesh] AND 

"Aggression"[Mesh]) AND "Emergency 

Service, Hospital"[Mesh]  

6 1 0 

PubMed 8 "Accident Prevention"[Mesh] "Nurse-

Patient Relations"[Mesh] AND 

"Aggression"[Mesh]) AND "Emergency 

Service, Hospital"[Mesh]  

3 3 0 

PubMed 9 "Nurse-Patient Relations"[Mesh] AND 

"Aggression"[Mesh]) AND "Emergency 

Service, Hospital"[Mesh]  

11 1 0 

PubMed 1

0 

(("Emergency Service, Hospital"[Mesh]) 

AND "Nurse-Patient Relations"[Mesh]) 

AND "Violence"[Mesh]  

22 7 1 

 

Under den preliminära sökningen lästes 79 stycken abstracts och 13 stycken valdes ut som 

svarade mot inklusionskriterierna exklusive kvalitetsgranskningen. En artikel föll efter detta 

bort då den ej gick att nå via internet eller på något sätt få tillgång till via Uppsala universitets 

bibliotekstjänst. Efter detta blev den totala mängden utvalda artiklar för granskning 12 

stycken. 
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2.4 Tillvägagångssätt 

Preliminära litteratursökningar genomfördes i PubMed och CINAHL 2016-02-26 och 2016-

04-03 för att undersöka kunskapsläget gällande riskfaktorer för våldsamma handlingar bland 

patienter som kommer till akutmottagningen. Då det aktuella kunskapsläget ej var känt för 

författarna innan sökningen gjordes inga specifika begränsningar förutom att artikel ska vara 

på engelska eller svenska samt finnas tillgänglig i helhet genom Uppsala Universitets 

Bibliotek eller gratis på internet. Detta för att maximera antalet artiklar som kan vara 

relevanta för arbetet, dock eftersträvades så nya artiklar som möjligt för inklusion i arbetet. 

Efter sökningar i databaserna givit hanterbara resultat lästes rubrikerna till artiklarna, om 

rubrikerna stämde överens med syftet läses “abstract”. I de fallen “abstract” passade syftet 

laddades artikeln ned och hela artikeln lästes i sin helhet. Om artikeln var relevant för arbetet 

lästes den igenom noggrannare och kvalitetsgranskades. För arbetet hittades 12 artiklar som 

svarade mot syftet, se tabell 1. 

 

Kvalitetsanalys 

Studierna som valts ut för inklusion i arbetet kvalitetsgranskades enligt en förbestämd mall av 

Willman och Stoltz (Bilaga 2). Ett poängsystem användes där de delar som anses positiva för 

granskningen gav 1 poäng. Poängen slogs sedan samman och en procentsats utifrån den 

maximala poänggränsen beräknades. Procent används för att studierna enkelt ska kunna 

jämföras.  Gränsvärden för kvalitetsgrupperingen fanns inte angivna på kvalitetsprotokollet 

och bestämdes då i förväg av författarna för att få så objektiva gränsvärden som möjligt. 

Artiklar med 80 % - 100 % poäng bedömdes ha hög kvalitet, 60 % -80 % medelkvalitet och 

<60% låg kvalitet. 

De artiklar som i kvalitetsanalysen bedömts ha medelgod till hög kvalitet valdes sedan ut och 

läses igenom i ännu mer detalj för att få en bättre förståelse för resultatet. Efter 

kvalitetsgranskning sammanställdes informationen i artiklarna i en tabell ( Bilaga 1). 

Samtliga studier granskades av båda författarna separat för att minimera risken för 

feltolkningar. Författarna diskuterade sedan resultaten och slog samman tolkningarna till en 

granskning per studie. Där författarna hade olika åsikter om artiklarnas kvalitet undersöktes 

artiklarna igen gemensamt för att identifiera orsaken till de olika bedömningarna. När orsak 

identifierats enades författarna om en gemensam tolkning om sedan användes.  
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2.5 Dataanalys 

Dataanalysen gjordes i tre steg enligt metodik beskriven av Whittemore  & Knafl (2005). 

Tillvägagångssättet bestämdes av författarna innan analysen började för att säkerställa att 

resultaten blev så jämförbara som möjligt.  

 

Primärgruppering 

Initialt grupperades studierna i grupper efter deras metodik och design för att identifiera vilka 

studier som lämpade sig för samma typ av analys i kodningsstadiet. 

 

Kodning 

Studiernas innehåll undersöktes för att identifiera de resultat som var relevanta för arbetets 

syfte. Dessa kondenserades sedan av författarna till mindre stycken för enklare hantering och 

jämförelse med andra studier. Från den kondenserade datamängden identifierades sedan 

huvudfynden för varje individuell studie. 

Datakondenseringen utfördes för samtliga studier av bägge författarna var för sig för att sedan 

jämföra resultatet av kondenseringen och diskutera eventuella skillnader för att nå en 

gemensam tolkning som sedan använts i arbetet. Detta för att minimera risken för feltolkning 

av någon studie. Efter det att författarna enats om huvudfynd för de individuella studierna 

jämfördes dessa och slogs samman för att identifiera huvudfynden samt underfynd för arbetet.  

 

Datapresentation 

Huvudfynden och underfynden för arbetet presenterades sedan i en figur (figur 1) för lättare 

överskådlighet. Dessa presenterades sedan i större detalj var för sig. 

 

2.6 Etiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) skall etiska överväganden vid litteraturstudier göras 

beträffande urval och presentation av resultat. Strävan var att i arbetet använda studier med 

godkännande från etisk kommitté eller då etiska överväganden gjorts. Av de studier som 

inkluderades i arbetet redovisade 10 etiskt godkännande. 2 av studierna nämnde inte etiska 

överväganden. Samtlig information som upptäcks som har relevans för resultatet ska tas med i 

arbetet och ingen hänsyn till författarnas eventuella hypoteser om resultat skall tas. 
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Resultat 

 

3.1 Patientrelaterade riskfaktorer och andra faktorer som ökar risken för att en patient 

beter sig våldsamt på akutmottagningen 

Fyra huvudfynd med tillhörande underfynd identifierades utifrån artiklarna, se figur 1. 

 

Figur 1. Riskfaktorer för våld- huvudfynd och underfynd. 

 

3.1.1 Strukturella faktorer 

Som strukturella faktorer identifieras i arbetet tre kategorier av faktorer. Dessa är: 

Organisationsfaktorer, som rör sjukvårdens organisatoriska uppbyggnad av akutsjukvården. 

Miljöfaktorer, som rör den fysiska miljön som påverkar akutmottagningen. Samt 

säkerhetsfaktorer, som rör säkerhetsåtgärder som påverkar akutmottagningen. 
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Organisationsfaktorer 

Personal på akutmottagningar upplever att mottagningens organisatoriska uppbyggnad och de 

policys som existerar på avdelningarna kan bidra till att patienter blir våldsamma (Catlette, 

2005). Vissa sjuksköterskor menar att de från sjukhusledningens sida är för mån om att 

sjukhuset ska framstå som en patientvänlig miljö och inte prioriterar säkerheten tillräckligt för 

att våldsamt beteende ska kunna förebyggas på avdelningen (Wolf, Dealo & Perhats., 2014). 

Andra sjuksköterskor pekar på att avsaknaden av policys för våld på avdelningen leder till 

högre risk för våld (Morphet et al., 2014; Gillespie, Gates & Berry., 2013; Hamdan & Hamra, 

2015). Dock finns det risk för att tillämpningen av dessa policyer i sig leder till att öka risken 

för att patienter ska bli våldsamma (Catlette, 2005; Gillespie et al., 2013; Renker, Scribner & 

Huff., 2013) Exempel som läggs fram på policys som kan leda till våld är besöksförbud 

(Gillespie et al., 2013) eller rökförbud (Renker et al., 2013). Specifikt pekar personal på att 

policys som inte tillämpas konsekvent ökar risken för våld (Gillespie et al., 2013; Renker et 

al., 2013). 

