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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund  

Våld mot vårdpersonal har ökat i Sverige. Av alla professioner tillhör sjuksköterskor en av 

de yrkesgrupper som löper högst risk för hot och våld på arbetsplatsen. Detta försämrar ofta 

personalens psykiska och fysiska hälsa samt deras förmåga att ge god omvårdnad. Behovet 

av utbildning i våldsprevention är stort hos sjuksköterskor. Otillräcklig kunskap om 

våldsprevention ökar risken att patienter hamnar i situationer där de upplever behov av att ta 

till hot och våld. Riskfaktorer finns hos både patient och sjuksköterska samt i interaktionen 

dem emellan. 

  

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors aggression- och våldsprevention i omvårdnadsmötet 

med patienten. 

  

Metod 

Vald metod var allmän litteraturöversikt. Artikelsökningar skedde i CINAHL och PubMed. 

Tjugo kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades. Tematisk analys tillämpades för att 

identifiera teman och i konsensus framkom två huvudteman som vidare presenteras i 

resultatet.  

  

Resultat 

De två huvudteman som framkom var prevention i tidigt skede och skyddsfaktorer i 

omvårdnadsmötet. Sjuksköterskans uppmärksamhet på patientens beteende, tidig 

våldsriskbedömning samt tidiga insatser för att trappa ned aggressionen betraktades vara 

centralt i våldsprevention. Kontinuerlig information från sjuksköterska till patient minskade 

aggressionsrisken. Flera aspekter av personcentrerad omvårdnad samt utbildning i 

våldsprevention framkom som essentiella skyddsfaktorer. Detta ökade sjuksköterskors 

förmåga att förebygga och hantera aggression. 

 

Slutsats 

Respektfull och informativ kommunikation samt personcentrerad omvårdnad är essentiella 

delar i sjuksköterskors aggression- och våldsprevention. Att etablera en god och tillitsfull 

relation i omvårdnadsmötet med patienten är grundläggande. Tidig våldsriskbedömning och 

tidiga åtgärder ansågs vara väsentligt. Kunskap om utbildning i aggression- och 

våldsprevention minskar risken för att aggression uppstår. 

  

 

Nyckelord: Omvårdnad, Omvårdnadsmötet, Prevention, Våld. 
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INLEDNING  

Våld mot vårdpersonal har ökat i Sverige (Arbetsmiljöverket, 2016). Av alla professioner i 

Sverige tillhör sjuksköterskor de yrkesgrupper som utsätts för högst risk för hot och våld på 

arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 2016; Hallberg, 2011). Den höga våldsrisken för 

vårdpersonal uppmärksammas även internationellt (Phillips, 2016; World Health 

Organization [WHO], 2017). Sjuksköterskor möter personer som är frustrerade, rädda, har 

ont, har låg impuls- och aggressionskontroll eller är på sjukhus emot sin vilja (Beech & 

Leather, 2006). Fyrtiosex procent av allmänsjuksköterskor har utsatts för våld eller hot om 

våld senaste året (Arbetsmiljöverket, 2016). Hot och våld på arbetsplatsen försämrar ofta 

personalens psykiska och fysiska hälsa och påverkar därmed omvårdnaden negativt 

(Hallberg, 2011; Magnavita, 2013; Price, Baker, Bee & Lovell, 2015; Yang, Spector, Chang, 

Gallant-Roman & Powell, 2012). Behovet av utbildning i våldsprevention är stort hos 

sjuksköterskor (Anderson, FitzGerald & Luck, 2010; Lantta, Anttila, Kontio, Adam & 

Välimäki, 2016). Denna uppsats ämnar beskriva sjuksköterskors aggression- och 

våldsprevention i vård för vuxna över 18 år inom både psykiatrisk och somatisk vård. 

 

BAKGRUND 

 

Våld mot sjuksköterskor 

Sjuksköterskor utsätts för hög våldsrisk (Arbetsmiljöverket, 2016; Hallberg, 2011; Phillips, 

2016; World Health Organization [WHO], 2017). Den största delen av våldet utövas av 

patienter (Magnavita, 2014; WHO, 2017). Mest utsatta är personal inom psykiatri-, akut-, 

ambulans- samt demensvård (Edward, Ousey, Warelow & Lui, 2014; Hallberg, 2011; 

Kynoch et. al., 2011). Hot och våld kan ge psykisk- och fysisk ohälsa hos den utsatte 

individen. Traumatiska händelser kan leda till utmattning, ilska, cynism, depression, oro och 

ångest hos drabbad vårdpersonal (Edward et al, 2014; Zerach & Shalev, 2015). Följden blir 

sjukskrivningar, hög personalomsättning och ibland att sjuksköterskor lämnar yrket. Stress 

och underbemanning kan i sig leda till att personal utsätts för mer hot och våld (Edward et 

al, 2014; Magnavita, 2013). Våldsincidenter som sjuksköterskor utsatts för är 

underrapporterade (Edward et al. 2014; Ferns, 2012; Hallberg, 2011; Phillips, 2016). Vissa 

arbetsplatser har upp till cirka 80 procent icke-rapporterade incidenter (Arbetsmiljöverket, 

2016; Chapman, Styles, Perry & Combs, 2010; Edward et al. 2014). Hinder som kan bidra 

till mörkertalen är att sjuksköterskor upplever att processen är oklar vid 

avvikelserapportering. De upplever ofta svagt stöd från chef eller oro för att anses som 

inkapabel i sin yrkesroll då våld ofta uppfattas som en del av arbetet (Bigwood & Crowe, 

2008; Edward et al. 2014; Roche, Diers, Duffield & Catling-Paull, 2010). 

  

Denna uppsats ämnar fokusera på aggression och fysiskt våld från patienter över 18 år mot 

sjuksköterskor och exkluderar sexuellt våld. Flera organisationer definierar våld på 

arbetsplats som “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” (International Labour Office [ILO], 

International Council of Nurse, WHO & Public Services International [PSI], 2002. Arnetz 

(2001) beskriver att våld kan definieras brett “...som alla former av aggression, inklusive 

hot, verbalt eller fysiskt” s.24.   
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Denna uppsats utgår från Arbetsmiljöverkets definition av våld inom vård och omsorg 

”…avsiktlig, eller synbarligen avsiktlig, aggressiv handling som leder till psykisk eller fysisk 

skada hos en annan människa” (Hallberg, 2011). Ordet aggression kommer även förekomma 

och syftar då till en persons beteende vars syfte är att skada eller skapa obehag hos en annan 

människa (Olweus, u.å.).   

  

Omvårdnadsmötet 

Vid första kontakt mellan vårdgivare och vårdtagare påbörjas omvårdnadsmötet (Ivarsson, 

2015). Svensk sjuksköterskeförening [SSF] (2016) beskriver att mötet mellan sjuksköterska 

och patient "kan ses som ett tillfälle där verkligheten kan delas och partnerskap uppnås om 

ömsesidig öppenhet finns" (SSF, 2016, s. 7). Vårdgivarens förkunskaper om betydelsen av 

ett gott omvårdnadsmöte och vårdtagarens förväntningar av vårdtillfället kan bidra till att 

upplevelsen av mötet skiljer sig mellan personerna (Ivarsson, 2015; Stoddart, 2012). Vikten 

av personcentrerad omvårdnad som förutsättning för ett gott omvårdnadsmöte betonas av 

McCabe (2004). Ett gott omvårdnadsmöte för patienten innefattar att känna sig trygg, 

lyssnad på samt omhändertagen, och därmed lita på sjuksköterskan (McCabe, 2004). 

 

I Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (SSF, 2017), beskrivs sjuksköterskans 

kärnkompetenser, där personcentrerad omvårdnad utgör en av dessa. Utifrån ett 

personcentrerat synsätt skapas en persons identitet till viss del i mötet med andra och bör 

bemötas som en unik person som är mer än sin sjukdom (SSF, 2017). Omvårdnadsmötet bör 

utgå från patientens berättelse om sin situation och ohälsa, en ömsesidig öppenhet för 

varandras kunskap samt att vården sedan utformas i partnerskap. En person har individuella 

behov, resurser, värderingar och förväntningar. Personcentrerad omvårdnad innebär därmed 

att respektera och bekräfta personens upplevelse och tolkning av ohälsa och sjukdom. 

Sjuksköterskan ska sedan bedriva omvårdnad utifrån denna tolkning för att främja hälsa. Det 

förutsätter dock att sjuksköterskan har en öppenhet, vilja och intresse av att lyssna på 

personens egen berättelse samt vad hälsa och ohälsa betyder för den enskilda personen 

(Centrum för personcentrerad vård [GPCC] 2017; SSF, 2016). Personcentrerad omvårdnad 

förutsätter även en medvetenhet om att relationen mellan sjuksköterska och patient är 

asymmetrisk. Sjuksköterskans professionella kunskap innebär mer makt och därmed större 

ansvar i omvårdnadsmötet. Detta bör balanseras mot patientens rätt till autonomi och 

integritet. Genom personcentrerad omvårdnad kan ömsesidigt förtroende skapas och därmed 

en tillitsfull vårdrelation (GPCC, 2017). 

  

För att uppnå god och säker vård är kommunikation mellan patient och sjuksköterska en 

viktig förutsättning (Bramhall, 2014; Fleischer, Berg, Zimmermann, Wüste & Behrens, 

2009; Kennedy-Sheldon & Hilaire, 2015; McCabe, 2004; Swenurse, 2013). Begreppet 

kommunikation har sitt ursprung i latinets communicare som innebär gemensam eller göra 

någon delaktig i (Fossum, 2013; Sharp, 2012).  Kommunikation innebär att det mellan minst 

två individer sker en överföring och tolkning av verbal och/eller icke-verbal information. 

Ord och kroppsspråk är oftast inte entydiga, vilket i många fall kan orsaka misstolkning. 

