
 

 

 

Examensarbete i omvårdnad, 15 hp, Grundnivå (G2E) 
Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 
Slutseminarium: 2018-05-30  
Godkänt och examinerat: 2018-06-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare:  Peter Rudvald 
Todd Bünger 

Handledare:  Maria Niemi, Forskarassistent 
Maria Åling, Högskoleadjunkt 

Examinator:  Barbro Mendel, Dr. Med.Vet

Gör inte illa mig, jag vill bara 
hjälpa dig! 
Våld inom vården 
- Orsaker och påverkan på sjuksköterskor och 
omvårdnad 

Don’t hurt me, I just want to help 
you! 
Violence in Healthcare 
- Causes and effects on nurses and patient care 



 

 

SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Vårdpersonal utsätts i allt högre grad för våld i sin profession. På de avdelningar 

där det sker mest våld är inom psykiatrisk, akut och geriatrisk vård. Våldet kan bestå av 

verbala hot och/eller fysiskt våld. De som främst drabbas är sjuksköterskor och de som oftast 

är förövare är patienter eller besökare. Att det förekommer våld inom vården påverkar 

arbetsmiljön negativt för personalen. Risken finns då att patienter kan komma i kläm och 

omvårdnaden hamnar i skymundan. Personal som blivit utsatt för våld drabbas av oro, en 

känsla av att inte räcka till, rädsla för att bli utsatt igen och att problemet inte tas på tillräckligt 

stort allvar av ledningen. Syfte: Syftet med föreliggande litteraturöversikt var att belysa hur 

våld på arbetsplatsen påverkar sjuksköterskor och omvårdnad. Metod: En allmän 

litteraturöversikt genomfördes. Kvalitativa och kvantitativa artiklar användes. Resultat: 

Teman som hittades i artiklarna beskrev dynamiken kring våld inom vården samt vilka följder 

det innebär för sjuksköterskan, patienten och arbetsmiljön. Sjuksköterskan drabbas bland 

annat av psykosociala och fysiska besvär som i sin tur påverkar omvårdnad. Arbetsmiljön 

påverkas negativt då sjuksköterskan inte upplever trygghet på arbetsplatsen. Sjuksköterskor 

behöver rapportera incidenter så att ledningen kan utforma riktlinjer som är preventiva och 

som speglar verkligheten. Slutsats: För att lyckas med förebyggande insatser behövs bättre 

kommunikation mellan sjuksköterskor och ledningen.    

 

Nyckelord: arbetsmiljö, förebyggande, patienter, påverkan, sjuksköterska, våld 



 

ABSTRACT 

Background: Healthcare staffs continue to be exposed to workplace violence in their 

profession and the frequency of incidents has increased over the past years. The hospital 

wards that see the majority of incidents are psychiatric, emergency and geriatric departments. 

Violence consists of verbal threats and/or physical violence. The most affected are nurses, 

while the patient and visitors are most often the perpetrators. The result is that nursing takes a 

back seat. Nurses that are targets for violence can suffer from a long list of problems, 

including anxiety, feelings of inefficacy, fear of further violent attacks, and a sense that 

management doesn’t take incidents seriously. Purpose: The purpose of the literature review 

was to examine how workplace violence affects both nurses and nursing care. Method: This 

was a general literature review containing both qualitative and quantitative articles. Result: 

Pervasive themes were found in the literature related to the dynamics of violence in healthcare 

settings, the general profile of victims and perpetrators, and what consequences violence has 

for patients, nurses and nursing care. Nurses can suffer from physical and psychosocial 

problems due to WPV, which in turn impacts patient care. The work environment is 

negatively affected because nurses do not feel safe while performing their duties. Nurses need 

to report all violent incidents so that hospital management gets a clear picture of the extent of 

the problem and implement appropriate preventative measures.  Conclusion: Better 

communication between nurses and management is needed in order to affect changes in 

regard to WPV. 
 

Keywords: affect, nurse, patients, prevention, violence, working environment 
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INTRODUKTION 
Vi bestämde oss för att skriva om våld på arbetsplatsen utifrån egna erfarenheter av att ha 

bevittnat våldsamma incidenter inom vården. En av oss på den verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU) på en rättspsykiatrisk vårdavdelning och den andra under sin tid som 

mentalskötare inom psykiatrisk slutenvård. Framförallt ville vi ta reda på hur våld kan 

påverka arbetsmiljön för personalen. 

 

BAKGRUND 
Workplace violence (WPV) är ett begrepp som refererar till våld på arbetsplatsen. World 

Health Organization (WHO) (2018) använder definitionen: “Incidents where staff are abused, 

threatened or assaulted in circumstances related to their work, including commuting to and 

from work, involving an explicit or implicit challenge to their safety, well being or health” (s. 

3). Fenomenet WPV är prevalent runtom i världen och ett växande problem. Sjukvården är en 

av de mest utsatta arbetssektorer. Inom sjukvårdssektorn är det sjuksköterskorna som är mest 

utsatta och de som oftast drabbas av våld bland alla yrkeskategorier, enligt USAs 

Occupational Safety and Health Administration (OSHA) (2018), och WHO (2018). WPV 

utgör en komplicerad situation med stor risk för komplikationer bland de inblandade, både för 

de som vårdar, patienter, närstående och övriga vårdteamet. När den här typen av allvarliga 

situationer inträffar behöver vårdpersonal kunna skydda sig själva och få hjälp med att fredas 

från förövare. Dessutom behöver de hjälp att bearbeta sina känslor kring incidenten. När 

personal utsätts för våld innebär det ett synnerligen arbetsmiljörelaterat problem som inverkar 

på patientsäkerheten.  

 

Förekomsten 
Psykologiskt och fysiskt våld utgör de två mest förekommande typerna av våld i 

sjukhusmiljöer. Edward, Ousey, Warelow och Lui (2014) beskriver att yngre sjuksköterskor 

med kort erfarenhet är mer utsatta för våld än äldre sjuksköterskor med längre erfarenhet. De 

vanligaste förövarna är patienter, närstående eller besökare. Litteraturen är överens om att den 

mest förekommande typ av WPV för sjuksköterskorna är psykologiskt våld. Det som kan 

förekomma är bland annat skrik, svordomar, förolämpningar, hotfullt beteende och verbalt hot 
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om fysiskt våld. Fysiskt våld kan innebära att sjuksköterskan blir knuffad, sparkad, slagen, 

riven eller spottad på (Edward et al. [2014]). 

WHO (2018) uppger WPVs prevalens mellan 8% till 38% inom sjukvård, men Lau, Magarey 

och Wiechula (2012) skriver att våld kan ta sig uttryck på olika sätt och prevalens beroende 

på land, vårdinrättning och kulturell definition; en upplevd våldshändelse i ett land kan 

upplevas som en vardagshändelse i ett annat land. En kvantitativ litteraturöversikt skriven av 

Spector, Zhou och Che (2014) jämförde WPV prevalensen bland sjuksköterskor från fyra 

världsdelar: Anglo (USA och Kanada), Europa, Asien och Mellanöstern. Studien visade att 

Anglo regionen hade det högsta antalet rapporterade incidenter av fysiskt våld samt det näst 

högsta antalet av psykologiskt våld. Asien hade den lägsta nivå av psykiskt våld och den näst 

lägsta av fysiskt våld. Mellanöstern visade det lägsta antalet gällande fysiskt våld men den 

högsta för psykologiskt våld. En tvärsnittsstudie från södra Etiopien (Fute, Mengesha, 

Wakgari och Tessema [2015]) visade att prevalensen var 29,9 % (89,58 % verbalt, 18,22 % 

fysiskt). 

 

Konsekvenser av våldet 
WPV är ett växande globalt problem som inte endast är ett hot för sjukvårdspersonal, utan 

också mot patienter, enligt Edward et al. (2014). Sjuksköterskor som har blivit utsatt för våld 

kan drabbas av fysiska skador, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) eller 

utmattningssyndrom. Manitoba Nurses Unions (2015) årsrapport skriver att 25 % av utsatta 

sjuksköterskor hade utvecklat PTSD och att 33 % hade minst en episod av depression 

utvecklats under året efter incidenten. Även omvårdnad påverkas av våld. Gillespie, Gates och 

Berry (2013) skriver att konsekvenserna av våld kan påverka sjuksköterskans arbetsförmåga. 

Arbetsmiljöverket (2018) skriver att ytterligare en negativ konsekvens är att vårdgivaren har 

mindre motivation att ge god vård. Faktorer som stress, sömnbrist och rädsla kan uppstå efter 

en våldsincident och i sin tur till sjukskrivning, vilket innebär extra kostnader för samhället 

när hen får sjukersättning och sjukhuset behöver anställa och betala en ersättare. 

Kombinationen av sjukskrivningar och sämre omvårdnad blir kostsamt i det långa loppet. 

Ytterligare kostnader uppstår när sjukhus behöver skydda personalen från förövaren. Olsson 

(2018, 31 maj) skriver i Skånska Dagbladet om våld och hot i sjukvården i region Skåne. I 

regionen görs åtta anmälningar om hot och våld dagligen. Artikeln beskriver att kostnader för 

väktare har ökat från 23 miljoner svenska kronor för två år sedan till 29 miljoner svenska 
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kronor i år. Innebörden av våldet har väckt en önskan hos regionala politiker om att utrusta de 

anställda med kroppskameror. Idéen bygger på en prototyp som används av Stockholms 

Lokaltrafik (SL) och S:t Görans akutsjukhus i Stockholm.   