Sjuksköterskor identifierar även bristen på konsekvenser för patienterna som utövar våld som 

en faktor i risken för att patienterna blir våldsamma från början. De menar att stödet från 

ledningen eller läkarna ofta inte är tillräckligt och att det inte känns som att någon juridisk 

möjlighet för upprättelse finns tillgänglig för dem (Renker et al., 2013; Wolf et al., 2014). 

Sjukhusets lokalisation och vilken typ av sjukhus det är identifieras som en faktor i hur hög 

risk det finns för att patienterna blir våldsamma (Hamdan & Hamra, 2015; Crilly, Chaboyer & 

Creedy., 2004; Renker et al., 2013). Risken för våldsamt beteende är högre på statligt ägda 

sjukhus än på privat ägda (Hamdan & Hamra, 2015; Crilly et al., 2004). Personalen på ett 

sjukhus beläget i en större stad upplever att detta ökar risken för våld på avdelningen (Renker 

et al., 2013). 

 

Miljöfaktorer 

Väntetider identifierades som en riskfaktor i 11 av 12 inkluderade studier (Morphet et al., 

2014; Wolf et al., 2014; Angland, Dowling & Casey., 2013; Pich, Hazelton, Sundin & Kable, 

2003; Gillespie et al., 2013; Renker et al., 2013; Darawad, Al-Hussami, Saleh, Mustafa & 

Odeh., 2013; Bee, Lau, Magarey & Wiechula., 2012; Luck, Jackson & Usher., 2007; Hamdan 

& Hamra, 2015; Crilly et al., 2004). Av dessa räknade personalen i 6 av 12 studier väntetiden 

som den största riskfaktorn eller bland de största (Morphet et al., 2014; Angland et al., 2013; 

Pich et al., 2009; Bee et al., 2012; Hamdan & Hamra, 2015; Crilly et al., 2004). 

Designen av akutmottagningen beskrivs ha en inverkan på risken för att patienter blir 
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våldsamma. Avsaknaden av enskilda rum för patienter och bristen på möjlighet till avskildhet 

leder till att patienter och anhöriga riskerar att bli våldsamma (Angland et al., 2013; Darawad 

et al., 2013). Triage pekas ut som ett område där risken för att patienter blir våldsamma är 

ökad för att det ofta är där patienten första gången får kontakt med personalen (Angland et al., 

2013). Trängsel och platsbrist identifieras som en betydande risk för våld ( Morphet et al., 

2014; Angland et al., 2013; Darawad et al., 2013; Bee et al., 2012; Pich et al., 2009). Personal 

på en akutmottagning beskriver svårigheterna med att vårda patienter i korridoren på grund av 

bristen på plats:  

 

‘There were so many patients on the corridor the heat and noise was cruel. . .you just knew someone was about 

to fly off the handle. . .next thing this guy is in my face hurling abuse and everyone looking and waiting to join 

in.’’  - Deltagare 10 (Angland et al., 2013) 

 

Utöver brist på utrymme och själva designen på mottagningen pekas även brist på personal ut 

som en riskfaktor till att patienter blir våldsamma (Morphet et al., 2014; Angland et al., 2013; 

Darawad et al., 2013; Hamdan & Hamra, 2015). Deltagarna i en studie upplever att risken för 

våld ökar på kvällen, när trängseln på avdelningen ökar och mängden tillgänglig personal per 

patient minskar (Darawad et al., 2013). Andra studier visar också på att risken för våld ökar 

på eftermiddagen till natten (Angland et al., 2013; Pich et al., 2009; Crilly et al., 2004). 

 

Säkerhetsfaktorer 

Tillgång till säkerhetspersonal på avdelningen beskrivs ha en förebyggande effekt mot att 

patienter blir våldsamma av deltagarna i flera studier (Catlette, 2005; Morphet et al., 2014; 

Angland et al., 2013). Triageansvariga sjuksköterskor i en studie identifierar dock 

säkerhetspersonal som en potentiell riskfaktor, som istället kan öka risken för våld (Morphet 

et al., 2014).  

 

3.1.2 Personalfaktorer 

Som personalfaktorer identifieras i arbetet två kategorier av faktorer. Dessa är: 

Kommunikationsfaktorer, som rör den kommunikation som sker mellan patienter och 

personal på akutmottagningen. Samt personalens förutsättningar, som rör de egenskaper som 

personalen har med sig sedan tidigare som kan påverka risken för att patienter ska bli 

våldsamma på akutmottagningen. 
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Kommunikationsfaktorer 

Brist på information och dålig kommunikation från personalens sida är en riskfaktor för att 

våld uppstår (Catlette, 2005; Morphet et al., 2014; Angland et al., 2013). Risken för våld 

upplevdes även ökad när patienter kände sig ifrågasatt av personalen (Morphet et al., 2014), 

när personalen hade förutfattade meningar om patienten (Renker et al., 2013) eller när 

personal sa nej till en önskan patienten hade, som till exempel mat eller morfin recept (Beer et 

al., 2012). Otillräcklig kommunikation och information med patienter, anhöriga och besökare 

identifieras som en riskfaktor för våld (Angland et al., 2013; Renker et al., 2013; Darawad et 

al., 2013). Den interna kommunikationen mellan kollegor på akutmottagningar kan även den 

vara en riskfaktor till att våld uppstår (Renker et al., 2013; Angland et al., 2013). Misstag 

inom den interna kommunikationen är till exempel att läkare ger fel information till patienter 

och att sjuksköterskorna sedan måste rätta till misstagen eller att sköterskor ger olika 

information till patienten. Detta kan leda till oro och ökad risk för våld (Angland et al., 2013). 

 

Personalens förutsättningar 

I tre av studierna framkom att ung ålder och kort arbetserfarenhet erfarenhet inom hälso- och 

sjukvården var en riskfaktor för våld (Pich et al., 2009; Darawad et al., 2013; Hamdan & 

Hamra, 2015). Risken för att utsättas för våld identifierades i en studie som 2,4 gånger större 

för personal med kort arbetserfarenhet inom hälso- och sjukvården och som 2,3 gånger så stor 

för ung personal än för äldre (Hamdan & Hamra, 2015).  

Angland et al. (2013) visar på att stressad personal kan vara en riskfaktor för våld på 

akutmottagningen. Även brist på uppmärksamhet hos personalen ansågs vara en riskfaktor för 

våld (Wolf et al., 2014; Bee et al., 2012). Bristen på uppmärksamhet kunde bero på hög 

arbetsbelastning på mottagningen (Bee et al., 2012) eller också att personalen ignorerade 

tecken på våld (Wolf et al., 2014). Viss personal upplevde att det blir svårare att hantera 

patienter allt eftersom dagen går, vilket leder till en större risk att våld uppstår (Catlette, 2005; 

Angland et al., 2013). 

 

3.1.3 Patientfaktorer  

Som patientfaktorer identifieras i arbetet fem kategorier av faktorer. Dessa är: 

Substanspåverkade patienter, som rör de patienter som är påverkade av någon substans under 

interaktionen med sjukvården. Medicinska faktorer, som rör de medicinska tillstånd som kan 

påverka patienten. Förväntningar, som rör de förväntningar och krav patienter kan ha på 

sjukvården i samband med mötet med denna. Individuella uttryck, som rör de uttryck 
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patienter kan använda sig av i mötet med sjukvården. Samt individuella förutsättningar, som 

rör den bakgrund och de erfarenheter som patienten har med sig till mötet med sjukvården. 

 

Substanspåverkade patienter 

Deltagare i 11 av 12 studier identifierade patienter som är påverkade av alkohol eller droger 

som en riskfaktor för våldsamt beteende (Catlette, 2005; Morphet et al., 2014; Wolf et al., 

2014; Angland et al., 2013; Pich et al., 2003; Gillespie et al., 2013; Renker et al., 2013; Bee et 

al., 2012; Luck et al., 2007; Hamdan & Hamra, 2015; Crilly et al., 2004). Av dessa pekar 6 av 

11 på patienter som är påverkade av alkohol eller droger som de vanligaste eller bland de 

vanligaste patienterna att uppvisa ett våldsamt beteende (Catlette, 2005; Morphet et al., 2014; 

Pich et al., 2009; Gillespie et al., 2013; Renker et al., 2013; Crilly et al., 2004).  