Beroende på människors kulturella bakgrund, språk, värderingar och normer kan 

missförstånd uppstå (Eide & Eide, 2009). Kommunikation är ett redskap som kan påverka 

mottagarens känslor, åsikter, handlingar, tankar och attityd. Peleki et. al. (2015) hävdar att 

det därför är både överförarens och mottagarens ansvar att etablera en gemensam förståelse. 

Kommunikationen mellan sjuksköterska och patient handlar inte enbart om en överlåtelse 
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av information från sjuksköterska till patient. Inom omvårdnad kan det även innefatta 

överföring och identifiering av bland annat uppfattningar och känslor (Peleki et. al., 2015). 

  

Kommunikation är således ett mångdimensionellt skeende där sjuksköterskan har ett viktigt 

uppdrag i att förstå patientens kommunikation (Eide & Eide, 2009). För att uppnå detta kan 

personcentrerad kommunikation tillämpas i omvårdnaden. Det kan beskrivas som en 

inbjudan för patienten att delta i beslutsfattande och vid eventuella oenigheter finns då 

möjlighet att förhandla fram en lösning som stöds av patienten (Langewitz, Eich, Kiss & 

Wossmer, 1998). Sjuksköterskan bör även vara uppmärksam på och införstådd med 

effekterna av sin kommunikation i mötet med patienten (Björkdahl, Hansebo & Palmstierna, 

2013; Lantta et al., 2016). Vid god förståelse för patienten och hens verbala samt icke-

verbala kommunikation kan omvårdnaden gynnas genom att det upprättar en god 

vårdrelation (Eide & Eide, 2009).   

 

Våldsprevention inom omvårdnad 

I denna uppsats syftas våldsprevention till åtgärder som kan användas för att minska en 

patients aggression eller skapa förutsättningar som förebygger att aggression uppstår. En 

sjuksköterska behöver ha förmåga att uppmärksamma och förstå individens reaktion och 

behov i stunden. Det är således viktigt att på ett tidigt stadium kunna identifiera ett riskfyllt 

beteende och sätta in förebyggande åtgärder (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU], 2016).   

  

I våldsprevention inom svensk sjukvård ingår ofta Brøset Violence Checklist [BVC], var 

god se bilaga A. BVC är ett instrument för bedömning av personrelaterad våldsrisk på kort 

sikt. Riskfaktorer är: förvirring, irritabilitet, bullrighet, fysiska hot, verbala hot samt attacker 

på föremål. BVC är utvecklat inom vuxenpsykiatrin och inte vetenskapligt utvärderat inom 

barn- och ungdomspsykiatri. Skattningsinstrument behöver vara lätta och snabba att använda 

i ett akut kliniskt vårdsammanhang, där patientens historia är okänd (SBU, 2016). 

  

Stockholms läns landsting beslutade år 2006 att införa Bergenmodellen som 

våldsförebyggande metod i den psykiatriska slutenvården. Modellen grundar sig på 

vetenskap och beprövad erfarenhet, och följt Världshälsoorganisationens (WHO:s) 

rekommendationer våldsprevention inom sjukvård. Metoden förespråkar att personal aktivt 

reflekterar över sina egna beteende och reaktioner när de möter patienters aggression. Analys 

och utvärdering utförs även av avdelningens vårdkultur, rutiner och regler när 

Bergenmodellen ska implementeras. Grundkursen innebär fyra dagars teoretisk och praktisk 

utbildning för all personal på respektive avdelning och innefattar teorier om aggression och 

dess riskfaktorer samt riskbedömning, etik och vårdmiljö (Stockholms läns landsting, u.å.). 

  

Riskfaktorer       

Det är av vikt att sjuksköterskan har god förståelse för riskfaktorer hos patient och situation 

som kan bidra till aggressions- eller våldsincidenter (Johnson, 2004). Faktorerna kan delas 

in i tre områden: riskfaktorer som är knutna till patienten, till sjuksköterskan och till mötet 

dem emellan. Nedan utvecklas dessa tre områden (Duxbury, 2002; Duxbury & Whittington, 

2005; Johnson, 2004; Nijman, Campo, Ravelli & Merckelbach, 1999).   
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Sjuksköterskans stress och rädsla 

  

Hög stressnivå och tidsbrist påverkar sjuksköterskors toleransnivå och tålamod negativt. 

Detta kan leda till att sjuksköterskor bemöter patienter med negativ attityd, exempelvis när 

en patient enligt sjuksköterskan, inte är tillräckligt sjuk för att vara på en akutmottagning. 

(Angland et al., 2013). Sjuksköterskans kommunikation och förhållningssätt mot patienten 

kan då bli mer aggressiv, auktoritär och sarkastisk. Detta bemötande kan bidra till patienters 

aggression eller göra en situation värre (Angland et al, 2013). Ett annat exempel är hur 

sjuksköterskor beskriver att de ofta känner sig undervärderade av patienter och allmänheten 

och medger att de således kan visa ett defensivt beteende som barriär, vilket sjuksköterskor 

själva kan se bidrar till aggression hos patienten (Angland et al., 2013). 

  

Sjuksköterskor kan uppleva rädsla för en patient som har en våldshistorik eller visar 

aggression i mötet. Det finns då risk för att sjuksköterskan applicerar ett mer defensivt 

kroppsspråk och undvikande av ögonkontakt (Angland et al., 2013; Zuzelo et al., 

2012). Sjuksköterskor uttrycker således svårigheter med att bedriva omvårdnad av patienter 

som utövat våld eller uppträtt aggressivt (Angland et al., 2013; Zuzelo et al., 2012). Rädslan 

kan även bidra till att sjuksköterskor medvetet endast ger den omvårdnad som är mest 

nödvändig, vilket resulterar i att de inte tar vidare initiativ till omvårdnad (Zuzelo et al., 

2012). 

 

Patientrelaterade faktorer 

  

Flera studier visar att prevalensen för aggressions- och våldsincidenter är högre hos personer 

med vissa psykiatriska diagnoser/tillstånd (Duxbury, 2002; Duxbury & Whittington, 2005; 

Johnson, 2004; Nijman et al., 1999). Demens, schizofreni, psykos och mani bedöms vara 

diagnoser/tillstånd med högre våldsrisk jämfört med personer utan en sådan diagnos/tillstånd 

(Duxbury, 2002; Jansen, Dassen & Groot-Jebbink, 2005; Johnson, 2004; Nijman et al., 

1999). Det understryks dock att uppkomsten av en våldsincident hos en person med en 

psykiatrisk diagnos vanligtvis sker under påverkan av andra omständigheter som bidrar till 

ett sådant utfall (Duxbury, 2002; Nijman et al., 1999). Exempel på andra faktorer som behövs 

för att bidra till aggression hos en patient med en psykiatrisk diagnos är bland annat 

miljöfaktorer såsom brist på avskildhet och rastlöshet. Kognitiv stress såsom att uppleva 

personal eller patienter som farliga, eller brister i kommunikation där patienten inte förstår 

syftet med den vård hen erhåller, otillgängliga sjuksköterskor eller att patienten uppfattar 

relationen med sjuksköterskan som problematisk (Nijman et al., 1999). 

  

Patienter med långvarigt missbruk eller under kortvarig påverkan av alkohol eller droger 

utgör också en större risk för aggressions- eller våldsincidenter (Duxbury, 2002; Duxbury & 

Whittington, 2005; Lance, Gallop, McCay & Toner, 1995). Psykosociala faktorer såsom 

exempelvis våldshistorik, både i vuxen ålder samt utsatthet i barndomen och 

socioekonomiska förhållanden ökar risken för uppkomst av aggression (Johnson, 2004; Liu 

& Wuerker, 2005). 

 

I ett perspektiv där en farlig situation används istället för farlig patient, kan det vara lättare 

att se vilka riskfaktorer som går att minska i varje enskild situation (SBU, 

2016).  Miljöfaktorer såsom små lokaler (Duxbury, 2002), många människor i lokalen och 
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på så sätt även brist på avskildhet ökar risken för aggressions- och våldsincidenter (Duxbury, 

2002; Jansen et al., 2005; Johnson, 2004).   

  

Interaktionsfaktorer 

  

Bristande kommunikation mellan sjuksköterska och patient anses vara en hög riskfaktor för 

aggression (Duxbury, 2002; Nijman et al., 1999). En patient kan bli frustrerad och arg när 

den upplever svårigheter och hinder för att erhålla information, samt uppfattar att 

sjuksköterskan inte är tillgänglig (Nijman et al., 1999). Ännu en riskfylld situation är när 

omvårdnad inte sker i partnerskap med patienten och sjuksköterskan använder sin 

maktposition på ett auktoritärt vis. Patienten kan känna sig som offer för sjuksköterskans 

kontrollerande attityd, och då reagera med aggression (Duxbury, 2002). Patienten vill, enligt 

Carlsson, Dahlberg, Ekebergh & Dahlberg (2006), möta en sjuksköterska som uppfattas som 

respektfull och inger en känsla av att vilja göra gott. När patienten upplever att 

sjuksköterskan inte bryr sig, genom att exempelvis vara distanserad eller kall, kan det leda 

till aggression hos patienten. Det är således även när omvårdnaden fallerar som våld och 

aggression hos patienten kan uppstå (Carlsson et al., 2006). 

  

Problemformulering  

Våld mot vårdpersonal har ökat i Sverige och sjuksköterskor utsätts för hög våldsrisk 

(Arbetsmiljöverket, 2016). Aktuell forskning visar att aggression och våld mot 

sjuksköterskor är ett allvarligt problem som ger fysiska och psykiska skador, vilka kan leda 

till sjukskrivningar eller att yrket lämnas helt (Arbetsmiljöverket, 2016; Edward et al, 2014). 

