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SAMMANFATTNING 

 

I Storbritannien uppgav 79 procent av sjuksköterskor verksamma inom akutsjukvård att de 

blivit utsatta för hot eller våld på arbetsplatsen. Våld kan uttryckas på olika sätt, genom 

psykiskt, fysiskt och sexuellt beteende. Orsakerna till våld kan variera, några exempel kan 

vara vanmakt, frustration eller som ett sätt att kontrollera sin omgivning eller situation. Våld 

kan även vara ett sätt att utöva makt eller vara orsakad av kommunikationssvårigheter. 

Utåtagerande beteende kan även uppstå på grund av alkohol- eller narkotikaintag samt vid 

olika psykiatriska diagnoser. Osäkerhet och rädsla hos personalen vid vård av utåtagerande 

patienter har beskrivits av sjuksköterskor i tidigare studier internationellt.  

 

Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter vid omvårdnad av utåtagerande patienter 

inom akutsjukvård. 

 

Studien utfördes med kvalitativ metod genom två fokusgruppsintervjuer. Intervjuerna 

analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Analysen genomfördes först manifest 

och därefter tolkades materialet latent för att kunna utforma två övergripande teman. 

 

Resultatet visade att i vården av utåtagerande patienter lades stor vikt vid preventivt 

arbetssätt. Kommunikation mellan vårdpersonal upplevdes som nödvändigt för att säkert 

kunna vårda patienterna. Känslor kopplade till nedsatt kontroll över arbetssituationen 

beskrevs, vilket uppkom när patienten var utåtagerande eller oförutsägbar. Tidigare erfarenhet 

av hot- och våldssituationer gav en större säkerhet i hanteringen av sådana incidenter. Stöd 

vid våldssituationer kunde fås av kollegor på avdelningen och till viss del av läkaren. Dock 

beskrevs incidenter där läkaren inte gett det stöd som respondenterna behövde och därmed 

gav upphov till otrygghetskänslor och minskad tillit.  

 

Slutsatsen är att med erfarenhet lärde sig respondenterna att arbeta lugnt och prioritera 

vårdarbetet rätt vid vård av utåtagerande patienter. Ett preventivt arbetssätt och en tydlig 

kommunikation mellan vårdpersonal upplevdes vara viktigt för att undvika eskalering av 

utåtagerande beteende. I de situationer där läkaren uppfattades misstro respondenternas 

bedömning och behov av hjälp minskade tilliten till läkaren och osäkerhetskänslorna ökade 

hos respondenterna. 

 

Nyckelord 

Akutsjukvård, arbetsplatsvåld, sjuksköterskor, erfarenheter, fokusgruppsintervju  
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ABSTRACT 

 

In Great Britain 79 percent of the nurses working in emergency care stated that they have 

been victims of threats or violence in the workplace. Violence can be expressed in various 

ways, through psychological, physical and sexual behaviour. The causes of violence can vary, 

some examples can be feelings of powerlessness, frustration or as a way to control their 

environment or situation. Violence can also be a way to exercise power or be caused by 

communication difficulties. Acting out behaviour can also occur due to alcohol or drug intake 

and various psychiatric diagnoses. Uncertainty and fear among staff in the care of acting out 

patients has been described by nurses in previous studies internationally. 

 

The purpose was to illuminate nurses' experiences when caring for acting out patients in 

emergency care. 

 

The study was conducted using qualitative methodology through two focus group interviews. 

The interviews were analysed using qualitative content analysis. The analysis was conducted 

first manifest and then the material was interpreted latent in order to formulate two 

comprehensive themes. 

 

The results showed that great emphasis was put on preventive approaches in the care of acting 

out patients. Communication between health care professionals was seen as necessary for safe 

care of the patients. Feelings related to impaired control over the work situation were 

described when the patient was acting out or being unpredictable. Previous experience of 

threats and violent situations gave greater confidence in dealing with such incidents. Support 

in violent situations could be obtained by colleagues in the department and to some extent by 

the physicians. However, incidents were described in which the physician didn’t give the 

support that the respondents needed and thus created the feelings of insecurity and reduced 

reliance. 

 

The conclusion is that with experience the respondents learnt to work calmly and prioritise the 

work correctly in the care of acting out patients. A preventive approach and clear 

communication between health care professionals was regarded as important in order to avoid 

escalation of acting out behaviour. In situations where the physician was perceived to distrust 

the respondents' assessment and the need for assistance, the trust for the physician decreased 

and feelings of insecurity increased among the respondents. 