Bee och medarbetare (2012) fann i sin studie att patienter som är påverkade av alkohol mer 

sällan än icke-påverkade visar tecken på att de riskerar att bli våldsamma innan själva våldet 

inträffar.  

 

Medicinska faktorer 

Patienter med psykiatrisk sjukdom i grunden sågs som en riskfaktor för våldsamt beteende i 9 

av 12 studier (Catlette, 2005; Morphet et al., 2014; Wolf et al., 2014; Pich et al., 2003; 

Gillespie et al., 2013; Renker et al., 2013; Bee et al., 2012; Hamdan & Hamra, 2015; Crilly et 

al., 2004).  Personal uppgav att de kände sig osäkra vid vården av patienter med psykiatrisk 

sjukdom då dessa upplevdes kunna eskalera till ett våldsamt beteende mycket snabbt 

(Catlette, 2005; Pich et al., 2009).  

Personal på akutmottagningar har delade meningar om risken för att dementa patienter blir 

våldsamma. Vissa identifierar demens som en riskfaktor (Luck et al., 2007), andra ser demens 

som en mindre viktig faktor i risken för våld (Darawad et al., 2013). Förvirring identifieras 

som en riskfaktor för att patienter ska bli våldsamma (Morphet et al., 2014; Luck et al., 2007). 

Vidare identifieras epilepsi, postikala tillstånd, skallskada, hypo- och hyperglykemi som 

tillstånd som ökar risken för att patienter ska bli våldsamma (Luck et al., 2007). Patienter med 

smärtproblematik sågs som en grupp som hade ökad risk att bli våldsamma (Gillespie et al., 

2013; Hamdan & Hamra, 2015). 

 

Förväntningar 

Skillnaden på vilken vård som patienten vill ha och den som personalen ger sågs som en 

potentiell riskfaktor för att patienten blir våldsam (Hamdan & Hamra, 2015). 
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Deltagarna i flertalet studier upplevde att patienter inte förstår hur verksamheten på 

akutmottagningen fungerar, specifikt triagesystemet. Denna okunskap identifieras som en 

faktor som ökar risken för att patienterna blir våldsamma (Morphet et al., 2014; Pich et al., 

2009). Bee et al. (2012) menar att patienters förväntningar när det kommer till väntetiderna 

och systemet varierar samt att risken för våld hos patienterna inte går att koppla direkt till hur 

länge de faktiskt väntar. Deltagare i en annan studie såg vissa patienter, specifikt yngre, som 

att de ansåg sig ha rätt till omedelbar vård och ofta krävde detta (Pich et al., 2009). 

 

Individuella uttryck 

Enligt studien av Pich och medarbetare (2009) så kan viss personal se vilka personer som 

kommer bli våldsamma. En annan av studierna visade på att ju fler tecken som viss personal 

uppfattar som indikator på att våld, desto större är risken för att detta inträffar (Luck et al., 

2007). 

Luck och medarbetare (2007) identifierar fem riskfaktorer för våld: Avvikande ögonkontakt 

och stirrande, ton och röstvolym, ångest, mumlande och vaggande gång fram och tillbaka. 

Även Bee och medarbetare (2012) tar upp riskfaktorer för våld i sin studie och identifierar 

liksom Luck och medarbetare (2007) avvikande ögonkontakt, stirrande, vaggande gång fram 

och tillbaka och mumlande som varningstecken för våld. Bee och medarbetare (2012) 

identifierar också agitation, butterhet, stel hållning, nervositet, skrikande, viskningar, 

samarbetsovillighet, ovänlighet och otacksamhet som riskfaktorer för våld. De medverkande 

i studien av Luck och medarbetare (2007) pekar också på att riskfaktorer för våld även kunde 

vara personer som upprepar en fråga ett flertal gånger, personer som svänger runt med 

armarna eller personer som vägrade behandling av vårdpersonal. Sjuksköterskor i studien av 

Crilly och medarbetare (2004) identifierade personer med krävande och 

uppmärksamhetssökande beteende som riskfaktorer för våld.  

I två studier identifierades ångest hos patient, anhörig eller besökare som en riskfaktor för 

våld (Hamdan & Hamra, 2015; Luck et al., 2007). Även anledningar till uppkomsten av 

ångest, att en anhörig känner ett stort ansvar för en sjuk patient, identifierades som 

riskfaktorer för våld (Luck et al., 2007). En tredjedel av gångerna då våld utbryter hos 

patienter är det utan att varningstecken på våld har uppfattats tidigare (Bee et al., 2012). 
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Individuella förutsättningar 

En studie identifierade anti-sociala och socialt isolerade personer som personer med högre 

risk att bli våldsamma på akutmottagningen (Morphet et al., 2014). Deltagare i en annan 

studie identifierade personer från en lägre socioekonomisk klass som personer med högre risk 

för att bli våldsamma (Pich et al., 2009). Hög ålder sågs inte specifikt som en riskfaktor för att 

en patient riskerade att bli våldsam (Pich et al., 2009). Språkförbistringar identifierades som 

en riskfaktor för att våld uppstår i en studie (Renker et al., 2013). 

Viss personal tog i en studie upp om det var någon skillnad i risk för våldsamt beteende 

mellan olika kön. Studien visade ingen statistisk skillnad mellan män och kvinnor, men att de 

sett en stegring av kvinnors våld (Pich et al., 2009). 

Kulturella faktorer identifierades specifikt som en riskfaktor för våld i två studier (Renker et 

al., 2013; Darawad et al., 2013) och som en faktor som kan förebygga våld i en, som menade 

att ett kulturellt uttryck som förebygger våld är ökad respekt för äldre (Darawad et al., 2013). 

En studie tar till exempel upp hur man använder ögonkontakt och att hur fel användande av 

denna gest kan ge fel eller rätt intryck kulturmässigt och på så sätt vara en riskfaktor eller en 

förebyggande faktor för våld (Luck et al., 2007). 

Två av studierna visar på att tidigare våldshistorik är en riskfaktor för att personer ska uppvisa 

ett våldsamt beteende när de kommer till akutmottagningen (Wolf et al., 2014; Gillespie et al., 

2013). Risken ökar för att de patienter med våldshistorik antingen blir offer för våld eller 

utsätter annan person för våld anser 9,6%  av personalen i en studie (Gillespie et al., 2013). 

Samma studier pekar på att poliseskort till akutmottagningen är en riskfaktor för våld. Enligt 

Gillespie och medarbetare (2013) pekar 10 % av vårdpersonalen på detta. 

Patienter som kom till akutmottagningen i syfte att få tillgång till narkotika, tex morfin, 

identifierades som troliga för att uppvisa ett våldsamt beteende på akutmottagningen 

(Morphet et al., 2014; Gillespie et al., 2013; Renker et al., 2013; Bee et al., 2012) Även 

patienter som ofta återkommer till akutmottagningen sågs som i riskzonen för att utveckla ett 

våldsamt beteende (Gillespie et al., 2013). 

 

3.1.4 Faktorer relaterade till närstående 

Som faktorer relaterade till närstående identifieras i arbetet de faktorer som rör de personer, 

anhöriga eller andra individer, som följer med patienten till akutmottagningen eller besöker 

patienten där efter intagning, 

Utöver patienten identifieras dessa anhöriga och besökare som en betydande källa till våld på 

akutmottagningen (Catlette, 2005; Morphet et al., 2014; Pich et al., 2009; Darawad et al., 
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2013; Luck et al., 2007; Hamdan & Hamra, 2015). Viss personal identifierade anhöriga och 

besökare till patentet som troligare att bli våldsamma än patienten själv (Darawad et al., 2013; 

Hamdan & Hamra, 2015). Specifikt beskrevs unga föräldrar som en särskild riskfaktor för 

våld (Pich et al., 2009). Anhöriga upplevdes oftare använda verbalt våld än fysiskt (Catlette, 

2005; Renker et al., 2013). 