Förekomst av aggression inom sjukvården innebär en negativ påverkan på sjuksköterskors 

förmåga till god omvårdnad, vilket därmed drabbar patienterna (Hallberg, 2011; Yang et.al., 

2012; Magnavita, 2013; Price et al., 2015). Interaktionen i omvårdnadsmötet kan i sig bidra 

till patientens aggression. Sjuksköterskans otillräckliga kunskap om våldsprevention ökar 

risken för att patienter hamnar i situationer där de upplever behov av att ta till hot och våld 

(Carlsson et al., 2006; Duxbury, 2002; Nijman et al., 1999). Sjuksköterskans profession 

innebär mer makt och därmed större ansvar i omvårdnadsmötet (GPCC, 2017). Behovet av 

utbildning i våldsprevention är dock stort hos sjuksköterskor (Anderson et al., 2010; Lantta, 

et al., 2016).  

 

SYFTE   

 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors aggression- och våldsprevention i omvårdnadsmötet 

med patienten. 
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METOD  

Val av Metod 

Allmän litteraturöversikt valdes som metod för att få en aktuell översikt av ämnet (Forsberg 

& Wengström 2015; Polit & Beck, [2016]2017). Genom en allmän litteraturöversikt görs en 

sökning på redan befintlig forskning i ett visst område för att beskriva kunskapsläget inom 

det området (Forsberg & Wengström, 2015). Enligt svensk sjuksköterskeförening besitter 

sjuksköterskan ett ansvar att hålla sig uppdaterad gällande kunskapsutvecklingen inom 

omvårdnad (SSF, 2016). En litteraturöversikt skulle skapa en överblick av sjuksköterskors 

aggression- och våldsprevention och följaktligen ge en bred bild av det aktuella 

kunskapsläget. En allmän litteraturöversikt ansågs således kunna besvara syftet och utgjorde 

valet av metod. 

 

Urval 

Inklusionskriterier för arbetet innefattade kvantitativa och kvalitativa artiklar skrivna på 

engelska med tillstånd från en etisk kommitté eller med etiska överväganden. Svenska 

artiklar som granskades var skrivna på engelska vilket var orsaken till att enbart engelska 

valdes som språk i inklusionskriterier. I enlighet med Forsberg och Wengström (2015) 

valdes ett tidsspann för ett mer precist resultat. Tidsspann för publikation var år 2008–2017. 

Motivering för det tioåriga tidsspannet var för att erhålla den senaste forskningen inom 

området. För ökad vetenskaplig kvalitet valdes "peer-reviewed", som innebär att sakkunniga 

har granskat artiklarna innan publicering (Polit & Beck, [2016] 2017). Kvalité medel eller 

hög enligt bedömningsunderlaget för vetenskaplig klassificering från Sophiahemmets 

Högskola (Berg, Dencker och Skärsäter, 1999; Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2011) sattes 

även som inklusionskriterie för artiklar, var god se bilaga B. Artiklar med både kvalitativ 

och kvantitativ metodansats inkluderades i arbetet för bredare omfattning av kunskapsläget 

av sjuksköterskors aggression- och våldsprevention samt inkludering av erfarenheter och 

upplevelser som både patienter och sjuksköterskor besitter (Forsberg & Wengström, 2015; 

Polit & Beck [2016]2017). Studier om sexuellt våld, våld mellan personal, liksom studier 

om våld som utövades av personer under 18 år exkluderades. 

 

Datainsamling 

Kontinuerliga sökningar genomfördes, i enlighet med Forsberg och Wengström (2015), i 

databaserna CINAHL complete och PubMed då dessa har en omvårdnadsvetenskaplig 

förankring. Manuella artikelsökningar genomfördes i referenslistor till systematiska 

översikter samt andra vetenskapliga artiklar. Efter bedömning av syftesrelevans och kvalitet 

inkluderades dock ingen artikel från dessa sökningar. 

 

Sökningen gjordes i fritext och med hjälp av Medical Subject Headings-termer [MeSH], i 

linje med Forsberg och Wengstöm (2015). MeSH-termer innehar underordnade termer, så 

kallade subheadings (Forsberg & Wengström, 2015). Dessa användes för ett mer precist och 

relevant resultat. CINAHL använder sig av ett liknande koncept, CINAHL headings, där en 

övergripande term kan begränsas med hjälp av underordnade termer. Vid svårigheter vad 

gäller översättning av en svensk term till en MeSH-term översattes begreppet med hjälp av 
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den svenska versionen för MeSH. Svensk MeSH gav en specifik översättning på sökorden, 

som vidare kunde användas vid sökningar i databaser.  

 

Vid val av sökord lyftes syftesrelevanta begrepp upp. Med hjälp av Svensk MeSH (u.å.) 

kunde fler syftesrelevanta och specifika begrepp erhållas. I ett möte med Sophiahemmets 

Högskolas bibliotekarier valdes slutligen relevanta sökord. Sökord som valdes utifrån 

arbetets problemformulering och syfte var; violence, patient, nurse, prevention aggression, 

patient aggression, de-escalation, workplace violence, management och nurses. Sökordet 

communication var inte ett självklart syftesbegrepp. Detta sökord valdes då kommunikation 

är en del av mötet och ansågs således som ett användbart begrepp att utnyttja i 

databassökningarna. 

  

För att precisera sökningen ytterligare användes booelska operatorer. De operatorer som 

nyttjades i denna uppsats var möjligheten för exkludering (NOT) och inkludering (AND), i 

enlighet med Forsberg & Wengström (2015). Med hjälp av booelska operatorerna kunde 

exempelvis referenser innehållandes våld mellan sjuksköterskor exkluderas. Med hjälp av 

bibliotekarierna på Sophiahemmets Högskola sammanställdes relevanta kombinationer av 

sökord med inkludering och exkludering som senare utgjorde sökningarna, var god se tabell 

1. 

 

Tabell 1. Sökresultat för inkluderade artiklar vid databassökning. 

 

Databas  

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

1-11-2017 

Violence AND prevention 

AND nurse AND 

communication NOT 

lateral NOT horizontal 

NOT partner NOT worker-

to-worker 

42 11 7 3 

CINAHL 

15-11-2017 

 

 

Violence AND prevention 

AND communication 

NOT partner NOT 

horizontal NOT lateral 

NOT worker NOT sexual 

171 16 8 1 

CINAHL 

15-11-2017 

 

 

Workplace violence AND 

nurses NOT sexual NOT 

horizontal NOT partner 

NOT lateral NOT 

domestic 

217 18 11 1 

CINAHL 

15-11-2017 

Patient aggression AND 

communication  

3 3 1 1 

CINAHL 

16-11-2017 

De-escalation AND 

patient AND violence 

19 7 3 1 

PubMed 

16-11-2017 

Aggression AND 

management AND 

communication 

234 21 13 2 
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PubMed 

20-11-2017 

Aggression AND patient 

AND management AND 

nurses 

218 17 10 1 

CINAHL  

21-11-2017 

 

 

Workplace violence AND 

prevention AND 

management 

56 11 5 1 

PubMed 

21-11-2017 

 

Aggression AND patient 

AND management AND 

prevention 

216 21 9 2 

CINAHL 

24-11-2017 

 

Aggression AND patient 

AND nurse AND de-

escalation  

7 3 2 2 

CINAHL  

02-12-2017 

Aggression AND nurse 

AND patient 

205 14 8 5 

TOTALT    1388 142 77 20 

 

Dataanalys och databearbetning 

Vid sökningar bedömdes först artiklarnas titel. När en titel talade för att vara syftesrelevant, 

lästes även artikelns abstract. Artiklar vars abstract ansågs vara syftesrelevanta inkluderades 

sedan för ett första urval för vidare granskning (Forsberg & Wengström, 2015) och lästes 

enskilt av oss båda, oberoende av varandra, som rekommenderat av Willman och Stoltz 

(2017) och Polit & Beck ([2016] 2017).  Det som först undersöktes var om etiskt tillstånd 

alternativt etiska överväganden förekom och sedan om artiklarnas resultat var relevant och 

svarade väl mot denna uppsats syfte. De artiklar som ansågs relevanta fick sedan genomgå 

en kvalitetsgranskning. Artiklarnas kvalitet bedömdes initialt med bedömningsunderlaget 

för vetenskaplig klassificering från Sophiahemmets Högskola, modifierad utifrån Berg et al. 

(1999) och Willman et al. (2011), vilket redovisas i bilaga C.  

 

I strävan att utesluta urvalsbias granskades och bedömdes artiklarna enskilt, för att sedan 

diskuteras tillsammans. Vi tog sedan i konsensusbeslut om artiklarnas kvalitet som antingen 

hög, medel eller låg, i enlighet med Willman och Stoltz (2017). De artiklar som ansågs ha 

låg vetenskaplig kvalitet exkluderades. Externa granskare med kandidat- eller 

magisterexamen fick genom stickprov granska några artiklar som av oss bedömts vara av 

hög kvalitet. Även de externa granskarna bedömde den vetenskapliga kvaliteten enligt 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag. Dessa granskare hade inte kännedom om 

vår bedömning, eftersom vi ville se om utomstående gjorde samma kvalitetsbedömning och 

därmed ytterligare minska risken för urvalsbias. De externa granskarna bedömde dock 

artiklarnas kvalitet till samma nivå som vi hade bedömt. Om de skulle ha bedömt annorlunda 

var planen att diskutera artiklarna ännu en gång mellan oss två, då det var vi som i slutändan 

skulle ta beslut i konsensus. 

   

Vid sammanställning av allt inkluderat material tillämpades tematisk analys, i linje med Polit 

och Beck ([2016] 2017). Alla studier granskades först separat, med varsitt exemplar (Polit 
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& Beck, [2016] 2017). Genom analysen identifierades skillnader och likheter mellan 

studierna. Sedan identifierades gemensamma, övergripande och betydelsefulla teman. Dessa 

teman färgmarkerades med varsin färg för att tydligare kunna överskåda och se en helhet 

(Axelsson, 2012). Därefter diskuterade vi dessa teman och i konsensus identifierades två 

huvudteman. Under vidare analys av dessa huvudteman identifierades tre respektive två 

subteman (Forsberg & Wengström, 2015).  