 

Sjuksköterskans ansvarsområden 
International Council of Nurses (ICN:s) Etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2014) beskriver fyra grundläggande ansvarsområden för 

sjuksköterskan: att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 

Svensk Sjuksköterskeföreningen (2015) nämner sex stycken kärnkompetens områden som en 

färdigutbildad sjuksköterska ska behärska: personcentrerad vård, säker vård, informatik, 

samverkan i team, evidensbaserad vård och förbättringskunskap. Författarna Leksell och Lepp 

(2013) delar upp sjuksköterskans områden i två kategorier. Sjuksköterskan ska ha en allmän 

kompetens, det vill säga kunna hantera specifika uppgifter eller ett visst arbete. Den 

kompetensen utvecklas hela tiden genom erfarenheter och vidareutbildning. Sedan förväntas 

sjuksköterskan även kunna analysera situationer och vidta relevanta åtgärder. 

 

Prevention 

Prevalensen varierar från land till land, men prevention bör prioriteras på sjukhusen (Di 

Martino, 2003). Arbetsmiljöverket (2017) redogör hur prevention mot hot och våld lönar sig. 

En förbättring av säkerheten på arbetsplatsen och utvecklade rutiner mot våld kan reducera 

hot och våldssituationer. Det går att skapa en arbetsplats där personal upplever trygghet, även 

på arbetsplatser där personal riskerar att utsättas för hot och våld. 

Ansvariga chefer bör kraftsamla i fråga om prevention och interventioner för att råda bot på 

det allvarliga problemet. Om en incident inträffar bör det finnas etablerade rutiner och 

åtgärder för att hjälpa den eller dem som drabbats (Di Martino, 2003). Våldsförebyggande 

åtgärder bör vara en topprioritet på samtliga vårdinstanser. En trygg arbetsmiljö bidrar till att 

personal stannar kvar på arbetsplatsen under längre tid, vilket i sin tur ökar erfarenheten bland 

personalen (Casey, 2017).   
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PROBLEMFORMULERING 
De följder som det utbredda våldet i vården för med sig behöver tas på största allvar. Det är 

många som drabbas av våldet, däribland personal, patienter, och sjukvårdssystemet i stort. 

Sjuksköterskor upplever mindre trygghet, tappar fokus i patientarbetet och fler misstag 

riskerar att begås. Dessutom kan hen drabbas av fysiska skador eller psykosociala besvär som 

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och utbrändhet. När sjuksköterskan drabbas behöver 

hen först själv få vård. Därefter är det möjligt att ge patienter god och säker omvårdnad. 

Upplevelser av rädsla och otrygghet efter en våldsincident innebär motstånd att återvända till 

arbetet. Följden av detta kan innebära att vederbörande söker sig till en annan arbetsplats, 

eller byter yrke. För att stävja våldet bör interventioner användas och preventiva åtgärder 

vidtas. Sjuksköterskor behöver vara konsekvent med rapportering av incidenter om 

förändringar ska ske. 

Genom att belysa orsakerna till våld och hur det påverkar sjuksköterskor och omvårdnad är 

förhoppningen att det i framtiden leder till bättre arbetsmiljöer och större trygghet på t. ex 

sjukhusavdelningar. Författarna hoppas att med uppsatsen kunna bidra till diskussionen kring 

våld inom vården. 

 

SYFTE 

Syftet med föreliggande litteraturöversikt var att belysa hur våld på arbetsplatsen påverkar 

sjuksköterskor och omvårdnad. 

BÄRANDE BEGREPP 

Workplace Violence (WPV) 
Våld mot sjuksköterskor är ett ständigt växande problem, enligt flera organisationer bland 

annat OSHA (http://www.osha.gov). De menar att risken för att bli utsatt för WPV bland 

hälso- och sjukvårdspersonal på arbetsplatsen har ökat. OSHA definierar WPV vården som, 

“Any act or threat of physical violence, harassment intimidation, or other threatening 

disruptive behavior that occurs at the worksite. It ranges from threats and verbal abuse to 

physical assaults and even homicide. It can affect and involve employees, clients, customers 
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and visitors.” OHSAs statistik visar även att fysiska och/eller verbala attacker har blivit mer 

våldsamma på senare år.  

Bemötande 
Bemötande i vården rör sig främst om att skapa en bra vårdrelation. Språket är det viktigaste 

redskap som används till produktiva samtal och dialog. Samtal är en form av samarbete och 

människor har en tendens till anpassning med den vi står i förbindelse till (Vårdhandboken, 

2018). Hur sjuksköterskor bemöter patienter kan alltså ha betydelse för hur patienten reagerar. 

Om bemötandet brister kan det resultera i våld. Det finns många olika orsaker som till 

exempel stress, vantrivsel på arbetet eller en undermålig organisation (OSHA, 2018). 

Omvårdnad 
Svensk Sjuksköterskeförening (2009) beskriver omvårdnad som “sjuksköterskans 

ansvarsområde och specialitet. Det omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det 

patientnära arbetet”. I Röda Korsets Högskolas (2015) utbildningsplan för 

sjuksköterskeprogrammet beskriver de hur omvårdnad innebär lärdom att ta hand om 

människors problem i relation till hälsa och ohälsa under olika livsskeden. Omvårdnad utgör 

50% av hela utbildningen vid Röda Korsets Högskola, och speciellt fokus läggs på: global 

omvårdnad, global hälsa och hälsofrämjande. Vidare läggs tonvikten på Medicin och 

Folkhälsovetenskap. 

METOD 

Design 
Författarna genomförde en allmän litteraturöversikt då designen passade bra för syftet. Både 

kvantitativa och kvalitativa artiklar användes för att ge en mer varierande översikt. Motiven 

som Friberg (2017) beskriver användes: att åstadkomma och söka perspektiv inom ett 

avgränsat område och skapa underlag för att kritiskt kunna granska vårt avgränsade område. 

Polit och Beck (2012) menar att en litteraturöversikt bör förse läsaren med en objektiv, 

organiserad syntes av evidens om ett specifikt tema. 

Urval 
Utgångspunkten vid rekrytering av deltagare var att få variations- och informationsrika För att 

hitta relevanta artiklar användes sökorden “workplace violence” AND nurses och “violence 
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against nurses”, med inklusionskriterier: peer-reviewed, full text, artiklar skrivna på engelska 

eller svenska, och artiklar publicerade mellan 2007 och 2018. Sökningar begränsades till de 

senaste tio åren för att hitta så aktuell forskning som möjligt.  Forsberg och Wengström 

(2016) skriver att urvals inklusionskriterier hjälper författare att kunna välja relevanta källor. 

Sökningarna presenteras nedan i Tabell 1. 

 

 

 

Tabell 1: Sökmatris 

Databas och 
Datum 

Sökord Antal 
träffar 

Antal lästa 
abstrakt 

Antal lästa 
artiklar 

Antal inkl 
artiklar 

1. CINAHL 
Complete och 
Medline 
3/4--2018 

Workplace violence AND nurses 
Begränsningar: Peer-reviewed, full 
text, abstract available, Mars 2007-
April 2018 

223 156 29 13 

2. CINAHL 
complete 
3/4-2018 

Violence against nurses. 
Begränsningar: 2008-2018. Peer 
reviewed, full text, abstract 
  

59 32 12 4 

 3. Google 
Scholar 
28/4-2018 

Workplace violence, nursing, 
Bordignon 

 66  1  1  1 

 4. Google 
Scholar 
29/5-2018 

Workplace violence against nurses 
China Jiao  

 1  1 1   1 

5. Google 
Scholar 
9/5-2018 

Koukia violence Greece 132 1 1 1 

6. Google 
Scholar 
15/5-2018 

Mealer 2009 traumatic burnout 1830 1 1 1 
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7. Google 
Scholar 
17/5-2018 

Garnet 2008 staffing burnout 11 300 1 1 1 

8. Google 
Scholar 
17/5-2018 

Kana 2013 factors aggressive 2780 1 1 1 

9. Google 
Scholar 
18/5-2018 

Janocha Smith 2010 1 1 1 1 

10. Google 
Scholar 
31/5-2018 

Lau Magarey Wiechula nursing 
violence 

62 1 1 1 

 

Datainsamling 
Datainsamlingen utfördes under april och maj 2018. Litteratur söktes i databaserna 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) och Medical Literature 

On-Line (MEDLINE) med sökmotorn EBSCOhost. Målet var att hitta artiklar som var 

relevanta till syftet och för att avgränsa området. Relevanta studier kunde även hittas i andra 

artiklars referenslistor, en metod som Forsberg och Wengström (2016) kallar för en “manuell 

sökning.” De manuella sökningarna gjordes med sökmotorn Google Scholar. De 223 

artiklarna från första sökningen granskades först genom att läsa sammanfattningarna. Om de 

verkade relevanta för syftet lästes sedan full-text versionen. För att få en bredare bild av 

fenomenet WPV valdes artiklar från olika länder och världsdelar. Femton artiklar togs bort 

eftersom abstrakten var på engelska, men full-text versionen var på ett annat språk. Den första 

sökningen resulterade i 15 artiklar som ansågs lämpliga för användning i slutversionen av 

litteraturöversikten. Samma metod användas vid andra sökningar, som resulterade i ytterligare 

4 artiklar. Sju artiklar hittades via manuella sökningar, och samtliga användas i 

litteraturstudien. 