 

Keywords 

Emergency care, workplace violence, nurses, experiences, focus group interview



                      BILAGA I 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

INLEDNING ............................................................................................................................. 1 

BAKGRUND ............................................................................................................................. 1 

Hot och våld på sjukhus ............................................................................................................. 1 

Definition av aggression och våld .............................................................................................. 1 
Riskfaktorer för våld .................................................................................................................. 2 
Uttryck av våld ........................................................................................................................... 4 
Sjuksköterskans erfarenhet och ålder ......................................................................................... 4 
Känsla av säkerhet ...................................................................................................................... 4 

Lagar och föreskrifter ................................................................................................................. 5 
Problemformulering ................................................................................................................... 7 

SYFTE ....................................................................................................................................... 7 

METOD ..................................................................................................................................... 7 

Urval ........................................................................................................................................... 8 

Genomförande ............................................................................................................................ 8 
Databearbetning ......................................................................................................................... 8 
Forskningsetiska överväganden ............................................................................................... 10 

RESULTAT ............................................................................................................................ 10 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT ....................................................................................................... 11 

Praktiskt arbetssätt .................................................................................................................... 11 
Erfarenhet ................................................................................................................................. 12 
Kommunikation– överrapportering och förberedelse .............................................................. 12 

Hot och våldsutbildning ........................................................................................................... 13 
Känslor – före, under och efter incident ................................................................................... 14 

Stödsystem – uppfattning av trygghet och personalkategorier ................................................ 15 

ARBETSMILJÖ ..................................................................................................................... 16 

Riskfaktorer och risksituationer ............................................................................................... 16 
Våldsuttryck ............................................................................................................................. 17 
Arbetsplatsen ............................................................................................................................ 18 

DISKUSSION ......................................................................................................................... 18 

Metoddiskussion ....................................................................................................................... 18 
Resultatdiskussion .................................................................................................................... 21 
Slutsats ..................................................................................................................................... 23 
Fortsatt forskning ..................................................................................................................... 24 

 

Bilaga I – Hot och våld i vården 

 Bilaga II - Samtyckesformulär 

 Bilaga III - Intervjuguide 

 Bilaga IV - Formulär 

 Bilaga V – Till verksamhetschef 

 Bilaga VI - Sammanfattning av studiens upplägg och innehåll 

 

  



                      BILAGA I 

1 

 

INLEDNING 
En sjuksköterska kommer i kontakt med många olika patienter i sitt arbete. Hotfulla eller 

våldsamma patienter är vanligt förekommande, framförallt inom akutsjukvården (Ball, Pike & 

Bradley, 2006). Personal som arbetar med patienter som är utsatta för stressande situationer 

kan löpa större risk för att råka ut för våldsamma incidenter (Hahn et al., 2008). Författaren 

har själv under sina yrkesverksamma år inom akutsjukvård varit med om ett antal situationer 

med utåtagerande patienter, både verbalt och fysiskt våldsamma. Detta har inspirerat till att 

studera vilka erfarenheter som sjuksköterskor inom akutsjukvård har vad det gäller vård av 

utåtagerande patienter. 

BAKGRUND 

 

Hot och våld på sjukhus 

Ett flertal studier har gjorts som visar på risken att utsättas för hot eller våld från patienter 

(Ball et al., 2006; Arnetz & Arnetz, 2001; Winstanley & Whittington, 2004). För 

sjuksköterskor som arbetar inom slutenvård finns det en särskild risk för att bli utsatta för 

aggressiva incidenter på arbetet. I Storbritannien har 40 procent av sjuksköterskorna uppgett 

att de blivit utsatta för hot eller våld av patienter eller av patienters anhöriga under de senaste 

12 månaderna (Ball et al., 2006). En svensk studie utförd under 1995 och 1997 visar hur 12 

procent av all tillfrågad vårdpersonal uppgav att de hade utsatts för våld på arbetsplatsen 

(Arnetz & Arnetz, 2001).  Vidare beskriver Arbetsmiljöverket att 40 procent av de svenska 

kvinnliga sjuksköterskorna har varit utsatta för hot och våld på arbetet under de senaste 12 

månaderna. Motsvarande siffror för manliga sjuksköterskor redovisades inte särskilt utan 

deras uppgifter var sammanslagna med andra yrkesgrupper (Arbetsmiljöverket, 2012). 