 

Forskningsetiska överväganden  

Tillstånd från etisk kommitté eller etiska överväganden var ett inklusionskrav för artiklar i 

den här uppsatsen. Inklusionskrav tillämpades för att säkerställa att forskarna behandlat 

deltagare på ett etiskt försvarbart sätt, detta i enlighet med Polit och Beck (2016[2017]) samt 

Vetenskapsrådet (2017). Vi kunde därmed dra slutsatsen att studierna hade informerat 

deltagarna om samtycke, frivillighet och konfidentialitet, om detta inte stod skrivet. 

Internationella riktlinjer såsom Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 

2017) och CIOMS (2002) användes även som grund för bedömning av artiklarnas etiska 

förhållningssätt. Forskning utan etisk prövning exkluderades.  
 

God forskningsetik eftersträvades och följdes för att minimera risken för oredlighet, i 

enlighet med Helgesson (2015) och Kjellström (2017). Detta innebar ingen medveten 

plagiering, manipulation eller fabricering av inkluderade artiklar i arbetet. För att bibehålla 

en god forskningsmiljö var ett av våra forskningsetiska överväganden att ha kontinuerlig 

diskussion och reflektion angående forskningsetik under arbetets gång. Detta med hjälp av 

självreflektion samt gemensam diskussion, i enlighet med Vetenskapsrådet (2017). 

Ytterligare ett övervägande gjordes med tanke på risk för missbedömning av innehållet i 

artiklar skrivna på engelska (Kjellström, 2017). Artiklarna granskades enskilt och sedan 

gemensamt av oss. Vidare diskuterades och analyserades bedömningarna för att göra en 

sådan sanningsenlig och korrekt bedömning som möjligt och för att upptäcka eventuella 

missförstånd av språket. 

 

Vid granskning av artiklar strävade vi efter objektivitet. Denna strävan tillämpades i syfte 

att motverka bekräftelsebias. Inkluderade artiklar valdes således oavsett våra egna åsikter 

om resultatet, något som Forsberg och Wengström (2015) uttrycker som grundläggande för 

god forskningsetik. Trovärdigheten i arbetet ökar dessutom när objektivitet eftersträvas, 

menar Polit och Beck ([2016]2017).  
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RESULTAT  

 

Genom litteraturstudier ämnade denna uppsats beskriva sjuksköterskors aggressions- och 

våldsprevention i omvårdnadsmötet med patienten. Två huvudteman blev tydliga i 

litteraturens resultat, prevention i tidigt skede och skyddsfaktorer i omvårdnadsmötet. 

 

Prevention i tidigt skede  

Sjuksköterskans uppmärksamhet på patientens beteende, tidig våldsriskbedömning samt 

tidiga insatser för att trappa ned aggressionen betraktades vara centrala delar av 

våldsprevention (Clarke et al., 2010; Lavelle et al., 2016; Morken et al., 2015; Pich et al., 

2011; Vaaler et al., 2011).  

 

Rutinmässig riskbedömning 

 

Två studier om BVC-våldsriskbedömning på psykiatriska avdelningar visade att 

sjuksköterskor upplevde att BVC var lätt att använda per rutin och gav sjukvårdspersonal 

möjlighet att tidigt fokusera på att trappa ned aggression hos patienter med hög våldsrisk 

(Vaaler et al., 2011; Clarke et al., 2010). Rutinmässig våldsriskbedömning med BVC vid 

inskrivning av varje patient samt i början av varje skift bidrog till att 

minska antalet aggression- och våldsincidenter. Clarke et al. (2010) drog slutsatsen att 

personalens ökade uppmärksamhet för aggressionstecken, tidig våldsriskbedömning och 

tidiga insatser var effektiv våldsprevention. 

 

Skapa ett gott omvårdnadsmöte 

 

De flesta av de inkluderade artiklarna visade att kommunikation var ett verktyg i 

sjuksköterskans aggressionshantering och en essentiell del av våldsprevention inom 

sjukvården. Exempel på våldspreventiv kommunikation var att bete sig lugnt, tala lugnt och 

tydligt samt använda ett icke-konfrontativt kroppsspråk (Avander et al., 2016; Berring., 

2016; Duperouzel, 2008; Lamanna et al., 2016; Luck et al., 2009; Maguire et al., 2014; 

Nau et al., 2010; Pulsford et al., 2012; Urheim, et al 2014; Swain & Gale, 2014; Wright et 

al., 2014). Sjuksköterskor på akutmottagningar upplevde att det främst var brister i 

kommunikationen och långa väntetider som bidrog till uppkomst av aggression och våld mot 

personal (Luck et al., 2009; Morken et al., 2015; Pich et al., 2011). Att snabbt etablera en 

god och tillitsfull relation i mötet med patienten ansågs vara av vikt (Avander et al., 2016; 

Duperouzel, 2008; Luck et al., 2009).  

 

Patienter på en rättspsykiatrisk avdelning ville att personalen skulle dra gränser för 

acceptabelt beteende på avdelningen, för att främja trygghet och struktur (Maguire et al., 

2014). Det ansågs viktigt att gränser förmedlades lugnt och respektfullt samt att personal 

förklarade varför beteendet inte var acceptabelt istället för att auktoritärt säga “så är 

reglerna” (Duperouzel, 2008; Maguire et al., 2014). Både sjuksköterskor och patienter var 

överens om att ett förhållningssätt som var konsekvent, respektfullt och rättvist var att 

rekommendera vid gränsöverskridande beteende (Maguire et al., 2014). Sjuksköterskor på 

en akutmottagning uttryckte att tydliga gränser för accepterat beteende och språk, hjälpte 

både sjuksköterskor och patienter att behålla en tillitsfull och respektfull vårdrelation (Luck 

et al., 2009).  
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Information 

 

Sjuksköterskor uppmärksammade att brist på korrekt information ofta gav upphov till 

aggression (Heckemann et al., 2016; Luck et al., 2009; Morken et al., 2015; Morken et al., 

2016; Pich et al. 2011). Patienter visade sig ha orealistiska förväntningar på akutsjukvården 

och okunskap om hur triage fungerar (Luck et al., 2009; Morken et al., 2016; Pich et al., 

2011). Brist på korrekt information i kombination med känslan av att inte vara prioriterad, 

och således bortglömd, resulterade i frustration som kunde leda till aggression hos patienten 

(Morken et al., 2015). Sjuksköterskor beskrev att tidig och korrekt information till patienter 

var grundläggande för att undvika missförstånd och patienters frustration. För att försöka 

motverka frustration gav vissa sjuksköterskor information till patienter kontinuerligt under 

väntetiden. Ökad uppmärksamhet på patientens kroppsspråk och ansiktsuttryck kunde 

dessutom hjälpa sjuksköterskorna att tidigt börja försöka trappa ned patientens aggression 

(Heckemann et al., 2016; Luck et al., 2009). Patienter som sökte sig till “emergency primary 

health care” (liknande närakuten i Sverige), med symptom som exempelvis öronvärk, hosta 

eller ont i halsen prioriterades sällan högt. Dessa patienter fick därför ofta vänta länge vilket 

resulterade i frustration. Strategier för att förebygga aggression från patienter var att 

informera om triage, dess syfte samt klargöra akutsjukvårdens organisation och processer. 

Som en tidig aggressionsförebyggande åtgärd kunde således sjuksköterskor informera 

patienter om andra mer lämpliga vårdinstanser som exempelvis vårdcentral (Morken et al., 

2015).  

 

Skyddsfaktorer i omvårdnadsmötet   

Partnerskap och individanpassning 

 

Empatiskt bemötande och en tillitsfull relation ansågs av sjuksköterskor vara en viktig faktor 

i den våldspreventiva interaktionen (Berring et al., 2016; Duperouzel, 2008; Heckemann et 

al., 2016; Lamanna et al., 2016; Luck et al., 2009; Maguire et al., 2014; Morken et al., 2016; 

Wright et al., 2014). Det var betydelsefullt att sjuksköterskor visade genuin omsorg, lyssnade 

och fanns tillgängliga (Berring et al., 2016; Lamanna et al., 2016; Luck et al., 2009; Maguire 

et al., 2014; Wright et al., 2014). Vikten av patientens delaktighet i diskussion och beslut om 

sin vård uppmärksammades i ett flertal studier (Dickens et al., 2013; Lamanna et al., 2016; 

Pulsford et al., 2012; Vandecasteele et al., 2015; Wright et al., 2014).  

 

Vid interaktion med en aggressiv patient ansågs det vara viktigt att individanpassa 

bemötandet (Berring et al., 2016; Maguire et al., 2014; Urheim et al., 2014). Slutsatsen av 

en studie utförd av Urheim et al. (2014) på en rättspsykiatrisk avdelning, var att patienters 

aggression lättare kunde trappas ned om sjuksköterskan försökte förstå patientens perspektiv 

och individuella motiv bakom sin aggression. En patient som var aggressiv för att den kände 

sig orättvist behandlad eller förorättad föreslogs bemötas med lugnande kommunikation för 

att trappa ned aggressionen. En annan patient som använde hot och våld instrumentellt i syfte 

att manipulera, rekommenderades att bemötas bestämt och självsäkert, men fortfarande 

lugnt. En tredje patient som var rädd och reagerade med aggression i syfte att försvara sig, 

föreslogs istället bemötas med empati och försäkran om patientens trygghet för att minska 

rädslan (Urheim et al., 2014).  
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I en vårdkontext där en mer långsiktig planering var lämplig kunde sjuksköterskan involvera 

patienten mer i sin våldsprevention. Sjuksköterskan och patienten identifierade riskfaktorer 

i situationer som var möjliga att åtgärda av personal eller patient. Därefter kunde 

de sammanställa en omvårdnadsplan inför eventuella aggressionsincidenter (Berring et al., 

2016). En strategi som patienterna själva ansåg var lugnande, var att få vara själva ett tag när 

de kände aggression. Detta var dock inget sjuksköterskor höll med om (Pulsford et al., 2012; 

Dickens et al., 2013).  