Dataanalys 
Forsberg och Wengström (2016) beskriver att en grundläggande metod, som används under 

en innehållsanalys består av en stegvis, systematisk process av dataklassificering för att 

underlätta identifiering av mönster och teman. Det första steget författarna tog i 

litteraturöversikten var att läsa artiklarna två gånger för att få en klarare bild av innehållet. 

Om artikeln valdes ut efter den första sökningen skrevs namnet på huvudförfattaren av studien 
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i röd text på artikelns framsida. Om artikeln valdes ut efter den andra sökningen skrevs	
namnen	i	grön	text.	Under	genomläsningen	kunde	många	teman	identifieras,	och	
författarna	skrev	ner	samtliga	fynd	i	var	sitt	Word	dokument.	Dokumenten	innehöll	
namnen	på	huvudförfattare	till	studierna	och	vilka	teman	de	rörde.	Därefter	kodades	
samtliga	artiklar	och dokumenten jämfördes. Författarna diskuterade sina respektive resultat 

och valde tre stycken teman som var mest prevalenta och hörde ihop: orsaker till våld, 

påverkan på sjuksköterskan och påverkan på omvårdnad. Sista förberedelsen inför skrivandet 

var att vidare analysera artiklarna för att koda subteman och resultat, samt dokumentera om en 

artikel redovisade unikt eller motstridigt resultat. Se Tabell 2: Temamatris och Bilaga 1: 

Artikelmatris. 

 
 
Tabell 2: Temamatris för artiklarna i Resultatredovisningen 
 
 

Författare Orsaker Påverkan på 
sjuksköterskan/omvårdnad 

Underrapportering 

Ahmed, A. S. (2012) X X X 

Alves Lima, G. H., & Alves 
de Sousa, S. M. (2015). 

X   X  

Bernaldo-De-Quirós, M., 
Piccini, A. T., Gómez, M. 
M., & Cerdeira, J. C. (2015). 

  
X 

  
X 

 
X  

Bordignon, M., & Monteiro, 
M. I. (2016). 

  X X 

Copeland, D., & Henry, M. 
(2017). 

X X  X 
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Fafliora, E., Bampalis, V. 
G., Zarlas, G., Sturaitis, P., 
Lianas, D., & Mantzouranis, 
G. (2016). 

  
X 

  
X 

  
X 

Gates, D. M., Gillespie, G. 
L., & Succop, P. (2011). 

  X X 

Hahn, S., Müller, M., 
Hantikainen, V., Kok, G., 
Dassene, T., & Halfens, R. 
G. (2013). 

  
X 

    

Hamdan, M., & Hamra, A. 
A. (2017). 

  X   

Jiao et al. (2015). X X  X  

Koukia, E. , Mangoulia, P. , 
Gonis, N. & Katostaras, T. 
(2013). 

X     

Kvas, A., & Seljak, J. 
(2015). 

X   X  

Mensah Boafo, I. (2016). X X  

Morken, T., Johansen, I. H., 
& Alsaker, K. (2015). 

X X X  

Renker, P., Scribner, S. A., 
& Huff, P. (2015). 

  X X  

Richardson, S. (2017). X X X  
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Sisawo, E. J., Arsène 
Ouédraogo, S. Y., Song-Lih, 
H., Ouédraogo, S. A., & 
Huang, S. (2017). 

  
X 

    

 

Etiska aspekter 
Under arbetet med litteraturöversikten har författarna tagit hänsyn till hur andras 

forskningsdata använts. Data som inkluderas i litteraturöversikten har använts rättvist och 

korrekt, och författarna har varit medvetna om förförståelse i ämnet och inte låtit det påverka 

arbetet. Samtliga artiklar som är inkluderade i litteraturöversikten har genomgått etisk 

granskning i sina respektive länder. I Sverige gäller Lag (SFS 2003:460) om etikprövning av 

forskning, med syftet, “att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet 

vid forskning” (Riksdagen, 2003).  

 



11 

 

RESULTATREDOVISNING 
Huvudfynden som hittades i de inkluderade artiklarna (se Tabell 2) har delats upp i teman: 

orsaker till att våld sker, hur sjuksköterskan och omvårdnad påverkas och underrapportering. 

Temat “Orsaker” inkluderades för att ge en helhetsbild av vilka situationer och anledningar 

som kan leda till WPV mot sjuksköterskor. 

 

Orsaker 
Den stress som förekommer på akuten kan innebära faktorer som leder till våld. Ett besök på 

akuten (Emergency Department [ED]) kan innebära att patienten och eventuella närstående 

tvingas vänta i flera timmar för att få vård. En svensk årsrapport (Socialstyrelsen, 2018) 

visade att det finns stora regionala skillnader, men att väntetiden i genomsnitt är 3 timmar och 

30 minuter. På Södersjukhuset (SÖS) i Stockholm är i snitt väntetiden närmare fem timmar. 

Akutmottagningar använder ett triagesystem, vilket innebär att patienter prioriteras efter 

aktuellt tillstånd. Mensah Boafo (2016) menar att patienter ofta missförstår betydelsen av 

triagesystemet och tror att de står i ett vanligt kösystem. Upplevd favoritism är enligt studien 

en av de största orsakerna till våld; patienterna upplever att andra är favoriserade när en 

patient kommer till mottagningen efter deras ankomst och vårdas före dem. En sjuksköterska i 

studien beskrev att “Patienterna brukar anklaga oss för att vi har blivit mutade, eller att vi tar 

hand om våra egna familjemedlemmar och kompisar i första hand... att vi har gått över 

gränsen. Sedan börjar de skrika” (s. 5). Den långa väntan och upplevelsen av att bli 

bortprioriterad kan i vissa fall leda till aggressivt beteende enligt Morken, Johansen & Alsaker 

(2015). Mensah Boafo (2016) beskriver att patienter upplever att långa väntetider orsakas av 

sjuksköterskorna, och att det kan leda till våld. En av sjuksköterskorna som deltog i studien 

beskriver hur patienter blir otåliga och förväntar sig snabb vård: “Alla har så bråttom, men jag 

vet inte vad läkarteamet har för plan. Ibland förolämpar patienter oss sjuksköterskor för att de 

har så bråttom och tycker att vi arbetar för långsamt” (s. 5). 

Ytterligare en miljörelaterad orsak till våld är besökstider och besöksregler. Irritation uppstår 

ibland hos besökare som inte accepterar att besökstiden är slut och vederbörande ombeds att 

lämna avdelningen. I en Gambiansk mixed-metodstudie med intervjuer och enkäter: Sisawo, 

Arsène Ouédraogo, Song-Lih, Ouédraogo och Huang (2017) beskrivs verbalt våld mot 
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sjuksköterskor som försöker hindra närstående från att komma in på avdelningar efter 

besökstiden är över. En grekisk kvalitativ studie av Koukia, Mangoulia, Gonis, och Katostaras 

(2013) genomfördes för att undersöka WPV från patienter och som visade att 88% av 

deltagarna ansåg att besökare som bryter mot uppsatta besöksregler var den vanligaste 

orsaken till våld, medan långa väntetider ansågs som den näst vanligaste (86,4%). Bernaldo et 

al. (2015) skriver att 19,7% av incidenter kan kopplas till missförstånd eller missnöje med 

sjukhusets uppsatta regler. Deltagarna i Jiao et al. (2015) uppgav att även missnöje med 

behandlingar och missförstånd utgör faktorer för WPV. Patienter och besökare står för den 

största delen av våld gentemot sjuksköterskor och övrig vårdpersonal (Ahmed [2012], Kvas & 

Seljak [2013], Koukia et al. [2013]). Hahn et al. (2012) nämner att de som framförallt drabbas 

av våld är yngre sjuksköterskor på allmänna sjukhus. Risken för våld ökar dessutom om 

förövare är påverkade av alkohol eller droger. Renker et al. (2013) beskriver att en majoritet 

av sjuksköterskorna från ett sjukhus i en amerikansk storstad skyller våldet på prevalensen av 

patienter som egentligen kommer in för att försöka få narkotikaklassade läkemedel, samt på 

närstående och besökare som är påverkade av droger eller alkohol. Arbete med patienter som 

är 65 år eller äldre som drabbats av kognitiv svikt, förvirring, demens eller delirium och som 

inte har tålamod att vänta på att få vård, utan kräver omedelbar hjälp, tillhör en riskfaktor för 

personalen i fråga om våld på allmänna sjukhus. Dessa tillstånd är mer vanligt bland äldre och 

kan bidra till oro och svårigheter, som i sin tur kan leda till besvär med att förstå situationer. 

Tillstånd som är kopplade till kognitiv svikt och starka känslor kan vara upprinnelsen till ett 

våldsamt beteende menar Hahn et al. (2012).I litteraturen överensstämde demografin. Det är 

framförallt yngre sjuksköterskor med kort yrkeserfarenhet som är mest utsatta för våld i 

jämförelse med äldre sjuksköterskor som besitter längre yrkeserfarenhet. Detta på grund av att 

det förmodligen är enklare att ge sig på yngre sjukvårdspersonal Hahn et al. (2012). Ahmed 

(2012) skriver att unga (20-30 år) kvinnliga sjuksköterskor var mer utsatta (81%) än manliga 

sjuksköterskor och äldre kvinnliga sjuksköterskor 38,7%, 1,2%). Alves Lima och Alves de 

Sousa (2015) fann liknande siffror i sina studier där 87 % av unga (20-39 år), mindre erfarna 

hade drabbats. 