 

Riskerna för att utsättas för hot eller våld skiljer sig mellan olika avdelningar. Drygt 87 

procent av vårdpersonal verksamma inom akutsjukvård uppgav att de hade blivit utsatta för 

aggressivt beteende i Erkol, Gökdogan, Erkol och Boz (2007). Andelen vårdpersonal som 

utsatts för hotfullt beteende från patienter visade sig vara högre på akutmottagningen jämfört 

med medicin/kirurgiska avdelningar, 75 procent de senaste 12 månaderna (Winstanley & 

Whittington, 2004). Även verbal aggression var vanligare på akutmottagningen än på andra 

avdelningar (Winstanley & Whittington, 2004; Erkol et al., 2007). 

 

Av de sjuksköterskor som arbetar inom akutsjukvård i Storbritannien uppgav 79 procent att de 

hade blivit utsatta för hot/våld de senaste 12 månaderna. Vidare angav 29 procent av 

sjuksköterskorna inom akutsjukvård att verbala attacker inträffar åtminstone varje vecka och 

nio procent upplevde det varje dag. Av sjuksköterskorna i studien uppgav 45 procent att de 

hade blivit fysiskt angripna det senaste året (Ball et al., 2006). Drygt 42 procent av 

vårdpersonalen på medicinska avdelningar och 36 procent på kirurgiska avdelningar beskriver 

hur de under de senaste 12 månaderna upplevt fysiskt våld, en eller flera gånger. Detta kan 

jämföras med svaren från akutmottagningen där cirka 30 procent hade upplevt fysiskt våld de 

senaste 12 månaderna (Winstanley & Whittington, 2004). 

 

Definition av aggression och våld 

Definitionsmässigt kan aggression beskrivas som ett beteende riktat mot en annan person med 

avsikt att orsaka skada. Vidare ska personen som uppträder aggressivt tro att beteendet 

kommer att skada den andra personen och att den andra personen kommer försöka undvika 

det aggressiva beteendet. Personer som tillfogar skada utan att ha det som avsikt klassificeras 
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inte som aggressiva då den som ger skada inte tror att den andra personen vill undvika skadan. 

Sexuell masochism är ett exempel på detta då mottagaren snarare eftersöker smärta än 

försöker undvika det (Anderson & Bushman, 2002). 

 

Tre grundläggande utlösande faktorer för aggression är hot mot avkomma, skyddande av revir 

samt hot mot status. Alla tre faktorer är kopplade till överlevnad och skyddsinstinkter (Bauer 

& Kristiansson, 2012). Det finns flera positiva aspekter kopplade till aggression. Genom att 

ge uttryck för aggression kan det medverka till att unga människor utvecklar självständighet 

och egen identitet samt kontroll över sin miljö. Aggression har även visat sig vara ett verktyg 

för att lindra stress. Negativa aspekter av aggression är ett destruktivt beteende mot andra 

genom att använda fysiskt våld eller verbala angrepp mot andra personer eller mot egen 

person (såsom självdestruktivitet och suicidförsök). Aggression kan influeras av till exempel 

genetiska faktorer, miljö, psykisk ohälsa, missbruk av substanser eller sociala faktorer (Simon 

& Tardiff, 2008). 

 

Aggression kan delas in i känslomässig och instrumentell aggression. Känslomässig 

aggression grundar sig i affekt, där syftet är att minska eller undvika obehag. Denna typ av 

aggression är inte planerad utan en direkt reaktion på den uppkomna situationen. 

Instrumentell aggression innebär strategiskt aggression där personen vill uppnå ett syfte eller 

vinst. Personen i fråga är inte arg utan vill ha ut något genom att visa aggressivitet (Bauer & 

Kristiansson, 2012). Instrumentell aggression är till skillnad från känslomässig aggression 

preventiv och planerad snarare än en reaktion på något (Anderson & Bushman, 2002). 

 

Våld i allmänhet kan komma ur vanmakt, sexuell, känslomässig eller praktisk frustration men 

också vara ett tillvägagångssätt för att återfå kontroll, jämvikt eller balans. Kommunikation 

eller kommunikationssvårigheter kan också framkalla en våldshandling. Våld kan vara ett sätt 

att utöva makt eller att hävda sin rätt. Fysiskt våld kan beskrivas som en aktiv handling riktad 

mot personen själv eller andra personer i syfte att orsaka skada. Vidare kan fysiskt våld 

tillfogas i liten eller stor grad, det centrala är att ändamålet med handlingen är att orsaka 

skada. Hur allvarligt våldet är beror på hur mycket våld som används. En annan typ av våld är 

sexuellt våld som kan vara alltifrån verbala och hotfulla handlingar till fysiska handlingar som 

är kopplade till personens sexualitet. Psykiskt våld innebär att använda hot, kontroll och makt 

i avsikt att skrämma eller kränka andra personer (Bauer & Kristiansson, 2012).  