 

Respektfullt bemötande var essentiellt enligt både sjuksköterskor och patienter (Berring et 

al., 2016; Lamanna et al., 2016; Luck et al., 2009; Maguire et al., 2014; Morken et al., 2016; 

Wright et al., 2014). En person vars integritet upplevdes som hotad var mer benägen att bli 

aggressiv (Berring et al., 2016; Morken et al., 2016). Respekt för psykisk och fysisk integritet 

var särskilt viktigt vid exempelvis ofrivillig somatisk klinisk undersökning, vid inskrivning 

på en psykiatrisk akutmottagning när patienten förts dit av polis eller närstående, eller vid 

påtvingad blodprovstagning när intoxikation misstänktes. Det var även viktigt att undvika 

oombedd intim fysisk beröring, även om välmenad. Exempel på sådan beröring kunde vara 

att personal håller en person om axlarna för att lugna eller trösta. Ofrivillig fysisk beröring 

kunde kränka en persons integritet och även trigga minnen av trauma som i sin tur kunde 

utlösa aggression (Morken et al., 2016).  

 

Kunskap och kompetens 

 

Flera studier visade att utbildning i våldsprevention inom sjukvården gav positiv effekt på 

sjuksköterskors förmåga att förebygga och hantera aggression (Morken et al., 2015; Nau et 

al., 2010; Swain & Gale, 2014).  En interaktiv personalkurs om kommunikation i 

våldsprevention bidrog till minskat antal aggressionsincidenter från patienter 

(Swain & Gale, 2014).  Sjuksköterskestudenter som genomgick en kurs i att förebygga och 

hantera våld, visade signifikant förbättring i förmågan att trappa ned patienters 

aggression (Nau et al., 2010). Sjuksköterskor uttryckte sig vara mer mentalt förberedda inför 

potentiella agressionsincidenter tack vare utbildning och träning i att hantera hot och våld 

(Morken et al., 2015). 
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskors aggressions- och 

våldsprevention i omvårdnadsmötet med patienten.  

 

Termen personcentrerad omvårdnad används inte i de inkluderade artiklarna som ingår i 

resultatet, men de aspekter som lyfts fram i dem är centrala i förhållningssättet: 

individanpassning, delaktighet, integritet, tillit, empati och respekt. Därav kan vi dra 

slutsatsen att personcentrerad omvårdnad har en viktig roll i aggression- och 

våldsprevention. Personcentrerad omvårdnad beskrivs i sjuksköterskans kompetens-

beskrivning (SSF, 2017) som en av sjuksköterskans kärnkompetenser och bedrivs i 

partnerskap med patienten som har rätt till sin autonomi och integritet. Resultatet visade att 

delaktighet rekommenderas genom att inbjuda patienten till att delta i diskussion och beslut 

om sin vård. Detta stödjs av Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] i 1§, kap 5 (SFS, 2017:30), 

där god vård skall bedrivas genom att “tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet 

och säkerhet” (SFS, 2017:30, kap 5, 1§), samt “bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet” (SFS, 2017:30, kap 5, 1§). 

 

Ett empatiskt bemötande är, i enlighet med SSF (2017), en del av personcentrerad 

omvårdnad där patienten är i fokus snarare än sjukdomen. I resultatet framkommer 

betydelsen av att sjuksköterskan visar genuin empati och omsorg samt finns tillgänglig. Vi 

finner det därför troligt att personcentrerad omvårdnad kan skapa en tillitsfull 

omvårdnadsrelation som därmed verkar våldspreventivt. Resultatet visar att empatiskt 

bemötande och en tillitsfull relation är aggression- och våldsförebyggande, enligt både 

sjuksköterskor och patienter. Vidare belyses vikten av att individanpassa bemötandet av en 

aggressiv patient. Detta möjliggörs om sjuksköterskan kan förstå patientens perspektiv och 

därmed tidigt identifiera riskfaktorer i situationen och vidta tidiga åtgärder. Vi anser att det 

kan konstateras att kommunikation är en vital del av en tillitsfull relation mellan patient och 

sjuksköterska. Detta bekräftas av Eide och Eide (2009) som understryker att sjuksköterskan 

har ett viktigt uppdrag att försöka förstå patientens kommunikation. Vikten av denna 

förståelse återkom även i studier från resultatet där det framkom att ökad uppmärksamhet på 

patientens kroppsspråk och ansiktsuttryck ger sjuksköterskorna möjlighet att tidigt trappa 

ned patientens aggression. 

 

Resultatet visade även att gränsdragning och regler för accepterat beteende inte behöver ses 

som en motsats till personcentrerad omvårdnad. Gränsdragning kan tvärtom hjälpa både 

sjuksköterskor och patienter att behålla en tillitsfull och respektfull vårdrelation. Både 

patienter och sjuksköterskor förespråkar regler och gränser för accepterat beteende för att 

främja trygghet och struktur. Det betonades dock som angeläget att regler förmedlas på ett 

tydligt, respektfullt och konsekvent sätt samt att sjuksköterskan förklarar varför regeln finns. 

I bakgrunden beskrivs kommunikation som ett redskap som kan påverka mottagarens 

känslor och handlingar (Peleki et al. 2015), och att ett icke-konfrontativt kroppsspråk är en 

våldspreventiv kommunikation (Angland et al., 2013). Flertalet studier i resultatet 

återkommer till att en lugn, tydlig röst samt icke-konfrontativt kroppsspråk är redskap för 

våldspreventiv kommunikation. Vi förmodar att ett konfrontativt kroppsspråk även är 

auktoritärt. Om sjuksköterskan använder ett kroppsspråk som inte är auktoritärt ser vi det 

som troligt att det minskar risken att framkalla aggression hos patienten. Det framkom även 

i resultatet att upplevelsen av att inte få tillräckligt med information, eller att patienten 



 17

 

 

   

uppfattar sjuksköterskan som frånvarande, kan resultera i aggression hos patienten. 

Sjuksköterskor har erfarenhet visar att tidig, korrekt och kontinuerlig information till 

patienter minskar aggression. Vi antar att en sådan information inger trygghet och ömsesidig 

respekt. Vidare kan det motverka känslan av att vara bortglömd, som annars kan leda till 

frustration och aggression. 

 

Det är av vikt att sjuksköterskan har kunskap om bidragande orsaksfaktorer hos patient och 

i situation (Johnson, 2004). Detta stöds av SBU (2016) som förespråkar ett perspektiv där 

en farlig situation används istället för farlig patient, för att enklare kunna uppfatta vilka 

riskfaktorer som går att åtgärda i varje enskild situation. Efter vår analys av resultatet vill vi 

hävda att detta perspektiv är en central del av våldsprevention. Vi vill understryka att 

patienten befinner sig i en sårbar position och troligen ångestladdad situation, vilket även 

innebär att den står i beroendeställning till vårdpersonal, inklusive sjuksköterskan. Om 

sjuksköterskan inte har insikt om denna maktobalans, och vilket ansvar den innebär, anser 

vi att risken är större att hen inte ser sin egen bidragande roll till patientens aggression. Med 

tanke på maktobalansen hävdar vi att sjuksköterskan har en större del av ansvaret att skapa 

ett gott omvårdnadsmöte. Från resultatet drar vi slutsatsen att sjuksköterskan kan 

åstadkomma det genom att bedriva personcentrerad omvårdnad. Detta stöds i bakgrunden 

av framför allt Duxbury (2002) och GPCC (2017). Utan förmåga till självreflektion om sitt 

eget beteende innan och under en aggressionsincident förmodar vi att sjuksköterskan förlorar 

väsentlig insikt i lämplig aggression- och våldsprevention. Då sjuksköterskans profession 

innebär en ledarroll i vårdteamet (SSF, 2017) anser vi att det även omfattar ett pedagogiskt 

ansvar att sprida kunskap om våldsprevention. Vid aggressiva situationer bör hen även 

delegera våldspreventiva åtgärder till vårdteamet, då sjuksköterskan i sin roll som 

arbetsledare bör vara en förebild och handledare. 

 

Varken källorna till bakgrund eller resultat angav specifika exempel på hur omvårdnaden 

påverkades negativt i en vårdmiljö där aggression och våld förekom. I bakgrunden framkom 

dock att rädslan för en aggressiv patient kan bidra till att sjuksköterskor medvetet endast ger 

den omvårdnad som är mest nödvändig för den patienten (Zuzelo et al., 2012). Detta ser vi 

som ett exempel på hur bristande kunskap om våldsprevention ger negativ påverkan på 

omvårdnaden. Det går enligt oss emot det personcentrerade förhållningssättet där en 

tillitsfull omvårdnadsrelation, som enligt resultatet, skapas med empati, individanpassning 

och delaktighet. Att undvika patienten, eller att endast ge den mest nödvändiga 

uppmärksamhet och omvårdnad anser vi är ojämlik vård, vilket inte följer HSL där “Målet 

med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen” 

(SFS, 2017:30, kap 3, 1§). Enligt resultatet kan känslan av att inte bli prioriterad leda till 

aggression hos patienten. Upplevelsen av att inte vara prioriterad och följaktligen inte få 

jämlik vård, tror vi i sig kan ge grogrund för ytterligare frustration och aggression. Även i 

bakgrunden framkom att en patient kan bli frustrerad och arg när den upplever 

informationsbrist eller att sjuksköterskan inte är tillgänglig (Nijman et al., 1999). Vidare kan 

upplevelsen av att sjuksköterskan är distanserad eller kall leda till aggression (Carlsson et 

al., 2006). Vi anar att en ond cirkel i sådana fall kan skapas i omvårdnadsmötet. För att 

främja jämlik vård bör den onda cirkeln enligt oss brytas så tidigt som möjligt i 

omvårdnadsprocessen.  
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I bakgrunden framkommer att behovet av utbildning i våldsprevention är stort hos 

sjuksköterskor (Anderson et al., 2010; Lantta et al, 2016). Vi tolkar att behovet bland annat 

beror på kunskapsbrist om bidragande orsaksfaktorer till aggression och våld men även 

missuppfattningar om vad våldsprevention kan innebära. Denna okunskap visade sig i en 

studie på en sluten psykiatrisk avdelning där medicinering och tvångsåtgärder, som isolering 

eller bältning, beskrevs som våldspreventiva åtgärder (Hallett Huber, Sixsmith, & Dickens, 

2016). Denna missuppfattning av prevention ansåg Hallett et al., (2016) var en del av 

vårdkulturen som genomsyrade avdelningen och studiens slutsats blev att det påverkade 

omvårdnaden negativt överlag. Med tanke på maktobalansen mellan patient och 

vårdpersonal, betraktar vi det som orimligt att arbetsplatsen inte har utbildat 

sjuksköterskorna tillräckligt om annan aggression- och våldsprevention. Vi anser således att 

ansvaret för kunskapsbristen ligger i grundutbildningen och organisationen på 

arbetsplatserna. Detta stödjs av ett flertal studier i resultatet som visade att personal och 

sjuksköterskestudenter som genomgått kurs i våldsprevention var mer mentalt förberedda, 

visade signifikant förbättring i förmåga att möta en aggressiv patient och minskade även 

antalet våldsincidenter på arbetsplatsen. 