 

3.2 Hur hanterar akutpersonalen kontakten med patienter som uppvisar ett våldsamt 

beteende? 

 

Bättre kommunikation 

Akutpersonalen är de som möter patienter och anhöriga som kommer till akutmottagningen. 

Det är således dessa som möter de faktorer som dessa människor tar med sig in på 

akutmottagningen. Enligt Luck och medarbetare (2007) samt Bee och medarbetare (2012) 

visste viss personal hur de skulle bemöta ett eskalerat aggressivt beteende, identifiera våldets 

orsak genom kommunikation och förbättra en ansträngd relation. God information och 

kommunikation med patienten från personalens sida (Angland et al., 2013; Bee et al., 2012) 

samt empatisk kommunikation med patienter och anhöriga för att mildra frustration av t.ex. 

väntetid minskar risken för våld (Bee et al., 2012).  Empatisk kommunikation beskrevs i 

mötet med patienten som att personalen kan hälsa trevligt, visa att de ser att en patient har 

anlänt till akutmottagningen, väntar på känslouttryck eller oro hos patienten, att kalla 

patienten med förnamn och tacka patienten då den svarar på frågor av Bee och medarbetare 

(2012).  

Vårdpersonalen bör även tänka på att patienterna inte kan se genom stängda dörrar, därför är 

det viktigt att i kommunikationen tänka på att uppdatera patienterna regelbundet (Bee et al., 

2012). Sjuksköterskor uppgav att när de försökte läsa av patienternas uttryck och insåg att 

våld kan komma uppstå att om de då började kommunicera med patienten eller familj om 

deras orosmoment så eskalerade sällan situationen till en våldsam situation (Luck et al., 

2007).  

Vissa sjuksköterskor sa att de kunde identifiera riskfaktorer i mötet med patienten för våld hos 

en person innan våldet utbrutit för att hantera dessa (Pich et al., 2009). Annan personal 

upplevdes mer trolig att trigga patienter till ett våldsamt beteende (Bee et al., 2012). Personal 

berättade att de i trängda lägen kunde bygga upp en mur mellan patienten och de själva i 

försvar och låter kommunikationen utebli, detta kunde öka risken för ett våldsamt beteende 

(Angland et al., 2013).  
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Sjuksköterskor menade att om de redan innan mötet med patienter visste om att de hade en 

våldshistorik skulle det vara lättare att bemöta patienten på rätt sätt och förhindra att våld 

riskerar att uppkomma (Gillespie et al., 2013). Viss personal menar att de fått otillräckligt 

förberedande träning för våld och hade varit nyttigt för att lära sig att hantera patienter som 

riskerar att bli våldsamma (Catlette, 2005; Morphet et al., 2014; Pich et al., 2009; Hamdan & 

Hamra, 2015). 

Det kom fram åsikter från personal att i mötet med en våldsam patient så ansågs våld inte som 

just våld. När patienter som var berusade (Pich et al., 2009), äldre, dementa, förvirrade (Pich 

et al., 2009; Hamdan & Hamra, 2015) eller av andra anledningar inte kunde stå får sina 

handlingar (Bee et al., 2012) utövade våldsamma handlingar, ansågs inte detta av viss 

personal som våld.  Personal i två av studierna anser att det förekommer en normalisering av 

våldet på akutmottagningen (Wolf et al., 2014; Renker et al., 2013). En personal beskriver 

problematiken: 

 

“We condone bad behavior by giving meds (pain) to verbally and physically abusive people. We give them the 

satisfaction that this abusive behavior will get them what they want”. 

(Renker et al., 2013) 

 

4. Diskussion 

Fyra faktorer identifierades som särskilt viktiga, väntetider under “strukturella faktorer”, 

alkohol eller drogpåverkade patienter under “substansrelaterade faktorer” samt patienter med 

psykiatrisk sjukdom under “medicinska faktorer”. Deltagarna i de olika studierna 

identifierade ofta samma faktorer, även om de lade olika mycket tyngd vid olika faktorer. Hur 

akutvårdspersonalen hanterade kontakten med de patienter som uppvisade ett våldsamt 

beteende var olika bland anat beroende på erfarenhet. Bättre kommunikation, information och 

ett empatiskt bemötande kunde minska risken för våldsamt beteende och avvärja ett våldsamt 

beteende. 

 

4.1 Resultatdiskussion 

Frågeställning 1: Riskfaktorer för våld 

Långa väntetider pekades ut som en av de största riskfaktorerna för att patienter riskerar att bli 

våldsamma, ofta i samband med andra faktorer såsom avdelningsdesign och policy. En tanke 

som läggs fram i studien av Bee et al. (2012) är speciellt intressant i sammanhanget då den 

menar att det för vissa patienter inte spelar någon roll hur länge de faktiskt behöver vänta, 
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utan riskerar att bli våldsamma oavsett. Det kan vara så att ovissheten i sig leder till att 

patienterna riskerar att bli våldsamma, något som stöds av förslagen från andra studier, som 

menar att istället för att fokusera på att förkorta väntetiderna i sig kan det vara mer effektivt 

att rikta in sig på att informera patienterna om hur akutmottagningen och triagesystemet 

fungerar. Avdelningsdesign och personaltillgänglighet identifieras som faktorer som ofta har 

en stor inverkan på längden på väntetiderna, en naturlig följd av dålig personaltillgång och allt 

för liten akutmottagning i förhållande till patientmängden är att väntetiderna blir längre och 

risken för våld till följd av dem ökar. Här är det intressant att notera att förekomsten av våld i 

sig självt kan förlänga väntetiderna. Morphet och medarbetare (2014) beskriver hur 

våldsamma patienter kan kräva hantering av personal som annars skulle kunna ta sig an andra 

patienter som kräver vård. Av detta kan slutsatsen dras att förekomsten av våld på 

avdelningen i sin tur kan öka risken för ytterligare våld. 

En strukturell riskfaktor för våld som det råder delade meningar om i de inkluderade studierna 

är förekomsten av säkerhetspersonal på akutmottagningen. De beskrivs generellt minska 

risken för att patienter blir våldsamma, men pekas av viss triagepersonal ut som en faktor som 

kan öka risken för våld i triageområdet. Varför de skulle öka risken vid triage adresseras ej i 

den aktuella studien. Säkerhetspersonal kan dock fylla en annan roll än att genom direkt 

interaktion med eller synlighet för patienterna minska risken för våld istället finnas till som en 

resurs för personalen för att öka deras säkerhet och villighet att hantera potentiellt våldsamma 

patienter. Denna tanke stöds av de studier där deltagare uppgett att de vill ha ökad närvaro av 

säkerhetspersonalen för att de känner sig osäkra inför vissa patienter och situationer (Angland 

et al., 2014; Catlette et al., 2005; Morphet el al., 2014). 

Utöver väntetider identifierades både alkohol/drogpåverkade patienter och psykiatriskt sjuka 

patienter som den största riskgruppen för att bli våldsamma. Karakteristiskt för båda dessa är 

att de uppfattas av deltagare i flera studier i arbetet som oförutsägbara och oftast snabbare 

eskalerar till våld än nyktra personer eller personer som ej har en psykiatrisk sjukdom (Bee et 

al. 2012; Gillispie et al., 2013; Catlette 2015). Intressant att notera om dessa patienter är även 

att de tillsammans med personer som lider av demens eller konfusion identifieras som den 

grupp patienter som är troliga att bli våldsamma i samband med utförandet av vård 

handlingar, någonting ej tas upp som troligt i samband md vården av andra patienter som ej 

har samma egenskaper. 

En annan sak som tas upp i samband med patienter som är påverkade av alkohol eller droger 

samt patienter som lider av demens eller konfusion är att de av viss personal uppfattas sakna 

uppsåt för sitt våld. Denna avsaknad av uppsåt kan leda till att sjukvårdspersonalen ser deras 
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våld som mindre allvarligt än våldet från patienter som ej uppvisar något av dessa attribut. En 

sådan uppfattning om våld som saknar uppsåt skulle kunna bidra till normaliseringen av våld 

på arbetsplatsen för personalen, då denna typ av våld då ses som oundvikligt och en del av 

arbetet. Specifikt denna tanke om risken för normalisering är dock ingenting som studierna i 

detta arbete specifikt tar upp. 