Sisawo et al. (2017) beskriver att mindre erfarenhet kan kopplas till mindre utvecklad 

bemötandeteknik och beskriver att sjuksköterskans bemötande kan trigga våldsamma 

reaktioner. Studien nämner beteenden som att ignorera patienter, använda svordomar och ge 

förolämpningar som utlösande faktorer. En respondent skrev att “ibland ger sjuksköterskor 
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patienterna anledningar till att bli våldsamma” (s. 6). Även Mensah Boafo (2016) nämner 

bemötande som en viktig aspekt för våld. Studien visade att bemötande och kommunikation 

(både verbal och icke-verbal) spelar en stor roll i WPV. Patienter som känner sig dåligt 

bemötta har en högre tendens att bli våldsamma. Sjuksköterskors rapporter om orsaker till 

WPV visade att ett hårt och olämpligt språk var två av de största orsakerna till WPV från 

patienter eller deras närstående. 

 
Hur påverkas Sjuksköterskan och Omvårdnad? 
Gates, Gillespie, och Succop (2011) beskriver i en studie från USA att upp till 94% av 

sjuksköterskorna inom akutsjukvården som utsattes för våld visade på minst ett stressymtom. 

De visade också tecken på att de var på sin vakt direkt efter en våldsam incident. Studien 

presenterade kopplingar mellan WPV och PTSD, och beskriver att 17% av deltagarna visade 

tillräckliga symptom sju dagar efter att ha blivit utsatta för en våldsam incident för att få en 

PTSD diagnos, och att 15% led av nedsatt immunförsvar. Båda fynden är signifikanta. De 

symtom studien använde som kriterium inkluderade stress, ångest, smärtsamma tankar, 

koncentrationssvårigheter, rädsla, och undvikandet av kontakt med patienter. 

Hamdan och Hamra (2017) visar en koppling mellan WPV (fysiskt) och utbrändhet, och 

tendenser att sjuksköterskor vill säga upp sig. Men Bernaldo-De-Quirós et al. (2015) menar 

att deras studie var den första att granska vilka följder våld inom akutsjukvården har; de som 

arbetar med akutsjukvård och som har blivit drabbade av både verbalt och fysiskt våld 

uppvisar mer omfattande följdsjukdomar av psykologisk karaktär (t.ex. oro, känslomässig 

överansträngning och depersonalisation), jämfört med dem som inte varit med om det. 

Samma studie visar resultat från General Health Questionnaire (GHQ) och Beck´s Depression 

Inventory-Revised (BDI-R) vilka antyder att nästan 40% av vårdpersonal som utsätts för 

(WPV) visar symtom av mental ohälsa och oro, medan nästintill 20% och närapå 10% 

uppvisade medelmåttig eller allvarlig djup nedstämdhet. 

Ahmed (2012) menar att bland sjuksköterskorna fanns en förväntan att bli drabbad av våld vid 

något tillfälle under sitt yrkesverksamma liv, och att idag möter vårdpersonal över hela 

världen hårdare uppföranden från patienter än tidigare. Bland vårdpersonal är sjuksköterskan 

den som främst utsätts för både verbalt och fysiskt våld. Vid genomläsning av artiklarna har 

författarna sett ett mönster bland sjuksköterskor och vårdpersonal som drabbats av våld. 
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Hamdan och Hamra (2017) beskriver att läkarna är den grupp som främst drabbas av 

emotionell utbrändhet på grund av känslomässig stress och ansvaret de har för patientens 

välbefinnande. Sjuksköterskan har mer kontakt med patienter och deras familjer än övrig 

personal och drabbas i större utsträckning av utbrändhet kopplat till depersonalisation (48,8% 

sjuksköterska, 32,1% läkare). Psykologiguiden (2018) definierar depersonalisation (DP) som, 

“upplevelse av overklighet som rör den egna personen”. I en studie från Madrid, Spanien, 

visade Bernaldo-De-Quirós, Piccini, Gómez och Cerdeira (2015) att DP bland majoriteten 

(79,5%) av personalen som inte hade blivit föremål för psykiskt våld var låg, men procenten 

sjönk till 54,6% i gruppen som hade utsatts för fysiskt våld. Samtidigt, gruppen som uppgav 

att de inte hade varit utsatt för våld i någon form (7,7%) rapporterade höga DP nivåer, men 

samtidigt såg författarna en signifikant ökning bland personal som angav att dem hade 

upplevd någon form av aggression: 14,1% endast verbalt våld, och upp till 15,1% med fysiskt 

våld inblandad. Från ett statistiskt sätt utgör detta en signifikant skillnad. 

Sjuksköterskor som blir utsatta för WPV kommer troligen att uppleva fysiskt och 

psykologiskt lidande, som i sin tur kan påverka arbetskapaciteten, personliga relationer, 

ekonomin, livskvaliteten och sjukvårdssystemet (Bordignon och Monteiro, 2016). Det 

offentliga ansiktet tillfaller sjuksköterskan, vilken är den som fungerar som ombud för 

patienter och läkare. När sjuksköterskan utsätts för hot samtidigt som arbetsuppgifter ska tas 

omhand kan medföra svårigheter med att leva upp till etiska riktlinjer. Det kan också ha till 

följd att den drabbade tappar koncentrationen, blir mindre observant vilket medför att enkla 

misstag begås, att inte känna sig tillfreds på jobbet och vägra att fortsätta arbeta på den 

stressiga avdelningen, enligt Ahmed (2012). Renker et al. (2015) instämmer, och en av 

studiens deltagare kommenterade, “Att utstå verbalt våld från patienter och närstående ingår 

inte i rollen som sjuksköterska. Det leder till att vi ger sämre, mindre konsekvent omvårdnad 

till patienterna… och dessutom blir andra patienter upprörda” (s. 14). Gates et al. (2011) 

redovisar en stark koppling mellan WPV och minskad produktivitet. Studien visar att 

sjuksköterskor inom akutsjukvård har svårare att fokusera både kognitivt och emotionellt efter 

våldsamma incidenter. Ångesten och vaksamheten som uppstår påverkar sjuksköterskans 

koncentrationsförmåga och fallenheten att ge god omvårdnad. Även Fafliori et al. (2016) 

visade ett liknande resultat; i studien framkom det att 32% av de utsatta sjuksköterskorna 

upplevde sämre produktivitet, 30% svarade att de hade tappat lusten att vårda patienter, och 

18 % hade tappat självförtroende. Om sjuksköterskan är rädd och upplever osäkerhet över att 
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vistas på arbetsplatsen och möta patienter blir det svårare att bygga upp eller upprätthålla 

goda vårdrelationer.  

 

 

Underrapportering 

Litteraturen visade att underrapportering av våldsincidenter är ett utbrett fenomen relaterade 

till WPV och missnöje bland sjuksköterskor i deras arbetsmiljö. Copeland och Henry (2017) 

visar att 64 % ansåg att våldet var en förväntad del av jobbet men att våldet är 

underrapporterat eftersom personalen “förväntar sig att incidenter sker”, att “ingen blev 

skadad”, eller att “det inte var så farligt” (s. 74). Om sjuksköterskor och annan vårdpersonal 

accepterar våld som en del av jobbet, blir våld de facto accepterat. Problemet medför att mer 

våldsamma incidenter accepteras, och följden av att inte rapportera incidenter innebär att 

arbetsmiljön blir mer osäker för personalen (Richardson, 2017). Men problemet med 

underrapportering kan härstamma från cynism mot sjukhusledningen enligt Renker et al. 

(2015). Personal tycker inte att ledningen tar anmälningar på allvar. En studie deltagre sa att, 

“Riktlinjer och procedurer går oförändrad trots rapporteringen, ingen bryr sig” (s. 14). En 

annan sa, “Jag tror ingenting kommer att förändras tills någon blir allvarligt skadad” (s. 14). 

En tredje upplevde att, “Ledningen tar parti för de patienter och närstående som utsätter oss 

för verbalt våld” (s. 15).  Liknande citat finns i flera studier, som i Morken et al. (2015), som 

citerar en sjuksköterska: “Cheferna fanns inte där för mig. Det var så pass obehagligt att jag 

aldrig kommer rapportera igen, oavsett vad som händer. Mina kollegor instämmer. Vi fyller i 

rapporter om våldsamma incidenter, men ingenting händer” (s. 5). 

 
  

DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Tiden som fanns till förfogande för sammanställningen av examensarbetet var begränsad, 

vilket var en anledning till att valet föll på att göra en litteraturöversikt istället för en 

systematisk litteraturöversikt. En annan fördel med att skriva en litteraturöversikt om ämnet 
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våld var den stora tillgången till artiklar. Det var inte svårt att hitta relevanta artiklar som 

berörde syftet och som kunde koppla ihop syftets tre dimensioner. 

En intervjubaserad metod med semistrukturerade frågor hade kunnat ge andra och mer 

oväntade, spontana svar kopplat till syftet som inte gick att fånga i denna litteraturöversikt. En 

nackdel med att göra en intervjubaserad studie på första examensarbetet kunde ha varit att inte 

hinna samla in och analysera tillräckligt med data inom den korta tidsramen. 

Vid sökning av artiklar gjordes ingen begränsning på studiernas härkomst. Resultaten från 

sökningen gav en stor spridning, med artiklar från Ghana, USA, Jordanien, Grekland, Kina, 

Gambia, Norge, Schweiz, Palestina, Brasilien, Pakistan, Australien, Slovenien och Nya 

Zeeland. Det fanns flera liknande fynd i artiklarna än olikheter, förmodligen på grund av det 

stora antal länder som representerades. Inga artiklar från Sverige hittades, men däremot en 

från Norge. Men en fördel med global statistik är att det ger en bredare bild av problemet och 

resultatet kan därför vara applicerbart i flera länder, inklusive Sverige. 