 

Metoddiskussion  

I enlighet med Polit och Beck ([2016] 2017) samt Forsberg och Wengström (2015) valdes 

litteraturöversikt som metod för denna uppsats, eftersom en bred översikt av sjuksköterskors 

aggressions- och våldsprevention kunde erhållas. Polit och Beck ([2016] 2017) betonar 

högre trovärdighet hos systematiska litteraturöversikter än allmänna litteraturöversikter. En 

systematisk litteraturöversikt ansågs inte genomförbart på grund av den begränsade 

tidstillgången för ett examensarbete på kandidatnivå. En allmän litteraturöversikt valdes 

således. Detta kan ses som en nackdel för arbetet då en allmän litteraturöversikt inte är 

systematiskt utförd, tillgången till mängd forskning är begränsad och kan därmed, enligt 

Forsberg och Wengström (2015) vara otillförlitlig. I enlighet med Forsberg & Wengström 

(2015) inkluderades dock tillräckligt med artiklar för att uppsatsen skall graderas som 

meningsfull, vilket vi anser höjer uppsatsens tillförlitlighet. En kvalitativ intervjustudie hade 

kunnat tillämpas som metod för att beskriva sjuksköterskors aggressions- och 

våldsprevention, och därmed besvara syftet (Henricson & Billhult, 2017). En kvalitativ 

intervjustudie har för syfte att ge beskrivningar för att få en djupare förståelse för fenomen, 

händelser och/eller situationer (Danielson, 2017). Syftet för denna uppsats var dock att få en 

överblick av aktuell forskning inom området. En intervjustudie uteslöts således. Vi anser att 

uppsatsen har svarat på syftet vilket stärker valet av allmän litteraturöversikt som metod.  

 

Under datainsamlingen nyttjades ett sökord som inte var ett självklart syftesrelevant 

begrepp, communication. Begreppet tillämpades för att öka chansen för sökningsträffar med 

artiklar som svarar på syftet. Kommunikation, hur det påverkar samt hur det kan användas 

för att påverka mottagaren, togs upp i bakgrunden. Detta blev motiveringen till användandet 

av communication i sökningarna. I ett möte med Sophiahemmets Högskolas bibliotekarier 

fick vi vägledning med att hitta och formulera syftesrelevanta begrepp 

för databassökningarna. De bistod även med förslag till kombinationer av sökord 

tillsammans med de booelska operatorerna. Bibliotekarierna erhåller stor kunskap om 

databassökningar. Vi anser att deras hjälp var till uppsatsen fördel och gav oss verktygen till 
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att utföra relevanta databassökningar.  Med de utnyttjade sökorden, anser vi, att det erhölls 

ett tillfredställande sökningsresultat som gav 20 artiklar till resultatet, vilket är fem fler än 

det minsta antalet artiklar som bör inkluderas. Det inkluderades enbart artiklar som var 

“peer-reviewed”, vilket innebär att sakkunniga inom området har granskat artikeln. Detta 

kan vara en indikation på att artikeln är av hög kvalité och ökar således tillförlitligheten för 

denna uppsats, i linje med Helgesson (2015).  

 

I enlighet med Forsberg och Wengström (2015) inkluderades både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar med både sjuksköterske- och patientperspektiv. Med tanke på att vi är 

blivande sjuksköterskor var det viktigt att uppsatsen omfattade båda perspektiven. Vi ansåg 

att med enbart sjuksköterskeperspektivet skulle risken för bias vara hög men även att det var 

viktigt att få insikt i patienternas perspektiv inför vårt blivande yrke. 

 

Kvalitativ metodansats ansågs vara till fördel då erfarenheter av våldsprevention kunde 

skildras med hjälp av öppna frågor och deskriptiva svar (Danielson, 2017; Forsberg & 

Wengström, 2015). Kvantitativa artiklar berör mer mätbara fenomen för att vidare kunna 

jämföra den insamlade data som erhållits (Danielson, 2017). Med hjälp av kvantitativa 

artiklar kunde vi exempelvis erhålla tidig våldsriskbedömning och hur det påverkar antalet 

våldsincidenter samt jämförelser eller redogörelser av olika metoder av våldsprevention. Vi 

anser att uppsatsens tillförlitlighet således höjdes med inkludering av artiklar med både 

kvalitativa och kvantitativa metodansatser.  

 

En korrekt bedömning av artiklarna var ett grundläggande krav men även utmanande. För 

att minska risken för att bedöma artiklarna fel lästes alla inkluderade artiklar enskilt och 

oberoende av varandra, i linje med Polit och Beck, ([2016] 2017) och William och Stoltz, 

(2017). Med hjälp av sidan folketslexikon kunde okända begrepp översättas. Vidare fördes 

utförliga analyser och diskussioner kring bedömningarna för att upptäcka eventuella 

missbedömningar. Denna metod visade sig vara effektiv. Eventuella bedömningar som 

skiljde sig åt mellan oss diskuterades utförligt. Det var enbart ett fåtal gånger där diskussion 

skedde angående skillnader eller oenighet i bedömning. Vi ansåg oss behärska det engelska 

språket väl och kände oss trygga i att granska artiklar på engelska.  

  

En forskningsetisk aspekt för denna uppsats var att innan arbetet med uppsatsen började 

visste vi att det förekom ett högt antal våldsincidenter mot sjuksköterskor. Som 

sjuksköterskestudenter fanns risk för bias till sjuksköterskeperspektivets fördel. Då vi båda 

jobbat inom vården och mött aggression från patienter fanns ännu en risk för bias. Dessa 

faktorer kan ha påverkat urvalet och influerat resultatet. Medvetenhet om denna risk samt 

gemensam diskussion ökade insikten om vikten av att sträva efter objektivitet. En av arbetets 

styrkor är de utförliga, kontinuerliga diskussioner om forskningsetik som ägt rum under 

arbetets gång. God forskningsetik har ständigt eftersträvats, och motverkan av oredlighet har 

varit en stark utgångspunkt. Detta anser vi har bidragit till en positiv inverkan på denna 

uppsats och såldes minskat risken för oredlighet. 

 

De inkluderade artiklarna i denna uppsats var från ett flertal länder. Norge, Storbritannien, 

USA och Australien är exempel på länder som går att finna från resultatets artiklar. Då 

artiklarna från de olika länderna inte skiljde sig avsevärt gällande aggressions- och 

våldspreventiva åtgärder anser vi de formulerade åtgärderna i resultatet även applicerbart för 

sjuksköterskor i Sverige. Vi antar att omvårdnad och vårdkultur i de olika länderna kan skilja 

sig åt, men så även inom landet och mellan sjukhus och avdelningar. Vi såg dock likheter i 

http://folkets-lexikon.csc.kth.se/
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artiklarna gällande aspekter av personcentrerad omvårdnad som även är aktuella i Sverige. 

Resultatet i denna uppsats anser vi därför ha hög klinisk tillämpbarhet i Sverige.   

Slutsats  

Respektfull och informativ kommunikation samt personcentrerad omvårdnad är essentiella 

delar i sjuksköterskors aggression- och våldsprevention. Att etablera en god och tillitsfull 

relation i omvårdnadsmötet med patienten är grundläggande. Tidig våldsriskbedömning och 

tidiga åtgärder anses vara väsentligt. Kunskap om utbildning i aggression- och 

våldsprevention minskar risken för att aggression uppstår. 

  

Fortsatta studier 

 

Det råder behov av ytterligare forskning om våldsprevention inom sjukvården. Fler 

longitudinella studier skulle kunna ge forskningsresultat som väger tyngre än kortsiktiga 

studier av olika insatser med våldspreventivt syfte.  Ett särskilt stort behovs finns för 

randomiserade kontrollerade studier med ett stort antal deltagare för att jämföra olika former 

av våldsprevention och öka möjligheten till mer generaliserbara resultat. Samtidigt skulle 

fortsatta studier behöva anpassas till respektive vårdkontext, då förutsättningar och 

situationer tenderar att skilja sig stort samt att sjukdomsbilden hos patienter varierar på 

exempelvis en somatisk akutvårdsmottagning eller en sluten psykiatrisk avdelning. För att 

ytterligare förstå faktorer som kan utlösa patienters aggression är det oumbärligt med mer 

kvalitativa studier utifrån patientperspektiv. 

  

Klinisk tillämpbarhet 

  

Denna uppsats ger en indikation att kompetens i våldsprevention är väsentlig, men bristfällig 

hos sjuksköterskor. Uppsatsen kan således ge exempel på preventiva åtgärder som 

sjuksköterskan kan använda i omvårdnaden med patienten. Det är fördelaktigt för både 

sjuksköterskor och patienter att implementera ett personcentrerat förhållningssätt i 

omvårdnadsmötet. Uppsatsen kan även användas som diskussionsmaterial för ökad kunskap 

om bakomliggande faktorer för aggression och våld. 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brown%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20712684
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Griffith%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20712684
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I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  

som hade närvarat vid 

aggression- och 

våldsincidenterna. 