Anhöriga och besökare identifieras intressant nog som betydande riskfaktorer för våld på 

akutmottagningen (Darawad et al., 2013; Hamdam & Hamra, 2015; Morpher el al., 2014), i 

vissa fall som troligare att eskalera en situation till våld än patienterna själva (Darawad et al., 

2013; Hamdam & Hamra). Att specifikt unga föräldrar pekas ut som en specifik riskfaktor 

(Pich et al., 2009) är även det intressant. Varför det är såpass vanligt att anhöriga och 

besökare är orsaken till våld på akutmottagningen är inget som studierna tar upp mer i detalj, 

dock är en möjlighet att anhöriga, speciellt unga föräldrar, känner sig osäkra över hur 

allvarligt tillståndet för patienten är och har en annan åsikt än sjukvårdspersonalen. Denna 

tanke stöds av en studie av Ogilvie och medarbetare (2016), som fann att föräldrar till barn 

som hamnat i en låg triagenivå vid besök på akutmottagningen ofta värderade barnets tillstånd 

som värre än vad sjukvårdspersonalen gjorde. 

Darawad och medarbetare (2013) menar att tyngd bör läggas på att våld sällan sker i på grund 

utav utförandet av omvårdnadshandlingar i sig, utan snarare som orsak av andra faktorer, som 

den omgivning där omvårdnadshandlingarna utförs. Denna tanke får stöd av att studierna i 

detta arbete ej identifierar utförandet av vård handlingar av personalen som en stor riskfaktor, 

utan istället påtalat sådana faktorer som förhindrar, försenar eller försämrar kvaliteten av den 

vård patienter önskar som de huvudsakliga anledningarna till att patienter blir våldsamma. 

Anledningen till detta fokus på faktorer som förhindrar patienter från att få den vård de vill ha 

som huvudsakliga riskfaktorer för våld kan ha sin förklaring i varför patienter känner sig 

tvungna att använda våld från första början. Då en patient sällan använder våld i första hand 

utan oftast uppvisar varningstecken innan, som typiskt blir fler och fler ju större risken för 

våld blir (Luck et al, 2007) kan man se våld som den sista utvägen patienten kan ta i 

kommunikationen med sjukvården för att få sin vilja igenom. Denna syn kan stödjas av Crilly 

och medarbetare (2004) som identifierade att fysiskt våld mycket sällan är den första typen av 

våld patienter brukar, utan att de först använder sig av verbalt våld. Genom denna syn på 

patient initierat våld kan personalen öka sin medvetenhet gällandes vilka bakomliggande 

faktorer som leder till att patienter använder våld.  
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Frågeställning 2: Personalens möte med våldsamma patienter 

Att sjukvårdspersonal hanterar situationer som är våldsamma eller som håller på att bli 

våldsamma olika kan bero på många saker. I studierna pekar de ut faktorer som att personal 

med högre ålder inte upplever lika mycket våld som yngre kollegor (Bee et al., 2012). Samma 

samband ser man mellan de som har stor och de som har mindre yrkeserfarenhet inom hälso- 

och sjukvården. Personal med lång erfarenhet upp lever inte lika mycket våld som kollegorna 

med mindre erfarenhet. Detta kan bero på många faktorer det med. En faktor kan vara vilka 

arbetsuppgifter den unga personalen och mindre erfarna personalen har jämfört med de äldre 

och de mer erfarna. Den mest våldsdrabbade platsen på akutmottagningen har i arbetet 

bedömts som triageområdet, den som jobbar där löper större risk för att råka ut för våld än 

den som sitter med annat arbete. En annan faktor till att yngre och mindre erfaren personal 

upplever mer våld än sina kollegor kan också bero på hur effektiva copingstrategier de olika 

personerna har för de våldsamma situationerna. Rimligtvis har den äldre och den mer erfarna 

personalen haft längre tid att arbeta ut en copingstrategi som passar just dem, medan de nya 

och den mindre erfarna personalen inte har haft lika lång tid att hitta rätt copingstrategi för 

dem. Den sjukvårdspersonal som bygger upp en mur mellan sig själva och patienten eller rent 

av triggar patienten till våld kanske inte heller hittat den rätta copingstrategin ännu. Här skulle 

mer utbildning i hantering av våld på akutmottagningar för personalen spela en viktig roll för 

dessa personer att klara av sådana situationer. 

Om patientens våld ses som ett uttryck för lidande, vilket kan stödjas med Erikssons 

omvårdnadsteori (1994), är det både enligt Eriksson själv (1994) samt International Council 

of Nurses (2012) etiska riktlinjer sjuksköterskans uppgift att lindra detta lidande.  

Riskfaktorerna för våld som identifierats i detta arbete är därför något som måste diskuteras 

och arbetas med inom sjuksköterskeprofessionen för att lindra lidandet säkerställa god och 

etiskt försvarbar vård. De riskfaktorer som identifierades i arbetet delades in i fyra huvudfynd, 

strukturfaktorer, personalfaktorer, patientfaktorer och faktorer relaterade till närstående. De 

strukturella faktorerna såsom akutmottagningens design, policys, ekonomiska möjligheter 

som mynnar ut i personaltäthet och utbildningstillfällen är något som den enskilda 

sjuksköterskan kan ha svårt att påverka. Även de faktorer som patienterna och deras anhöriga 

och besökare tar med sig in på akutmottagningen är svårt att hindra. Det finns dock faktorer 

den enskilde sjuksköterskan kan tänka på för att minska risken för våld på akutmottagningen 

och därmed lidandet för patienten. Bättre kommunikation, information och ett empatiskt 

bemötande är faktorer som kan minska risken för våldsamt beteende hos en patient och kan 

därmed även lindra denna patients lidande samt bidra till ett bättre etiskt förhållningssätt. 
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4.2 Metoddiskussion 

Arbetet är designat som en integrativ litteraturstudie enligt en metod beskriven av Whittemore  

& Knafl (2005). Denna design anses vara lämplig för att svara på studiens syfte då den ej är 

bunden till en viss typ av data utan en större bredd av material finns tillgängligt för analys. 

Designen möjliggjorde även jämförelse av data mellan studier med olika metodik. Detta var 

önskvärt då både kvalitativa och kvantitativa studier hittats i litteratursökningen som  ansågs 

tillföra till arbetets resultat samt att metoden möjliggjorde upprepade jämförelser mellan 

primärkällorna. Av dessa var sju stycken kvalitativa studier, en kvalitativ och tre studier med 

blandad metodik, d.v.s. som använde sig av både kvalitativa och kvantitativa variabler i sin 

analys.  

 

En begränsning i artikelsökningen var att endast studier som var gratis att läsa i heltext eller 

kunde nås via Uppsala Universitet Bibliotek inkluderades i arbetet. Endast artiklar från 

PubMed kom med i det slutgiltiga arbetet då sökningarna i de båda databaserna till viss del 

gav samma resultat. Att andra databaser uteslutits kan ses som en begränsning i arbetet men 

då en tillräcklig mängd artiklar kunde inhämtas från databasen PubMed. Ingen begränsning 

gällande publiceringsår gjordes, detta då författarna ej visste hur mycket material fanns att 

tillgå innan sökningen genomfördes. Dock eftersträvades så nya studier som möjligt för 

inklusion i arbetet. Endast studier på svenska och engelska inkluderades i arbetet och detta 

kan betraktas som en begränsning då studier på andra språk kan ha utökat resultatet men då 

ingen av författarna är flytande på fler språk än just svenska och engelska ansågs detta som ett 

rimligt inklusionskriterie. Ingen begränsning gällande land gjordes då en så stor bredd av 

arbetet som möjligt önskades.  