Artiklarna som var från flera olika länder och skrivna på engelska kan medföra att läsarna 

missar detaljer och språkliga delar då engelska inte är modersmålet, varför hänsyn till språket 

togs. Artiklarna diskuterades tillsammans för att säkerställa att båda författarna tolkade 

studierna på samma sätt, både förståelse- och innehållsmässigt. En av författarparet har 

engelska som modersmål och kan anses som pålitlig gällande tolkningen av språk. 

När sökningar på artiklar inleddes valdes ett intervall som spänner sig mellan åren 2007 och 

2018. Valet gjordes för att få fram den senaste forskning kring ämnet. Hade sökningen utökats 

till att inkludera studier från t. ex år 2000 och senare hade betydligt fler artiklar funnits att 

välja från, men tidsramen för examensarbetet var begränsad och önskan fanns om att börja 

dataanalysen så tidigt som möjligt. 

Sökorden Workplace violence AND nurses som användes vid första sökning i databaserna 

CINAHL complete och MEDLINE gav mer än 200 träffar. CINAHL och MEDLINE är 

databaser med inriktning på bland annat omvårdnad och medicin, och var därmed lämpliga att 

använda när sökningar gjordes. Polit och Beck (2012) menar att dessa två databaser är särskilt 

lämpliga att använda för forskning som berör sjuksköterskeyrket. Även manuella 

kedjesökningar genomfördes efter artiklar som hittades i andras forskning. Det ledde till 

ytterligare fem användbara artiklar som svarade på studiens syfte. Willman, Stoltz, och 
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Bahtsevani (2011) rekommenderar att komplettera sökningar med kedjesökningar. 

Sökningarna är reproducerbara om man använder samma begränsningar. Begränsningen 

“peer-reviewed” ökar resultatets validitet och reliabilitet. Willman et al (2011) beskriver att 

peer-reviewed artiklar har granskats av experter inom området innan artikeln publicerades. 

Det fanns flera skrivna vetenskapliga studier där valet har varit att specifikt rikta in sig på 

akutvården, äldrevården eller inom den psykiatriska vården. Dessa områden visar sig vara de 

mest utsatta för WPV mot sjuksköterskor. Examensarbetet som inkluderar studier från flera 

typer av vårdavdelningar, kan ses som en brist. Hade valet varit att fokusera på enbart ett 

område inom vården kunde resultatet möjligtvis visat en mer preciserad bild av problemet. 

Tanken fanns om att inte exkludera någon inriktning i vården då våld förekommer inom all 

vård. Det ger en helhetsbild om våldets utbreddhet. 

 

Resultatdiskussion 
I föreliggande examensarbete har syftet varit att belysa hur våld på arbetsplatsen påverkar 

sjuksköterskor och omvårdnad. I denna del kommer fynd som identifierats i 

resultatredovisningen diskuteras och jämföras med tidigare forskning. 

 
Påverkan på Sjuksköterskan och Omvårdnad 
Enligt Ahmed (2012), tär våldet på sjuksköterskan, både på ett fysiskt och psykiskt plan. 

Våldet påverkar dels hur sjuksköterskan kan hantera arbetsuppgifterna som förväntas göras på 

arbetet och dels hur den utsatte drabbas på sin fritid med familj och liknande åtaganden då 

tecken på oro och tankar kring huruvida den drabbade klarar av att gå tillbaka till samma 

arbetsplats kan förekomma. 

Hamdan och Hamra (2017) gör en distinktion mellan läkarna och sjuksköterskornas arbete, 

där de menar att när det rör emotionell utbrändhet på grund av känslomässig stress är det 

läkarna som främst drabbas. Det hör ihop med ansvaret läkarna innehar gentemot patienterna. 

Sjuksköterskorna drabbas i större utsträckning av utbrändhet kopplat till depersonalisation. 

Det har ett samband med att sjuksköterskorna träffar både patienter och närstående i större 

utsträckning än övrig personal. Mealer et al. (2009) beskriver hur stress på sjukhus är kopplat 

till krav, oförutsägbara ändringar under dagens arbete, patienters och deras familjers utopiska 
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förväntningar samt möten kring etiska frågor som rör patienter i livets slutskede. 

Sjuksköterskorna är ofta utsatta för den här typen av problem i sitt arbete, vilket kan medföra 

att (PTSD) och utbrändhet utvecklas. Det mest extrema som förekommer är det fysiska våldet 

som innebär att en person dör. Det är ovanligt att det sker dödsfall som orsakats av arbetsplats 

relaterat våld i sjukvården men det finns beskrivet i en studie av Janocha och Smith (2010). 

Resultatet visade att omvårdnaden påverkas på ett negativt sätt efter att sjuksköterskor ha varit 

utsatta för våld. Sjuksköterskan kan bland annat tappa koncentrationen, bli mindre observant, 

begå flera misstag och inte känna sig tillfreds på jobbet. I slutänden drabbas därmed 

omvårdnaden. Ahmed (2012) redovisar för två av de negativa effekterna som våld har på 

sjuksköterskans arbete. Se Tabell 3. 

 
Tabell 3: Negativa effekter av våld mot sjuksköterskor 

  Verbalt våld   Fysiskt våld   

  n=166 % n=82 % 

Minskad produktivitet och kvalitet 86 51,8 44 53,6 

Överväger att säga upp sig 96 57,8 49 59,8 

  

En aspekt som står ut i statistiken är att “Överväga att säga upp sig” var mer frekvent än 

“Minskad produktivitet och kvalitet”. Hamdan (2017) skriver att sjuksköterskor som drabbats 

av PTSD är 3-5 gånger mer sannolika att säga upp sig jämförd med övrig personal. Resurser 

och tillräckligt med personal måste finnas om sjuksköterskor ska kunna leva upp till ICN:s 

etiska kod och ge god och säker vård. Garnet, C. (2008) skriver att underbemanning och 

incidenter av negativa behandlingsresultat har en direkt koppling till varandra. Samma studie 

visar även att överbelastning av patienter kan leda till utbrändhet, och andra allvarliga 

konsekvenser för sjuksköterskans hälsa. En orealistisk arbetsbelastning kan leda till kroniskt 

trötthetssyndrom, försämrad sömn, sjukskrivningar och missnöje med yrket. Sjuksköterskans 

hälsa och arbetsmiljö verkar gå hand i hand, och de två aspekterna påverkar sjuksköterskans 

möjligheter att ge god, säker vård. 
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Underrapportering 

Resultatet i denna studie visade att det finns många faktorer som kan utlösa en våldsincident. 

Di Martino (2003) skriver att det borde finnas rutiner som ska följas när WPV inträffar, både 

för att hantera pågående situationer och för att förebygga nya incidenter. Men resultatet visar 

att trots att uppsatta riktlinjer finns fortsätter våldshandlingar att ske. Underrapportering utgör 

en orsak till våld (Richardson [2017], OSHA [2018]), och genom att låta bli att göra 

anmälningar och rapporter bekräftar och accepterar man våld. En japansk tvärsnittsstudie av 

Kana, Takeko, Hiroko, och Hiroki (2013) undersökte frekvensen av rapportering hos 

sjuksköterskor och anledningar till varför incidenter inte rapporteras. Studien hade 1953 

deltagare från sex stycken allmänna sjukhus, varav 96% var kvinnor och 18,1% hade 

genomgått en utbildning om våldsförebyggande. Forskarna hittade starka kopplingar mellan 

rapporteringsfrekvens och sjukhusledningens attityder, samt individuella tendenser att 

bortförklara incidenter som ofarliga, som även relateras till arbetslivserfarenhet. Yngre 

sjuksköterskor rapporterar mer frekvent, men över 60% av respondenterna uppgav en 

rapporteringsfrekvens under 20%. Detta antyder att mörkertalet leder till att sjukhusledningen 

underskattar problemet. Studierna Renker et al. (2015) och Morken et al. (2015) beskriver 

missnöje bland sjuksköterskor i samband med upplevd ambivalens från ledningens sida. 

Samtidigt visar både studierna att respondenterna vill se en utökad kollaboration med 

ledningen för att utforma policy och åtgärder, som t. ex “nolltolerans” för våld. Men hur ska 

förändringar ske om inte rapportering blir mer konsekvent? Ledningen får en sned 

verklighetsbild eftersom dem inte får tillräcklig information och statistik, men ändå förväntas 

upprätta riktlinjer efter den information de får. 

 

SLUTSATS 
Ingen ska behöva bli utsatt för våld på arbetsplatsen, i synnerhet där patienter vårdas. Det kan 

tyckas vara en självklarhet men våld är dessvärre en del av verkligheten som vårdpersonal 

möter i sitt arbete. När WPV sker i en sjukvårdsmiljö bör det finnas etablerade rutiner för att 

stödja och hjälpa offret med hanteringen av det hen blivit utsatt för, samtidigt som vårdteamet 

behöver kunna fortsätta leverera god omvårdnad. Omvårdnad påverkas av våldsamma 

situationer, vilket problematiseras av att patienten inte längre står i fokus för vårdteamet när 

våld inträffar. 
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Studiens resultat har benämnt frågor om faktorer som orsakar våld, vilka som drabbas och hur 

omvårdnad påverkas. Resultatet visar att det inte görs tillräckligt med förebyggande arbete för 

att få mer kontroll över våldet, inte desto mindre behöver det införlivas. Orsaker som nämns 

till att prevention mot våldet inte riktigt fått fäste är att underrapportering gör att ledningen 

inte får reda på att problemet existerar i den utsträckningen den egentligen gör. En annan 

orsak består av att personal som utsatts för våld upplever att dem inte blivit lyssnade på när 

dem försökt ta hjälp av ledningen och att våld blir i viss utsträckning en del av arbetet. 