Analys: statistisk och 

kvalitativ analys 

 

 
Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Dickens G, 

Piccirillo M, 

Alderman N. 

2013 

Australien 

 

Causes and 

management of 

aggression and 

violence in a 

forensic mental 

health service: 

perspectives of 

nurses and 

patients. 

Syftet var att utforska 

attityder om hanteringen 

av våld och aggression 

bland sjuksköterskor och 

patienter på 

rättspsykiatrisk 

avdelning  

Design: Prospektiv, 

komparativ 

tvärsnittsdesign 

Urval: Ansvariga läkare 

identifierade patienter 

med möjlighet att kunna 

medge samtycke. 

Sjuksköterskor 

rekryterades med hjälp av 

information på 

anslagstavlor. 

Datainsamling: 

Prospektiv, komparativ 

tvärsnittsenkät  

Analys: Diskriminant 

funktionsanalys, 

konfirmatorisk och 

explorativ faktoranalys  

170 

(5) 

Fyra huvudteman 

presenterades som 

orsaksfaktorer; Interna 

faktorer, externa faktorer, 

situations- och 

interaktionsfaktorer samt 

hanteringsfaktorer  

(CCT) 

II 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dickens%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23167989
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Piccirillo%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23167989
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alderman%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23167989
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Duperouzel, H. 

2008 

Storbritannien 

  

It`s OK for 

people to feel 

angry; the 

exemplary 

management of 

imminent 

aggression.  

Syftet var att bättre 

kunna förstå de 

underliggande 

strukturerna och 

komplexiteten av 

sjuksköterskor med 

förmågan att hantera 

aggression.  

Design: Kvalitativ, 

grundad teoretisk 

intervjustudie 

Urval: Strategiskt, 

teoretiskt urval av 

sjuksköterskor 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer. 

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades.   

Analys: Grundad teoretisk 

analys  

 

6 

(-) 

8 Huvudteman identifierades. 

Säkerhet och nedtrappning, 

tillskrivning och kontroll, att 

bygga och bevara en relation, 

att förstå och empowerment, 

deltagarnas reaktioner, skapa 

en fasad, kommunikation och 

humor.  

K 

(II) 

 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Hallett N., 

Huber, J.W., 

Sixsmith, J., & 

Dickens, G. L. 

2016  

Storbritannien 

 

Care planning 

for aggression 

management in a 

specialist secure 

mental health 

service: An audit 

of user 

involvement  

 

Syftet var att beskriva 

följsamhetsnivån på 

ifyllda vårdplaner, att 

identifiera i vilken 

utsträckning patienterna 

fick medverka i och ge 

samtycke till deras 

vårdplan, att beskriva 

nedtrappningsmetoder 

för aggression och våld 

dokumenterade i 

vårdplanen och att 

konstatera till vilken 

Design: Klinisk revision 

Urval: Strategiskt urval av 

patienter inom 

psykiatriska 

högsäkerhetsavdelningar. 

Datainsamling: 

Retrospektiv insamling av 

patienters journaler  

Analys: Kvalitativ 

tematisk analys 

 

147 

(-) 

539 incidenter granskades. 

Det fanns ingen vårdplan för 

151 incidenter. 40% av 

patienterna hade deltagit i 

utformning av vårdplanen. 

Fem nedtrappningsteman 

identifierades; 

personalintervention, 

interaktioner, utrymme, 

aktiviteter och patient 

strategier.  

(R) 

I 
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  

utsträckning de 

beskrivna 

nedtrappningsmetoderna 

har används och 

dokumenterats. 

 

 

 
Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Heckemann B., 

Breimaier H.E., 

Halfens R.J.G., 

Schols 

J.M.G.A., 

Hahn S 

2016 

Nederländerna 

Österrike 

Schweiz 

The participant's 

perspective: 

learning from an 

aggression 

management 

training course 

for nurses. 

Insights from a 

qualitative 

interview study. 

 

Syftet var att få insikt, 

från sjuksköterskans 

perspektiv, om eventuellt 

ökat lärande från att ha 

medverkat i "Regular 

aggressive management" 

Design: Kvalitativ 

deskriptiv design 

Urval: Strategiskt urval 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer. 

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades.   

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

7 

(-) 

Medverkan i kursen om 

aggressionshantering gav 

sjuksköterskorna större 

självsäkerhet i att hantera 

aggressiva situationer och 

ökad teoretisk förståelse. Det 

förändrade inte 

sjuksköterskornas attityder 

gentemot våldets orsaker 

(utövat av patienter). 

Hantering av våldsincidenter 

ändrades inte signifikant, då 

kollegor fortfarande fann 

varandra viktiga i hantering 

av sådana situationer, de fann 

dock strategier för hantering 

av känslor efter en aggressiv 

händelse.  

(K) 

II 

 

 

 

 

 

http://www.mendeley.com/research/compassion-self-others-key-aspects-wellbeing-changing-times
http://www.mendeley.com/research/compassion-self-others-key-aspects-wellbeing-changing-times
http://www.mendeley.com/research/compassion-self-others-key-aspects-wellbeing-changing-times
http://www.mendeley.com/research/compassion-self-others-key-aspects-wellbeing-changing-times
http://www.mendeley.com/research/compassion-self-others-key-aspects-wellbeing-changing-times
http://www.mendeley.com/research/compassion-self-others-key-aspects-wellbeing-changing-times
http://www.mendeley.com/research/compassion-self-others-key-aspects-wellbeing-changing-times
http://www.mendeley.com/research/compassion-self-others-key-aspects-wellbeing-changing-times
http://www.mendeley.com/research/compassion-self-others-key-aspects-wellbeing-changing-times
http://www.mendeley.com/research/compassion-self-others-key-aspects-wellbeing-changing-times
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Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Lamanna, D., 

Ninkovic, D., 

Vijayaratnam, 

V., Balderson, 

K., Spivak, H., 

Brook, S., & 

Robertson, D.  

2016 

Kanada 

Aggression in 

psychiatric 

hospitalizations: 

a qualitative 

study of patient 

and provider 

perspectives 

Undersöka och jämföra 

perspektiv från både 

patienter och 

sjukvårdspersonal 

angående faktorer som 

påverkar verbalt och 

fysiskt våld från 

patienter på en 

psykiatrisk avdelning. 

Design: kvalitativ 

Urval: Strategiskt urval av 

patienter och 

sjukvårdspersonal 

Datainsamling:  Semi-

strukturerade intervjuer.  

Analys: tematisk 

 

24 6 teman identifierades;  

Individnivå -  "major life 

stressors", 

sjukdomsupplevelse och 

interpersonell kontakt med 

personal. Organisationsnivå; 

inlåst på tvångsvård, 

begränsningar/regler och liten 

delaktighet i vårdplanering 

 (K) 

I 

 

 

Lavelle, M., 

Stewart, D., 

James, K., 

Richardson, M., 

Renwick, L., 

Brennan, G., & 

Bowers, L. 

 2016 

Storbritannien 

 

 

Predictors of 

effective de-

escalation in 

acute inpatient 

psychiatric 

settings.  

Undersöka faktorer som 

påverkar 

aggressionshantering på 

akutpsykiatrisk 

avdelning. 

Design: Retrospektiv  

Urval: patienter på en 

akutpsykiatrisk avdelning 

Datainsamling:  

statistik av 

aggressionsincidenter, 

händelser innan, ev. 

tvångsåtgärd efteråt eller 

lyckad 

aggressionshantering. 

Analys: Retrospektiv 

fallnoterings analys 

 

 

 

 

 

522 Ca 60% av 

aggressionsincidenterna 

kunde hanteras framgångsrikt.  

Patienter med våldshistorik 

och deras aggression 

hanterades inte lika 

framgångsrikt. 

(R) 

I 

 

 

 



Matris över inkluderade artiklar  
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Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Luck, L., 

Jackson, D., & 

Usher, K.  

2009 

Australien 

Conveying 

caring: Nurse 

attributes to 

avert violence in 

the ED. 

Syftet var att identifiera 

strategier för 

våldsprevention av 

sjuksköterskor på en 

akutmottagning. Syftet 

var även att observera 

rutinstrategierna av 

våldsprevention 

sjuksköterskorna 

använde i interaktion 

med patienten.   

Design: Kvalitativ 

fallstudie 

Urval: Strategiskt urval av 

akutsjuksköterskor 

Datainsamling: 16 

ostrukturerade intervjuer, 

13 Semi-strukturerade 

intervjuer och 290 

timmars observation. 

Analys: Tematisk analys 

20 

(-) 

Fem huvudteman 

identifierades. Vara i 

säkerhet, vara tillgänglig, 

vara respektfull, vara 

stödjande och vara mottaglig.  

 (K) 

II 

 

 

Maguire, T., 

Daffern, M., & 

Martin, T.  

2014 

Australien 

 

 

Exploring 

nurses’ and 

patients’ 

perspectives of 

limit setting in a 

forensic mental 

health setting. 

 

 

Undersöka både 

sjuksköterskors och 

patienters perspektiv på 

gränssättning för 

beteende på en 

rättspsykiatrisk 

avdelning. 

Design: kvalitativ 

Urval: Strategiskt urval av 

patienter och 

sjuksköterskor på ett 

rättspsykiatriskt sjukhus 

Datainsamling:  Semi-

strukturerade intervjuer.  

Analys: tematisk 

 

24 Gränssättning var viktigt för 

trygghet. Empatiskt 

bemötande var nödvändigt 

vid gränssättande för att 

behålla en god terapeutisk 

relation. 

Icke-auktoritärt bemötande 

var viktigt vid gränssättning 

(K) 

I 
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för att minska 

aggressionsrisken. 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Morken T., 

Johansen, I. H., 

& Alsaker, K. 