Många studier som inkluderades i arbetet baserades på intervjuer eller enkäter med 

sjuksköterskor och annan personal på akutmottagningar och det är således dessa 

sjuksköterskor som identifierat riskfaktorer för våld på akutmottagningar detta skulle kunna 

påverka reliabiliteteten. Dock visade även andra studier grundade på observationer som 

inkluderades i arbetet (Hamdan & Hamra, 2015; Luck et al, 2007; Bee et al., 2012) på 

liknande faktorer som sjuksköterskorna identifierade. Att stor del av riskfaktorerna 

identifierades av personal på akutmottagningar kan ändå ses som en begränsning i arbetet och 

måste beaktas då arbetet läses. Reliabiliteten bedöms trotts detta som hög på grund av att de 

observationsstudier som är inkluderade i arbetet identifierar liknande riskfaktorer för våld 

som personalen gör. Enligt Forsberg och Wengström (2008) skall etiska överväganden vid 

litteraturstudier göras beträffande urval och presentation av resultat. Då två av de 12 studierna 
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ej redovisade etiskt godkännande vid kvalitetsgranskningen kan man se detta som en 

begränsning i arbetet. Ohederlighet eller fusk får ej förekomma enligt vetenskapsrådets 

forskningsetiska riktlinjer (Veteskapsrådet, 2016). Alla artiklar som ingår i studien skall 

redovisas korrekt samt arkiveras i tio år. (Forsberg & Wengström, 2008). Då osäkerhet 

uppkommit gällande ords betydelse och översättning från engelska till svenska har lexikon 

används. Dock kan tolkningsfel ha skett då engelska översatts till svenska, vilket kan ha 

påverkat författarnas tolkning av resultatet.  

Studierna som valts ut för arbetet kvalitetsgranskades. Då resultatet av granskningen enligt 

Whittemore  & Knafl (2005) inte är av stor vikt så granskades samtliga artiklar, kvalitativa 

och kvantitativa, enligt mall av Willman och Stoltz (2012), se bilaga 2. Den ansågs 

lättförståelig, översiktligt samt passade in på de kriterier författarna ansågs vara viktiga att 

granska för att syftet skulle få ett så sanningsenligt svar som möjligt. Viktigt att poängtera är 

att de poäng som användes för kvalitetsgranskningen inte är absoluta indikatorer på studiernas 

faktiska kvalitet utan endast användes för att kunna ge en överskådlig bild av deras kvalitet. 

Studiernas betydelse för dataanalysen bedömdes även på individuell basis, detta för att vissa 

kriterier i kvalitetsmätningen väger tyngre än andra för studiens värde i dataanalysen. Endast 

kvalitetsgranskningen för sig var därför ett för grovt verktyg för att dataanalysen endast skulle 

baseras på det värde som gavs av denna. Då författarna inte har stor vana av granskning och 

tolkning av artiklar kan dessa blivit felbedömda och därmed även riskerat giltigheten av 

studien. Denna faktor kan även leda till påverkan av reliabiliteten av resultatet i arbetet. Detta 

försökt motverkas genom att båda författarna av arbetet granskade samtliga artiklar separat, 

sedan jämförde och diskuterade de resultat de kommit fram till, för att minska risk för 

feltolkning. Mallen av Willman och Stoltz (2012) saknade poängsättning, då författarna 

önskade ha detta som verktyg för att bestämma kvalitet på studierna sattes gränsvärden för 

inkludering i arbetet innan granskningen påbörjades för att författarna inte skulle bli 

påverkade av granskningarnas resultat i sin bedömning av vilka artiklar som fick vara med i 

arbetet. Detta kan dock ses som en begränsning i arbetet då denna poängsättning främst 

grundades på författarnas tankar om vad som är viktigt för att kvalitén på en studie.  

Dataanalysen gjordes i tre steg enligt metodik beskriven av Whittemore  & Knafl (2005). 

Tillvägagångssättet bestämdes av författarna innan analysen började för att säkerställa att 

resultaten blev så jämförbara som möjligt och att inga ändringar skulle kunna göras i 

efterhand för att vinkla resultat. Oavsett författarnas eventuella hypoteser om resultat och 

slutsats så har litteratur som stödjer och icke stödjer dennes hypotes tagits med i 
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litteraturstudien, detta för att få ett resultat med så lite bias som möjligt. Arbetet genomfördes 

med en noga struktur och bedöms därför ha hög validitet.  

Sex studier från Australien, tre studier från USA, en studie från Irland, den från Jordanien och 

en från Palestina inkluderades i arbetet. Då Australien är överrepresenterat påverkar detta 

arbetets giltighet och överförbarhet då kulturella skillnader mellan de olika länderna finns. 

Även vården ser annorlunda ut i de olika länderna. Trots det faktum att studierna som 

inkluderades kom från olika länder med olika kulturer som så fann många studier samma 

riskfaktorer som leder till våld och hur sjuksköterskan bemöter våld. Därför anser författarna 

att resultatet är generaliserbart och kan då användas i andra länder också, överförbarheten 

bedöms därför hög.  

 

4.3 Kliniska implikationer 

Resultaten från denna studie pekar på att patienter oftast uppvisar tydliga tecken på att bli 

aggressiva och brukar verbalt våld innan de använder sig av fysiskt våld. Denna kunskap 

skulle kunna användas kliniskt för att utarbeta strategier och utbilda personal i att upptäcka 

dessa tecken på att en patient riskerar att bli våldsam. Tidiga interventioner från personalens 

sida visade sig vara effektiva för att minska risken för de patienter som uppvisade dessa 

tecken som kunde öka risken för eskalation till våld. Kunskapen om andra riskfaktorer, såsom 

de strukturella faktorerna, kan användas för att stödja framtida beslut om organisationen och 

designen av akutmottagningar. Ytterligare ett område där resultaten från denna studie kan 

appliceras är som en del av en grund för att informera allmänheten om hur akutsjukvården 

fungerar och varför den ser ut som den gör, detta för att öka medvetenheten och 

förhoppningsvis ge förståelse för de utmaningar som akutsjukvården innebär. 

 

4.4  Slutsats       

Risken för att en patient blir våldsam kan sällan förklaras av en enskild faktor, istället krävs 

en helhetsbild för förståelse. De riskfaktorerna som identifierats som enskilt största för risken 

för våld på akutmottagning är väntetider, alkohol och/eller drogpåverkade patienter samt 

patienter med psykiatrisk sjukdom. Våld uppkommer oftast i samband med faktorer som 

förhindrar, försenar eller förvärrar kvaliteten på den vård som patienten eftersöker, mer sällan 

i samband med utförandet av själva vårdhandlingarna. 

När patienter trots allt eskalerat till våld är okunskap om hur personal ska hantera mötet med 

dessa ett problem för vårdpersonalen. God kommunikation och information från personalen 

till patienterna samt ge ett empatiskt intryck kan förebygga, och till och med bromsa upp, en 



24 
 

situation som kan komma att bli våldsam. I en stressig miljö, som på en akutmottagning, kan  

sjuksköterskan finna det svårt att få alla patienter att känna sig sedda och hörda, men små 

handlingar kan göra stor skillnad. Långa väntetider är en faktor som är svår att som 

sjuksköterska göra något åt, men ett extra leende och en kort uppdatering om hur länge 

patienten kan förvänta sig att behöva vänta kan göra väntan lättare. 
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Bilaga 1: 

Tabell 2 :Översikt över utvalda studier för kvalitetsgranskning  

Författare, år, 

land 

Titel Syfte Metod Deltagare Bortfall Inklusions

kriterie 

Exklutions

kriterie 

Resultat Kvalitet 

Martha 

Catlette,  

 

2005 

 

USA 

 

A Descriptive 

Study of the 

Perceptions 

of Workplace 

Violence and 

Safety 

Strategies of 

Nurses 

Working in 

Level I 

Trauma 

Centers 

Att studera våld 

på arbetsplatsen 

genom att 

intervjua 

sjuksköterskor 

som upplevt våld 

under arbetstid. 

Design - Kvalitativ 

deskriptiv studie 

Datainsamlingsmetod - 

Intervju 

Dataanalys - Cross-case 

comparison 

Etiskt resonemang - Ja 

8 

 

Bortfall: 0 

0 Vara 

akutsjuksk

öterska på 

ett större 

sjukhus. 