 

IMPLIKATIONER 
Implikationer för utbildningen och den kliniska praktiken 
WPV skulle kunna tas upp i en lämplig kurs under utbildningen, till exempel genom 

föreläsningar eller seminarier inför studenternas VFU placeringar. Eftersom nyutexaminerade 

sjuksköterskor tillhör riskgruppen att bli utsatt för WPV, skulle seminarier eller föreläsningar 

kunna hjälpa blivande sjuksköterskor att förstå hur verkligheten ser ut när man väl kommer ut 

i sin yrkesroll. Situationen kan förändras genom förbättringar i preventionsåtgärder, 

sjuksköterskornas rapporteringsfrekvens samt om rapportering tas på stort allvar från 

sjukhusledningen. 

 
Förslag på fortsatt forskning 
Som tidigare nämnts utgör WPV ett utbrett, globalt och komplicerat problem. Forskningen 

kring ämnet har ökat sedan mitten av 1990-talet, men mer forskning behövs för att identifiera 

metoder sjuksköterskor kan använda/implementera för att förebygga att en situation eskalerar 

till en våldshandling. Vidare forskning kring utbildningar riktad mot nyutexaminerade 

sjuksköterskor skulle kunna vara ett sätt att förebygga våld i framtiden och därtill reducera 

påverkan på omvårdnad. 



21 

 

REFERENSER 
*= artikel i Resultat 

*Ahmed, A. S. (2012). Verbal and physical abuse against Jordanian nurses in the work 

environment. Eastern Mediterranean Health Journal, 18(4), 318-324. 

  

*Alves Lima, G. H., & Alves de Sousa, S. M. (2015). Psychological violence in the nursing 

work. Revista Brasileira De Enfermagem, 68(5), 535-541. doi:10.1590/0034-

7167.2015680508i 

  

Arbetsmiljöverket. (2017). Hot och våld: Det lönar sig att arbeta förebyggande mot hot och 

våld. Hämtad den 20 april, 2018, från https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-

stress-hot-och-vald/hot-och-vald/ 

  

*Bernaldo-De-Quirós, M., Piccini, A. T., Gómez, M. M., & Cerdeira, J. C. (2015). 

Psychological consequences of aggression in pre-hospital emergency care: Cross sectional 

survey. International Journal Of Nursing Studies, 52(1), 260-270. 

doi:10.1016/j.ijnurstu.2014.05.011 

  

*Bordignon, M., & Monteiro, M. I. (2016). Violence in the workplace in Nursing: 

consequences overview. Revista Brasileira De Enfermagem, 69(5), 996-999. 

doi:10.1590/0034-7167-2015-0133 

  

Casey, D. (2017). When Visitors Become Violent: What Is the Ethical Response?. 

MEDSURG Nursing, 26(2), 148-145. 

 

*Copeland, D., & Henry, M. (2017). Workplace Violence and Perceptions of Safety Among 

Emergency Department Staff Members: Experiences, Expectations, Tolerance, Reporting, and 



22 

Recommendations. Journal Of Trauma Nursing, 24(2), 65-77. 

doi:10.1097/JTN.0000000000000269 

  

Di Martino, V. (2003). Relationship of Work Stress and Workplace Violence in the Health 

Sector. Geneva: ILO/ICN/WHO/PSI Joint Programme on Workplace Violence in the Health 

Sector 

  

Edward, K., Ousey, K., Warelow, P., & Lui, S. (2014). Nursing and aggression in the 

workplace: a systematic review. British Journal Of Nursing, 23(12), 653-659. 

doi:10.12968/bjon.2014.23.12.653 

   

*Fafliora, E., Bampalis, V. G., Zarlas, G., Sturaitis, P., Lianas, D., & Mantzouranis, G. 

(2016). Workplace violence against nurses in three different Greek healthcare settings. Work, 

53(3), 551-560. doi:10.3233/WOR-152225 

  

Forsberg, C, & Wengström, Y, (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 

analys och presentation. (4:e uppl.). Stockholm: Studentlitteratur. 

  

Friberg, F. (red.) (2017). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten. (Tredje uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

  

Fute, M., Mengesha, Z. B., Wakgari, N., & Tessema, G. A. (2015). High prevalence of 

workplace violence among nurses working at public health facilities in Southern Ethiopia. 

BMC Nursing, 14(1), 1-5. doi:10.1186/s12912-015-0062-1 

  

Garnett, C. (2008).The effect of nurse staffing patterns on medical errors and nurse 

Burnout. AORN Journal, 8 7 (6 ), 1191-1204. 



23 

  

*Gates, D. M., Gillespie, G. L., & Succop, P. (2011). Violence Against Nurses and its Impact 

on Stress and Productivity. Nursing Economic$, 29(2), 59-67. 

  

Gillespie, L., Gates, D., Berry, P., (2013). Stressful Incidents of Physical Violence Against 

Emergency Nurses. (2013). Online Journal of Issues in Nursing, 18(1), 1. 

doi:10.3912/OJIN.Vol18No01Man02 

  

*Hahn, S., Müller, M., Hantikainen, V., Kok, G., Dassene, T., & Halfens, R. G. (2013). Risk 

factors associated with patient and visitor violence in general hospitals: Results of a multiple 

regression analysis. International Journal Of Nursing Studies, 50(3), 374-385. 

doi:10.1016/j.ijnurstu.2012.09.018 

  

*Hamdan, M. & Hamra, A. A. (2017). Burnout among workers in emergency Departments in 

Palestinian hospitals: prevalence and associated factors. BMC Health Services Research, 171-

7. doi:10.1186/s12913-017-2356-3 

  

Janocha, J. A., & Smith, R. T. (2010). Workplace safety and health in the health care and 

social assistance industry, 2003-07. Hämtad den 17:e maj, 2018, från: 

https://www.bls.gov/opub/mlr/cwc/workplace-safety-and-health-in-the-health-care-and-

social-assistance-industry-2003-07.pdf 

  

*Jiao, M., Ning, N., Li, Y., Gao, L., Cui, Y., Sun, H., & ... Hao, Y. (2015). Workplace 

violence against nurses in Chinese hospitals: a cross-sectional survey. BMJ Open, 5(3), 

e006719. doi:10.1136/bmjopen-2014-006719 

  



24 

Kana, S., Takeko, W., Hiroko, K., & Hiroki, F. (2013). Factors associated with nurses' 

reporting of patients' aggressive behavior: A cross-sectional survey. International Journal Of 

Nursing Studies, 50(10), 1368-1376. doi:10.1016/j.ijnurstu.2012.12.011 

  

*Koukia, E. , Mangoulia, P. , Gonis, N. & Katostaras, T. (2013) Violence against health care 

staff by patient’s visitor in general hospital in Greece: Possible causes and economic crisis. 

Open Journal of Nursing, 3, 21-27. doi:10.4236/ojn.2013.38A004 

  

*Kvas, A., & Seljak, J. (2015). Sources of workplace violence against nurses. Work, 52(1), 

177-184. doi:10.3233/WOR-152040 

  

Lau, J. C., Magarey, J., & Wiechula, R. (2012). Violence in the emergency department: an 

ethnographic study (part II). International Emergency Nursing, 20(3), 126-132. 

doi:10.1016/j.ienj.2011.08.001 

 

Leksell, J. & Lepp, M. (red.) (2013). Sjuksköterskans kärnkompetenser. (1. uppl.) Stockholm: 

Liber. 

  

Manitoba Nurses Unions (2015). Helping Manitoba’s Wounded Healers - Post-traumatic 

Stress Disorder (PTSD) in the Nursing Profession. Hämtad den 31:e maj, 2018, från 

http://traumadoesntend.ca/wp-content/uploads/2015/04/75005-MNU-PTSD-BOOKLET-

SCREEN.pdf 

 

Mealer, M., Burnham, E., Goode, C., Rothbaum, B., Moss, M., Mealer, M., & ... Moss, M. 

(2009). The prevalence and impact of post traumatic stress disorder and burnout syndrome in 

nurses. Depression & Anxiety (1091-4269), 26(12), 1118-1126. doi:10.1002/da.20631 

  



25 

*Mensah Boafo, I. (2016). "...they think we are conversing, so we don't care about them..." 

Examining the causes of workplace violence against nurses in Ghana. BMC Nursing, 151-8. 

doi:10.1186/s12912-016-0189-8 

  

*Morken, T., Johansen, I. H., & Alsaker, K. (2015). Dealing with workplace violence in 

emergency primary health care: a focus group study. BMC Family Practice, 16(1), 1-7. 

doi:10.1186/s12875-015-0276-z 

  

Occupational Safety and Health Administration. (2018). Workplace violence in Healthcare. 