2015 

Norge 

Dealing with 

workplace 

violence in 

emergency 

primary health 

care: a focus 

group study. 

Syftet var att utforska 

hur personal hanterade 

hot och våld från 

patienter och besökare, 

med fokus på hur 

organisatoriska faktorer 

påverkade incidenterna.  

Design: Kvalitativa design 

Urval: Strategiskt urval av 

sjuksköterskor och läkare 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer. 

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades. 

Analys: Systematisk 

textkondensation 

37 

(-) 

Fyra huvudteman 

identifierades. Minimering av 

ensamarbete, Att vara 

förberedd, Att lösa obalansen 

mellan patienters 

förväntningar och vården som 

erbjuds samt stödjande 

respons från chefen.  

 (K) 

I 

 

 

 

Morken, T., 

Alsaker, K., & 

Johansen, I. H. 

2016 

Norge 

 

 

 

 

Emergency 

primary care 

personnel’s 

perception of 

professional-

patient 

interaction in 

aggressive 

incidents; a 

qualitative study.  

Undersöka interaktion 

mellan personal och 

patient vid aggressiva 

situationer. 

Design: fokusgrupp-studie 

Urval: sjuksköterskor och 

läkare på akutmottagning 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer.  

Analys: Systematisk 

textkondensation 

 

 

 

 

37 Tre huvudteman 

identifierades. 

Patienters ouppfyllda behov 

och förväntningar, ofrivillig 

klinisk 

undersökning/bedömning och 

oombedd beröring. 

(K) 

I 
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Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Nau J., Halfens 

R., Ian 

Needham I., 

Dassen T.2010 

Tyskland 

Student nurses’ 

de-escalation of 

patient 

aggression: A 

pretest–posttest 

intervention 

study 

Undersöka hur en kurs i 

aggressionshantering 

påverkade 

sjuksköterskestudenters 

förmåga att trappa ned 

en patients aggression. 

Design: Pre– och posttest 

samt inom och mellan två 

deltagargrupper. 

Urval: Strategiskt urval av 

sjuksköterskestudenter 

som var inne på 10-28:e 

månaden av sin tre-åriga 

utbildning 

Datainsamling: rollspel 

med skådespelare som 

agerade patienter, 

filmades och bedömdes av 

tre experter i 

aggressionshantering. 

Analys: deltagarnas 

förmåga av 

aggressionshantering i 

rollspel poängsattes innan 

och efter de genomgått 

kursen. Resultatet 

76 

(-2) 

 

 

Sjuksköterskestudenterna 

ökade signifikant sin förmåga 

att hantera och trappa ned 

patienters aggression efter 

kursen. Ingen signifikant 

skillnad fanns i förmågan 

beroende på deltagares ålder 

eller längd av 

sjuksköterskestudier. 

(CCT) 

II 
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  

analyserades sedan 

statistiskt. 

 

 

 

 

 
Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Swain N. & 

Gale C.2014 

Nya Zealand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

communication 

skills 

intervention for 

community 

healthcare 

workers: 

Perceived patient 

aggression is 

reduced 

Undersöka effekten av 

en kort (ca 4h)  

interaktiv 

multimediakurs i 

kommunikation som 

hade syfte att minska 

hälso- och 

sjukvårdspersonalens 

upplevelse av aggression 

från patienter och 

brukare. 

Design: Pilotstudie 

Urval: Strategiskt urval av 

personal inom hälso- och 

sjukvård 

Datainsamling: Ifyllda 

formulär med skattning av 

aggressionsprevalens och 

egen psykisk hälsa 

samlades in från 

deltagarna innan och efter 

kursen samt efter 

ytterligare en och två 

månader efter kursen. 

Analys: Statistisk analys 

56 

 

 

Statistiskt signifikant 

minskning av personalens 

upplevda aggression från 

patienter och brukare. 

Statistiskt signifikant ökning 

av personalens psykiska 

hälsa. 

 (P)  

 II 
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 Pich J., 

Sundin D.,  

Kable A. 

2011 

Australien 

Patient-related 

violence at 

triage: A 

qualitative 

descriptive study 

Beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av våld från 

patienter och anhöriga på 

en akutmottagning. 

Design: kvalitativ 

deskriptiv intervjustudie 

Urval: strategiskt urval av 

akutsjuksköterskor 

Datainsamling: semi-

strukturerade intervjuer. 

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades. 

Analys:  Kvalitativ 

innehållsanalys.  

6 

 

 

Deltagarna hade utsatts för 

våld och de upplevde att det 

var oundvikligt. 

Sjuksköterskorna efterfrågade 

kurser i aggressionshantering. 

Teman var riskfaktorer som 

långa väntetider, patienters 

alkohol- och drogpåverkan, 

personalens stress och negativ 

attityd mot patienter och 

patienters orealistiska 

förväntningar.   

 

(K) 

II 

 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Pulsford D., et 

al 2012 

Storbritannien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggression in a 

high secure 

hospital: Staff 

and patient 

attitudes 

 

Syftet var att konstatera 

och jämföra orsaker och 

bemötande av 

aggression- och 

våldsincidenter samt 

övertygelser hos 

personal och patienter på 

ett rättspsykiatriskt 

sjukhus.  

Design: Prospektiv, 

komparativ 

tvärsnittsdesign 

Urval: Strategiskt urval. 

Konsulterande 

psykiatriker togs kontakt 

med för att identifiera 

patienter som skulle 

kunna medge sitt 

samtycke och genomföra 

enkäten.  

263 

(141) 

Två huvudteman 

presenterades. Personalens 

och patienternas syn på 

orsaker till patienternas 

aggression och våld och 

Personalens och patienternas 

syn på hanteringen av 

aggression och våld.  

(CCT) 

II 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sundin%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21193163
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kable%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21193163
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Datainsamling: 

Prospektiv, komparativ 

tvärsnittsenkät  

Analys: Deskriptiv 

komparativ analys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Urheim R., 

Rypdal K.,  

Melkevik O.,  

Hoff H.,  

Mykletun A.,  

Palmstierna T. 

2013 

Norge 

 

Motivational 

dimensions of 

inpatient 

aggression 

Undersöka validitet och 

användbarhet av en 

teoretisk modell om 

motivation bakom 

aggressiva incidenter av 

patienter inom 

rättspsykiatri. Modellen 

innebar tre dimensioner 

av motivation bakom 

aggression; irritation, 

Design: kvantitativ,  

prospektiv, statistisk 

Urval: Patienter 

Datainsamling:  

Personalens 

dokumenterade 

rutinbedömningar av 

aggressionsskattning och 

motivation bakom varje 

aggressionsincident.1652 

28 

 

 

Statistisk validitet och 

användbarhet av modellen 

hittades. 

(P) 

II 
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instrumentell eller 

defensiv. 

aggressionsincidenter som 

registrerats år 2006–2011 

på en rättspsykiatrisk 

avdelning med 10 

vårdplatser. 

Analys:  Explorativ och 

konfirmativ faktoranalys 

Vaaler, A. E., 

Iversen, V. C., 

Morken, G., 

Fløvig, J. C., 

Palmstierna, T., 

& Linaker, O. 

M.  

2011 

Norge 

 

Short-term 

prediction of  

threatening and 

violent behaviour 

in an acute 

Psychiatric 

Intensive Care 

Unit based on  

patient and 

environment  

characteristics. 

Syftet var att undersöka 

patient- och 

miljörelaterade faktorer 

för hot och våld-

incidenter under de 

första tre dagarna på en 

psykiatrisk intensiv 

akutmottagning baserat 

på BVC-bedömning vid 

inskrivning. 

Design: kvantitativ 

Urval: patienter 

Datainsamling:  

Jämförelse av antal 

aggressionsincidenter 

mellan två perioder. 

Analys: statistisk 

118 BVC var effektiv i att bedöma 

våldsrisk på kort sikt. 

Resultatet visade även att 

total separering av patienter 

gav färre våldsincidenter. 

 

(CCT) 

I 

 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Vandecasteele, 

T., Debyser, B., 

Van Hecke, A., 

De Backer, T., 

Beeckman, D., 

& Verhaeghe, S.  

2015 

Belgien 

Patients’ 

perceptions of 

transgressive 

behavior in care 

relationships 

with nurses: A 

qualitative study. 

Få insikt i patienters syn 

på gränsöverskridande 

beteende i relation till 

sjuksköterskor. 

Design: kvalitativ 

Urval: patienter på 

somatiska avdelningar 

Datainsamling:  Semi-

strukturerade intervjuer.  

Analys: "constant 

comparative method 

influenced by grounded 

theory" 

20 Patienter anpassar sitt 

beteende efter son upplevelse 

av vården och relationen med 

sjuksköterskor. När patienters 

förväntningar på vården inte 

infriades ledde det till 

besvikelse, minskad 

förtroende och ökad 

vaksamhet och ifrågasättande 

(K) 

I 
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 av vården från sjuksköterskor. 

Alternativt började patienter 

ursäkta sjuksköterskors 

beteende för att hantera 

besvikelsen. 

Wright, K. M., 

Duxbury, J. A., 

Baker, A., & 

Crumpton, A. 

2014 

Storbritannien 

 

 

 A qualitative 

study into the 

attitudes of 

patients and staff 

towards violence 

and aggression 

in a high security 

hospital.  

Identifiera och jämföra 

patienters och 

sjuksköterskors 

inställning till 

aggressionshantering på 

en högsäkerhets- ("high-

security") psykiatriskt 

sjukhus. 

 

Design: kvalitativ 

Urval: Patienter och 

sjuksköterskor 

Datainsamling:  Semi-

strukturerade intervjuer.  

Analys: tematisk 

 

18 Vårdkultur och kontext 

påverkar både patienters och 

sjuksköterskor inställning till 

våldsprevention. Lugn och 

respektfull kommunikation 

och att lyssna på patientens 

behov och involvera denne i 

sin omvårdnad för att skapa 

en tillitsfull relation. 

(K) 

I 
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