Upplevt 

våld på 

arbetsplats

en 

- Sjuksköterskorna 

berättade om hur de 

vid specifika tillfällen 

blivit utsatta för våld 

under arbetstid av 

patienter och eller 

anhöriga. Otillräcklig 

säkerhet och 

sårbarhet var två 

nyckelord så dök upp 

i de åtta intervjuerna. 

Hög 

Julia Morphet, 

Debra 

Griffiths, 

Virginia 

Plummer, 

Kelli Innes, 

Robyn 

Fairhall, 

At the 

crossroads of 

violence and 

aggression in 

the emergency 

department: 

perspectives of 

Australian 

Identifiera 

anledningar och 

vanliga 

våldshandlingar 

på 

akutmottagningen 

genom tre grupper 

av sjuksköterskor. 

Design - Kvalitativ 

deskriptiv studie 

Datainsamlingsmetod - 

Enkät 

Dataanalys - Delphi 

technique, tre-fas. 

Etiskt resonemang- 

Endast godkännande för 

studien 

157 

 

Bortfall: 

19 

19 Triage 

sjuksköters

kor, 

avdelnings

ansvariga 

sjuksköters

kor, 

akutsjuksk

öterskor.  

- Långa väntetider, 

droger och alkohol är 

bidragande faktorer 

till våld på 

akutmottagningar. 

Sjuksköterskorna i 

studien menade även 

att 

sjukvårdspersonalen 

Medel 
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Jill Beattie. 

 

 

2014 

 

Australien 

emergency 

nurses 

 

Anställda 

på en 

akutmottag

ning i 

Australien. 

och säkerhetspersonal 

kan bidra till våld på 

akutmottagningarna. 

Bättre 

kommunikation vid 

triage och stöd från 

ledning för att följa 

upp incidenter var 

föreslagna åtgärder 

för att förbättra läget 

på akuten. 

 

Lisa A. 

Wolf,  Altair 

M. Delao, and 

Cydne 

Perhats, Des 

Plaines,  

2014 

 

Australian 

 

Nothing 

changes, 

nobody cares: 

understanding 

the experience 

of emergency 

nurses 

physically or 

verbally 

assaulted 

while 

providing 

care. 

Förstå 

upplevelsen hos 

akutmottagningssj

uksköterskor som 

har blivit utsatta 

för fysiskt eller 

psykiskt våld på 

akutmottagningar 

i USA. 

Design - Kvalitativ 

deskriptiv explorativ 

studie 

Datainsamlingsmetod - 

Nedskrivna berättelser 

via email 

Dataanalys - Narrative 

analysis and constant 

comparison 

Etiskt resonemang - Nej 

46 

 

Bortfall: 0 

0 Anställd 

som 

sjuksköters

ka på 

akutmottag

ningen hel 

eller deltid.  

Engelsk 

talande 

sjuksköters

ka 

- “Miljö”, “personligt” 

och “kötider” var 

teman för studien. 

Sjuksköterskorna 

ansåg att våld var 

förekommande på 

deras arbetsplats och 

det förhindrar en bra 

prioritering av 

patienter i kön till 

akuten och blir ett 

hinder till att de gör 

ett bra jobb.  

Medel 
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Shirley 

Angland, 

Maura 

Dowling, 

Dympna 

Casey, 

 

2013 

 

Irland 

Nurses’ 

perceptions of 

the factors 

which cause 

violence and 

aggression in 

the emergency 

department: A 

qualitative 

study 

Undersöka 

sjuksköterskornas 

upplevelse av de 

faktorer som 

orsakar våld och 

agitation på 

Irländska 

akutmottagningar. 

Design - Kvalitativ 

deskriptiv studie.  

Datainsamlingsmetod - 

Intervju 

Dataanalys - Tematisk 

analys 

Etiskt resonemang - Ja 

12 

 

Bortfall: 0 

0 Sjuksköter

skor med 

minst sex 

månaders 

erfarenhet 

som varit 

involverad

e i en 

våldsam 

situation 

inom de 

senaste 

månaderna

. 

- “Miljö”, “personligt” 

och “kötider” var 

teman för studien. 

Sjuksköterskorna 

ansåg att våld var 

förekommande på 

deras arbetsplats och 

det förhindrar en bra 

prioritering av 

patienter i kön till 

akuten och blir ett 

hinder till att de gör 

ett bra jobb. 

Medel 

Jacqueline  

Pich , Michael 

Hazelton, 

Deborah 

Sundin, 

Ashley Kable 

 

2009 

 

Australien 

Patient-related 

violence at 

triage: A 

qualitative 

descriptive 

study 

 

Beskriva de 

erfarenheter en 

grupp 

triageansvariga 

sjuksköterskor fått 

kring våld på 

arbetsplatsen den 

senaste månaden. 

Design - Kvalitativ 

deskriptiv studie.  

Datainsamlingsmetod - 

Intervju 

Dataanalys - Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Etiskt resonemang - Ja 

6 

 

Bortfall: 0 

0 Diplomera

de 

sjuksköters

kor som 

arbetar 

med triage 

och 

är heltid 

eller 

- Långa väntetider, 

förekomst av alkohol 

och droger var i 

studien identifierade 

som bidragande 

faktorer till våld. 

Brister i 

organisationen som 

gjorde våld möjligt 

identifierades som 

Medel 
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deltids 

anställda. 

dålig eller ingen 

träning inför 

våldsamma 

situationer, dålig 

uppföljning efter våld 

och lång 

rapporteringsprocess 

då våld uppkommit.  

Gillespie 

GL,Gates 

DM,Berry 

P. 

 

 

2013 

 

 

USA 

Stressful 

Incidents of 

Physical 

Violence 

Against 

Emergency 

Nurses 

 

Att beskriva 

våldshandlingar 

som kan upplevas 

som 

stressframkalland

e av 

sjuksköterskor på 

akutmottagningen 

Design – Kvalitativ 

deskriptiv 

Datainsamlingsmetod – 

Fritext från deltagare  

 

 

Dataanalys – Komparativ 

analysmetodik  

Etiskt resonemang – 

Endast godkännande av 

studien 

172 

 

 

Bortfall: 0 

0 Sjuksköter

skor som 

direkt 

vårdar 

patienter i 

akutsituati

oner samt 

nyligen 

utsatts för 

fysiskt 

våld av en 

patient 

- Fyra teman 

identifierades utifrån 

deltagarnas 

berättelser: 

Personliga 

arbetarfaktorer, 

arbetsplatsfaktorer, 

våldutövarfaktorer 

samt våldssituation. 

Hög 

Renker, Paula, 

Scribner, 

Shellie A., 

Huff, Pam 

 

 

Staff 

perspectives of 

violence in the 

emergency 

department t: 

Appeals for 

Att undersöka 

personalens 

upplevelser av 

och syn på våld på 

akutmottagningen 

Design – Deskriptiv 

mixed-method  

 

Datainsamlingsmetod – 

Intervjuer samt enkät  

51 

 

Bortfall: 0 

 Sjuksköter

skor, 

undersköte

rskor, 

ambulansp

ersonal och 

- 96,1% av deltagarna 

rapporterade att de 

upplevt våld på 

arbetsplatsen, 39,2 

upplevde våld varje 

vecka. Den 

Medel 
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2013 

 

 

USA 

consequences, 

collaboration, 

and 

consistency. 

 

 

 

Dataanalys – Mixed 

method analysis  

 

 

Etiskt resonemang - Nej 

administrat

iv personal 

anställda 

på 

akutmottag

ningen 

kvalitativa analysen 

identifierade 7 teman: 

Contributing factors, 

concerns for focus on 

customer service, 

conflict and 

cynicism, 

consistency, 

consequences och 

collaboration. 

Muhammad 

W. Darawad, 

Mahmoud 

Al-Hussami, 

Ali M. Saleh, 

Waddah 

Mohammad 

Mustafa, Haifa 

Odeh,  

 

2013  

 

Jordanien 

Violence 

Against 

Nurses in 

Emergency 

Departments 

in Jordan: 

Nurses’ 

Perspective. 