Hämtad den 3:e april, 2018, från https://www.osha.gov/Publications/OSHA3826.pdf 

  

Olsson, S. (2018, 31 maj). Vårdanställda får kroppskameror. Svenska Dagbladet. Från 

http://www.skd.se/2018/05/31/vardanstallda-far-kroppskameror/ 

 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2012). Nursing Research: generating and assessing evidence for 

nursing practice, (9th ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer. 

   

Psykologiguiden (2018). Depersonalisation. Hämtad den 6:e maj, 2018, från 

https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon?Lookup=depersonalisation 

  

*Renker, P., Scribner, S. A., & Huff, P. (2015). Staff perspectives of violence in the 

emergency department: Appeals for consequences, collaboration, and consistency. Work, 

51(1), 5-18. doi:dx.doi.org/10.3233AVOR-141893 

  

*Richardson, S. (2017). VIOLENCE AND AGGRESSION IN NZ EMERGENCY 

DEPARTMENTS. Emergency Nurse New Zealand, P14-P18. 



26 

  

Riksdagen (2003). Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. 

Hämtade den 4.e maj, 2018, från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-

som_sfs-2003-460 

  

Röda Korsets Högskola. (2015). Utbildningsplan Sjuksköterskeprogrammet. Hämtad de 1:e 

maj, 2018, från Röda Korsets Högskola, 

https://server.pingpong.net/public/pp/public_courses/course61541/published/1429181992999/

resourceId/36737197/content/UploadedResources/Sjuksk%C3%B6terskeprogram%20utbildni

ngsplan%202015-04-22%20rev18.pdf 

  

*Sisawo, E. J., Arsène Ouédraogo, S. Y., Song-Lih, H., Ouédraogo, S. A., & Huang, S. 

(2017). Workplace violence against nurses in the Gambia: mixed methods design. BMC 

Health Services Research, 171-11. doi:10.1186/s12913-017-2258-4 

Socialstyrelsen (2018). Väntetiderna inom vården fortsätter att öka. Hämtad den 2:e maj, 

1028, från  https://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2018/vantetidernainomvardenfortsatteroka 

  

Spector, P. E., Zhou, Z. E., & Xin Xuan, C. (2014). Nurse exposure to physical and 

nonphysical violence, bullying, and sexual harassment: A quantitative review. International 

Journal Of Nursing Studies, 51(1), 72-84. doi:10.1016/j.ijnurstu.2013.01.010 

  

Svensk Sjuksköterskeförening. (2009). Sjuksköterskans Profession. Hämtad den 16:e maj, 

2018, från Svensk Sjuksköterskeförening, https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-

publikationer/om.sjukskoterskans.profession_webb.pdf 

  



27 

Svensk Sjuksköterskeförening. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad den 1:e 

april, 2018, från Svensk Sjuksköterskeförening,  https://www.swenurse.se/globalassets/01-

svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf 

  

Svensk Sjuksköterskeförening. (2015). Kärnkompetenser. Hämtad den 1:e maj, 2018, från 

https://www.swenurse.se/Utanfor-strukturen/karnkompetenser/ 

  

Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan 

forskning & klinisk verksamhet. (3., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

  

World Health Organization. (2018). Hämtad den 5:e april, 2018, från 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/workplace/en 

  

Vårdhandboken. Texter/Bemotande-i-vard-och-omsorg-genusperspektiv/Oversikt/ Hämtad 

den 1:e maj, 2018, från http://www.vardhandboken.se/Texter/Bemotande-i-vard-och-omsorg-

genusperspektiv/Oversikt/ 

      

 



 

i 

BILAGOR 
Bilaga 1 
Artikelmatris för artiklarna i Resultatredovisningen 
  
  

Författare, 
År, Land 

Titel Syfte Metod och Urval Resultat 

Ahmed, A. 
S. 
2012. 
Jordanien. 

Verbal and 
physical abuse 
against 
Jordanian 
nurses in the 
work 
environment 

Undersöka 
prevalens och 
orsaker till WPV 
under en sex 
månaders period 
och 
sjuksköterskornas 
upplevelser och 
reaktioner till 
våldsamma 
incidenter. 

Deskriptiv 
tvärsnittsstudie 
med 447 
deltagande 
sjuksköterskor 
från 3 st. sjukhus i 
Amman, 
Jordanien. 

Yngre, mindre 
erfarna 
sjuksköterskor 
var mest 
utsatta. Våldet 
kommer mest 
från patienter 
och dess 
närstående. 
Missnöje 
relaterad till 
upplevd 
uteblivet stöd 
från 
sjukhusledninge
n. 

Alves 
Lima, G. 
H., & 
Alves de 
Sousa, S. 
M. 
2015. 
Brasilien. 

Psychological 
violence in the 
nursing work 

Undersöka och 
karakterisera 
psykologiskt våld i 
vårdrelationer. 

Deskriptiv, 
kvantitativ, 
tvärsnittsstudie 
med enkät. 

Verbalt våld är 
den vanligaste 
typ av WPV. 
Patienterna och 
närstående är 
oftast förövarna. 
Kvinnliga, unga, 
mindre erfarna 
sjuksköterskor 
är mest utsatta. 



ii 

Bernaldo-
De-Quirós, 
M., Piccini, 
A. T., 
Gómez, 
M. M., & 
Cerdeira, 
J. C. 
2015. 
Spanien. 

Psychological 
consequences 
of aggression 
in pre-hospital 
emergency 
care 

Utvärdera 
psykologiska 
konsekvenser 
associerad med 
WPV från 
patienter och 
närstående i 
akutmottagningar. 

Retrospektiv, 
tvärsnittsstudie 
med 441 
deltagare (135 
läkare, 127 
sjuksköterskor, 
179 akutvårdare). 

Vårdpersonal 
som hade 
utsatts för WPV 
visade en 
signifikant 
högre prevalens 
av ångest, 
utbrändhet och 
depersonalisati
on jämfört med 
vårdpersonal 
som inte hade 
blivit utsatt för 
WPV. 

Bordignon, 
M., & 
Monteiro, 
M. I. 
2016. 
Brasilien. 

Violence in the 
workplace in 
Nursing: 
consequences 
overview 

Reflektera över 
konsekvenserna 
WPV innebär från 
sjuksköterskornas 
perspektiv. 

Reflektionsstudie 
baserad på den 
senaste forskning 
(2016). 

WPV 
associeras med 
försämrad hälsa 
hos 
sjuksköterskor. 
Det kan uttrycka 
sig i form av 
fysiska, 
emotionella och 
psykiska 
besvär. 

Copeland, 
D., & 
Henry, M. 
2017. 
USA. 
  

Workplace 
Violence and 
Perceptions of 
Safety Among 
Emergency 
Department 
Staff 
Members: 
Experiences, 
Expectations, 
Tolerance, 
Reporting, and 
Recommendat
ions 

Beskriva 
utsattheten, hur 
personal upplever 
implementerade 
säkerhetsåtgärder, 
beteendet kopplad 
till rapportering av 
våld. Undersöka 
samband mellan 
demografiska 
variabler och 
rapportering, samt 
att identifiera 
genomförbara 
interventioner för 
att förbättra 
arbetsmiljö och 
säkerheten.    

Tvärsnittsdesign 
med enkät. 147 
deltagare - 
sjuksköterskor, 
läkare, och 
undersköterskor. 

88% av 
deltagarna hade 
blivit utsatt för 
WPV de sex 
månaderna 
innan studien 
påbörjades. 
Studien 
beskriver 
prevalens och 
de vanligaste 
rapporterade 
typer av 
övergrepp. 



iii 

Edward, 
K., Ousey, 
K., 
Warelow, 
P., & Lui, 
S. 
2014. 
Australien. 

Nursing and 
aggression in 
the workplace: 
a systematic 
review 

Undersöka 
arbetsrelaterad 
ångest hos 
sjuksköterskor vid 
verklig och 
potentiell 
aggression på 
arbetsplatsen. 

Systematisk 
litteraturöversikt 
av studier som 
fokuserade på 
sjuksköterskor 
som lever med 
symptom på 
ångest relaterade 
till faktisk eller 
upplevd WPV. 
137 studier. 

Fysisk 
aggression sker 
oftast inom 
psykiatri, 
äldrevården och 
på 
akutmottagning
ar. Verbalt våld 
är vanligast mot 
sjuksköterskor. 
Båda fysiskt 
och verbalt våld 
har negativ 
inverkan på 
sjuksköterskor. 

Fafliora, 
E., 
Bampalis, 
V. G., 
Zarlas, G., 
Sturaitis, 
P., Lianas, 
D., & 
Mantzoura
nis, G. 
2016. 
Grekland. 

Workplace 
violence 
against nurses 
in three 
different Greek 
healthcare 
settings. 

Analysera upplevd 
WPV bland 
sjuksköterskor. 

Tvärsnittsstudie 
med enkät. 80 
sjuksköterskor 
från 3 st. olika 
typer av 
vårdinstanser 
(primärvård, 
sekundärvård och 
tertiärvård). 

76% hade varit 
utsatt för WPV, 
men mer 
erfarna 
sjuksköterskor 
var mindre 
utsatt jämförd 
med yngre, 
mindre erfarna 
sjuksköterskor. 
Studien 
beskriver 
prevalens och 
typ av 
våldshandling 
relaterad till 
sjuksköterskans 
erfarenhet, typ 
av vårdinstans, 
samt de 
psykologiska 
följderna för de 
utsatta. 
  



iv 

Gates, D. 
M., 
Gillespie, 
G. L., & 
Succop, P. 
2011. 
USA. 