 

Att undersöka 

sjuksköterskor i 

Jordaniens 

erfarenhet och syn 

på våld samt 

orsaker till detta 

på 

akutmottagningen

. 

Design – 

Deskriptiv kvantitativ 

metod  

Datainsamlingsmetod - 

Enkät  

Dataanalys – Deskriptiv 

statistisk analys  

Etiskt resonemang  Ja 

 

174 

 

Bortfall: 0 

 Diplomera

de 

sjuksköters

kor som 

arbetat på 

akutmottag

ning minst 

3 månader. 

- 

 

91 % av deltagarna 

rapporterade att de 

hade upplevt våld 

överlag. 95,3% hade 

upplevt verbalt våld, 

23,3 % hade upplevt 

fysiskt våld. Hälften 

av deltagarna 

rapporterade våldet 

och det upplevdes 

som att personalbrist 

och för mycket folk 

på akutmottagningen 

var en större 

katalysator för våld 

Medel 
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än vården som 

utförts. 

Jacqui Bee 

Chuo Lau, 

Judy Magarey, 

Richard 

Wiechula 

 

2012 

 

Australien 

 

 

 

 

Violence in 

the emergency 

department: an 

ethnographic 

study (part I & 

2). 

 

Att undersöka de 

kulturella 

aspekterna av våld 

vid en 

akutmottagning i 

en storstad under 

3 månader.  

Design – Etnografi 

 

 

Datainsamlingsmetod – 

observationer, 

frågeformulär och semi-

strukturerade intervjuer. 

 

 

Dataanalys – Deskriptiv 

statistisk analys 

 

 

Etiskt resonemang - Ja 

103 

 

Bortfall: 0 

 Observatio

n: Över 18 

år 

Intervju:  

Över 18 år, 

Patienter 

som 

godkänner 

att bli 

intervjuade

. 

 

Observatio

n: Patienter 

med svår 

psykos, 

hysteri, 

agitation  

 

 

Intervju: 

Patienter 

som inte 

var 

tillgängliga 

för intervju 

per telefon, 

t.ex. 

patienter 

som blev 

inlagda.  

Den kulturella 

betydelsen av våld är 

komplicerad och 

subjektiv. Faktorer 

som miljö, 

motstridiga budskap 

om väntetid, 

relationen mellan 

patient och 

sjuksköterska spelade 

stor roll. Det fanns 

ofta en "vändpunkt" 

eller ett tillfälle för 

sjuksköterskan att 

undvika våld uppstår. 

Medel 

Lauretta 

Luck, 

Debra 

Jackson, 

Kim Usher 

STAMP: 

components of 

observable 

behavior that 

Att utkristallisera 

de komponenter 

som indikerar att 

en patient riskerar 

att bli våldsam vid 

Design - Instrumentell 

fallstudie 

 

 

20 

 

Bortfall: 0 

0 Observatio

ner: 

Samtlig 

personal på 

akutmottag

- Fem teman 

identifierades som 

riskfaktorer: 

 

-Stirrande och 

Medel 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1755599X11000772
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1755599X11000772
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1755599X11000772
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1755599X11000772
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1755599X11000772
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1755599X11000772
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1755599X11000772
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2007 

 

Australien 

 

indicate 

potential for 

patient 

violence in 

emergency 

departments 

 

besök på 

akutmottagningen 

Datainsamlingsmetod - 

Observationer av 

patienter & intervjuer 

med sjuksköterskor 

 

 

Dataanalys - Kvalitativ 

tematisk analysmetodik 

 

 

Etiskt resonemang - Ja 

ningen 

samt 

patienter 

som 

godkänt 

studien. 

 

Intervju: 

Registered 

sjuksköters

kor på 

akutmottag

ningen. 

ögonkontakt 

-Röstläge samt volym 

-Nervositet och 

stirrighet 

-Mumlande 

-Rastlöshet/motorisk 

oro. 

Motasem 

Hamdan and 

Asma’a Abu 

Hamra 

 

2015 

 

Palestina 

Workplace 

violence 

towards 

workers in the 

emergency 

departments of 

Palestinian 

hospitals: a 

cross-sectional 

study 

Att bedöma 

egenskaperna 

(nivå och typ), 

riskfaktorer, 

orsaker och 

konsekvenser av 

våld mot anställda 

i den palestinska 

akutvården. 

Design - Korssektionell 

explorativ studie 

 

 

Datainsamlingsmetod - 

Enkät 

 

 

Dataanalys - 

Multivariatanalys 

 

 

444 

 

Bortfall: 0 

 Sjuksköter

skor, 

läkare och 

administrat

iv personal 

på utvalda 

akutmottag

ningar 

Som kan 

läsa och 

skriva 

arabiska. 

- Väntetid, brist på 

förebyggande 

åtgärder, och att 

sjukvården inte mötte 

patienternas och 

familjemedlemmars 

förväntningar 

identifierades som de 

främsta 

riskfaktorerna för 

våld. 

Medel 
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Etiskt resonemang  - Ja 

 

Crilly J, 

Chaboyer W, 

Creedy D 

 

2004 

Australien 

Violence 

towards 

emergency 

department 

nurses by 

patients. 

 

Att identifiera 

förekomsten av 

våld mot 

sjuksköterskor 

inom 

akutsjukvården 

Design - Korssektionell 

explorativ studie 

 

 

Datainsamlingsmetod - 

Enkäter  

 

 

Dataanalys - Deskriptiv 

analysmetodik 

 

 

Etiskt resonemang - 

Godkännande av studien 

108  

 

Bortfall: 

37 

 Sjuksköter

skor på 

akutmottag

ningar som 

hade 

regelbunde

n 

patientkont

akt 

Sjuksköter

skor 

anställda 

som 

vikarier 

Studien identifierar 

kvällsskiftet, triage 

och olycksfalls rum 

som riskfaktorer för 

våld. Patienter som 

väntat länge och 

patienter som är 

påverkade av alkohol 

eller droger 

identifieras som 

riskfaktorer för våld. 

Medel 
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Bilaga 2. 

 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 

 

Beskrivning av studien, t.ex. metodval _______________________________________ 

 

Finns det ett tydligt syfte?    Ja__ (1p)  Nej__ (0p) 

 

Patientkaraktäristika    Antal___ (1p) 

      Ålder___ (1p) 

     

 Man/Kvinna___ (1p) 

     

 Nationalitet____ (1p) 

 

Är kontexten presenterad?   Ja__ (1p)  Nej__(0p) 

Etiskt resonemang?    Ja__(1p) 

 Nej__(0p) 

 

Urval 

-Relevant?     Ja__(1p) Nej__(0p)

 Vet ej__(0p) 

-Strategiskt?     Ja__(1p) Nej__(0p)

 Vet ej__(0p) 

 

Metod för 

-Urvalsförfarande tydligt beskrivet?  Ja__(1p) Nej__(0p) Vet ej__(0p) 

-Datainsamling tydligt beskriven?  Ja__(1p) Nej__(0p) Vet ej__(0p) 

-Analys tydligt beskriven?   Ja__(1p) Nej__(0p) Vet ej__(0p) 

 

Giltighet 

-Är resultatet logiskt, begripligt?  Ja__(1p) Nej__(0p) Vet ej__(0p) 

-Råder datamättnad? (om tillämpligt)  Ja__(1p) Nej__(0p) Vet ej__(0p) 

-Råder analysmättnind?   Ja__(1p) Nej__(0p) Vet ej__(0p) 
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Kommunicerbarhet 

-Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja__(1p) Nej__(0p) Vet ej__(0p) 

-Redovisas resultatet i förhållande till Ja__(1p) Nej__(0p) Vet ej__(0p)en teoretisk 

referensram? 

  

Genereras teori?    Ja__(1p) Nej__(0p)

 Vet ej__(0p) 

 

 

Huvudfynd – Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Hög___ Medel___ Låg___ 

Kommentar____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Granskare signatur:___________ & _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