Violence 
Against 
Nurses and its 
Impact on 
Stress and 
Productivity. 

Belysa hur WPV 
från patienter och 
besökare är 
relaterad till 
sjuksköterskors 
produktivitet och 
PTSD symtom. 

Tvärsnittsstudie 
med 264 
deltagande 
sjuksköterskor 
från 
akutmottagningar 
utspridda över 
USA. 

WPV utgör ett 
signifikant 
stressmoment 
för 
sjuksköterskor 
och att det 
påverkar 
omvårdnad. 
Interventioner 
behövs för att 
hindra våld och 
för att ge 
omvårdnad till 
sjuksköterskor 
som har blivit 
utsatt för våld. 

Hahn, S., 
Müller, M., 
Hantikaine
n, V., Kok, 
G., 
Dassene, 
T., & 
Halfens, 
R. G. 
2013. 
Schweiz. 

Risk factors 
associated 
with patient 
and visitor 
violence in 
general 
hospitals: 
Results of a 
multiple 
regression 
analysis 

Beskriva 
vårdpersonalens 
upplevelser med 
WPV och att 
beskriva 
riskfaktorer 
associerade med 
WPV som sker på 
allmänna sjukhus. 

Retrospektiv 
tvärsnittsstudie 
 med 2495 
deltagare. (58% 
sjuksköterskor, 
19,2% läkare, 
22,8% övriga) 
med direkt 
patientkontakt. 
82% av 
deltagarna var 
kvinnor. 

Riskfaktorer 
kopplad till 
patient/närståen
de våld mot 
vårdpersonal 
beror på typen 
av våld. 

Hamdan, 
M. & 
Hamra, A. 
A. 
2017. 
Pakistan. 

Burnout 
among 
workers in 
emergency 
Departments 
in Palestinian 
hospitals: 
prevalence 
and 
associated 
factors 

Analysera 
förekomsten av 
utbrändhet 
relaterad till 
riskfaktorer bland 
personal som 
jobbar på 
akutmottagningar i 
Palestinska 
sjukhus. 

Tvärsnittsstudie 
med 
självskattningsenk
ät. 444 deltagare 
(36,3% 
sjuksköterskor, 
32% läkare, 
31,7% 
administrativ 
personal). 

Utbrändhet är 
utbrett bland 
sjuksköterskor 
och läkare som 
arbetar på 
akutmottagning
ar. Utbrändhet 
kan kopplas till 
sjukskrivningar 
och att personal 
säger upp sig 
efter exponering 
för WPV. 



v 

Jiao et al. 
2015. 
Kina. 

Workplace 
violence 
against nurses 
in Chinese 
hospitals: a 
cross-sectional 
survey 

Beskriva WPV 
prevalens samt 
identifiera 
riskfaktorer och 
skapa en grund för 
interventioner I 
framtiden. 

Tvärsnittsstudie 
med enkät. 588 
deltagande 
sjuksköterskor.  

7,8% av 
deltagarna 
 hade blivit 
utsatt för fysiskt 
våld och  71,9% 
för verbalt våld 
året innan 
studien 
påbörjades. 
Patientens 
ekonomiska 
situation, 
missnöje med 
behandlingar 
och 
misskommunika
tion kan bidra till 
WPV. Mindre 
erfarna 
sjuksköterskor 
rapporterar våld 
i större 
utsträckning än 
vad mer erfarna 
sjuksköterskor 
gör.  

Koukia, E. 
, 
Mangoulia
, P. , 
Gonis, N. 
& 
Katostaras
, T. 
2013. 
Grekland. 

Violence 
against health 
care staff by 
patient’s visitor 
in general 
hospital in 
Greece: 
Possible 
causes and 
economic 
crisis. 

Undersöka våld 
mot läkare och 
sjuksköterskor, 
identifiera möjliga 
orsaker, samt 
fastställa 
korrelationen 
mellan den 
rådande 
ekonomiska krisen 
i Grekland och 
våld. 

Enkätstudie. 250 
deltagare från 7 
st. allmänna 
sjukhus i 
Grekland. 52,8% 
sjuksköterskor, 
21,6% läkare, 
14,4% 
specialister, 
11,2% 
undersköterskor. 

Sjuksköterskorn
a och läkare 
identifierade nio 
orsaker till 
WPV. De mest 
förekommande 
var: Att bryta 
mot besökstider 
 (88,8%), långa 
väntetider 
(86,4%), 
psykologiska 
orsaker 
relaterade till 
patienter t.ex 
ilska och ångest 
(83,2%), och 
rökförbud 
(82,4%) 
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Kvas, A., 
& Seljak, 
J. 
2015. 
Slovenien. 

Sources of 
workplace 
violence 
against nurses 

Beskriva 
prevalensen och 
graden av våld 
mot 
sjuksköterskor, 
samt att analysera 
sambanden 
mellan typer av 
våld och orsaker. 

Enkätstudie med 
692 deltagande 
sjuksköterskor. 

Verbalt våld är 
vanligast, oftast 
från patienter 
men även från 
medarbetarna. 
Fysiskt våld 
sker oftast från 
patienter. 

Mensah 
Boafo, I. 
2016. 
Ghana. 

"...they think 
we are 
conversing, so 
we don't care 
about them..." 
Examining the 
causes of 
workplace 
violence 
against nurses 
in Ghana. 

Belysa orsaker till 
WPV mot 
sjuksköterskor i 
Ghana. 

Intervjustudie 
med 24 
semistrukturerade 
intervjuer från fem 
regioner i Ghana. 

Sjuksköterskor 
är inte alltid 
passiva 
mottagare av 
våld. WPV kan 
uppstå både 
som ett resultat 
av 
vårdrelationen 
mellan 
sjuksköterskor 
och patienter, 
och på grund av 
problem med 
kommunikation, 
långa väntetider 
och upplevd 
indifferens, 
samt regler 
gällande 
besökstider. 
Våldsorsaker 
beror på vem 
som startade 
våldet.   

Morken, 
T., 
Johansen, 
I. H., & 
Alsaker, K. 
2015. 
Norge. 

Dealing with 
workplace 
violence in 
emergency 
primary health 
care: a focus 
group study 

Undersöka hur 
akutvårdspersonal 
hanterar WPV i en 
akutvårdsmiljö, 
med fokus på hur 
organisationsrelat
erade faktorer 
bidrar till våld. 

Fokusgrupp 
studie med 37 
deltagare (22 
läkare, 15 
sjuksköterskor) 

Fyra teman 
förekom för att 
förutse eller 
hantera 
våldsamma 
incidenter inom 
systemet: 
minimera risken 
med att arbeta 
ensam, att vara 
beredd, att lösa 
problemet med 
olika 
förväntningar i 
vårdrelationen, 
och att bättre 
support krävs 
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från 
sjukhusledninge
n. 

Renker, 
P., 
Scribner, 
S. A., & 
Huff, P. 
2015. 
USA. 

Staff 
perspectives 
of violence in 
the emergency 
department: 
Appeals for 
consequences
, collaboration, 
and 
consistency 

Identifiera och 
beskriva 
erfarenheter från 
sjukvårdspersonal 
och deras 
upplevelser och 
bekymmer 
relaterad till WPV. 
  

Tvärsnittsstudiem
ed mixad metod, 
deskriptiv design 
med enkät för att 
kunna mäta 
sjuksköterskors 
och 
ambulanssjukvård
ares erfarenheter 
av våldsamma 
incidenter. 51 
deltagare (41 
sjuksköterskor, 10 
ambulanssjukvård
are). 

Tre teman: 
1)Bidragande 
faktorer som 
kan leda till 
våldshändelser 
på 
akutmottagning
ar, 
2) 
missanpassade 
reaktioner till 
WPV som 
manifesterar sig 
i form of 
Cynism, Oro 
över fokus på 
nöjda patienter 
istället för god 
vård, och 
Konflikt, och 3) 
tre teman som 
fungerar som 
barriär mot eller 
accelerator för 
våld, beroende 
på om dem 
finns eller inte 
finns i en 
situation: 
Följdriktighet, 
Konsekvenser 
och 
Samarbete. 
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Richardso
n, S. 
2017. 
Nya 
Zeeland. 

VIOLENCE 
AND 
AGGRESSIO
N IN NZ 
EMERGENCY 
DEPARTMEN
TS 

Belysa de 
konceptuella och 
pragmatiska 
aspekter relaterad 
till WPV, öka 
medvetenheten 
och föra 
diskussionen 
vidare. 
  

Litteraturöversikt - 
artikel 

Faktorer/orsake
r associerade 
med WPV mot 
sjuksköterskor. 
Underrapporteri
ng ett stort 
problem. 
Konsekvenser 
för omvårdnad. 

Sisawo, E. 
J., Arsène 
Ouédraog
o, S. Y., 
Song-Lih, 
H., 
Ouédraog
o, S. A., & 
Huang, S. 
2017. 
Gambia. 

Workplace 
violence 
against nurses 
in the Gambia: 
mixed 
methods 
design 

Analysera 
förekomsten, 
förövarna och 
faktorer relaterade 
till WPV mot 
sjuksköterskor. 

Mixad metod mer 
enkät och 
intervjuer. 219 
sjuksköterskor. 

Hög prevalens 
bland 
sjuksköterskorn
a i det senaste 
året. 
Närstående 
utöver våld 
oftare än 
patienter. Även 
misskommunika
tion, arbetsbrist 
och brist på 
läkemedel 
nämns som 
orsaker. 

 
 

 

 

 