 

I denna studie används ordet utåtagerande, som i utåtagerande patient. Med utåtagerande 

beteende menas aggressivt beteende (Nationalencyklopedin, u.å.). Författaren inkluderar både 

verbal/ psykisk och fysisk aggressivitet i ordet utåtagerande. 

 

Riskfaktorer för våld 

Bauer och Kristiansson (2012) beskriver hur riskfaktorer för hot och våld kan delas upp i två 

grupper, statiska faktorer och dynamiska faktorer. De statiska faktorerna syftar till faktorer 

som inte individen själv kan påverka såsom kön, uppväxtmiljö etcetera. Dynamiska faktorer 

kan förändras genom till exempel medicinering eller terapi. Nedsatt impulskontroll, 

alkoholmissbruk och kognitiva feltolkningar tillhör de dynamiska faktorerna (Bauer & 

Kristiansson, 2012). Ett exempel på dynamiska är hur personer med hög självuppfattning och 

narcissistiska personlighetsdrag kan bli aggressiva när deras självbild hotas (Anderson & 

Bushman, 2002) 
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Våld och aggression på sjukhus 

På en akutmottagning i Storbritannien var drygt hälften av alla undersökta aggressiva och 

våldsamma händelser utförda av personer under influens av alkohol. Narkotikapåverkade 

personer visade sig vara orsaken till en mindre procentuell del av alla våldsamma situationer 

(ca 5 procent), men det kunde vara svårt att fastställa om en person verkligen var 

narkotikapåverkad eller inte (James, Madeley & Dove, 2006). Patienter som var påverkade av 

alkohol- och/eller narkotika upplevdes som tidskrävande och gav en känsla av oro eftersom 

dessa patienter upplevdes ha kunna lätt för att bli aggressiva och våldsamma (Catlette, 2005). 

Även James et al. (2006) beskriver hur drogpåverkade personer kunde vara fysiskt 

våldsamma. Vidare redogör Pich, Hazelton, Sundin och Kable (2011) för hur 

sjuksköterskorna uppfattar att alkoholpåverkade personer utgör en risk för våld. Detsamma 

gäller även till viss del personer som är påverkade av narkotika. 

 

Drygt 13 procent av alla incidenter med inslag av våld visade sig i en studie vara utförda av 

personer som hade suicidala tankar eller blev refererade till psykiatrisk vård (James et al., 

2006). Catlette (2005) beskriver hur sjuksköterskor upplevde utsatthet i vården kring patienter 

med psykiatriska diagnoser. Främst upplevdes patienternas oförutsägbarhet som en 

osäkerhetsfaktor för sjuksköterskorna. Även patienter med suicidala tendenser uppfattades 

som oförutsägbara vilket skapade oro hos sjukvårdarna. Pich et al. (2011) beskriver hur 

sjuksköterskorna upplever att de inte har tillräckligt med kunskap för att ta hand om 

psykiatriska patienter. Utöver grundutbildningen hade dessa sjuksköterskor ingen särskild 

påbyggnadsutbildning för att kunna hantera denna typ av situationer och patienter. 

 

I en studie från Taiwan upplevde sjuksköterskorna att lång väntetid, olika uppfattningar och 

kommunikationssvårigheter var riskfaktorer för hot och våldsamma situationer (Tang, Chen, 

Zhang & Wang, 2007). Sjuksköterskorna i Catlettes studie (2005) förde fram att anhöriga som 

uppträdde aggressivt oftast visade det genom verbal aggressivitet och framför allt när den 

närstående var i en känslomässigt laddad situation. Unga patienter upplevde sjuksköterskorna 

i Pich et al.s studie (2011) utgöra större risk för våldshandlingar än äldre. Detta kan bero på 

deras uppväxtmiljö (där föräldrarna är våldsamma eller har ett våldsamt beteende) eller 

svårigheter att förstå hur akutmottagningen och sjukvården är utformad.  
 

Genusperspektiv på hot och våld 

I de flesta fall av incidenter där hot och våld förekommer är det män som är utförare. James et 

al. (2006) beskriver hur nästan två tredjedelar av våldsamma incidenter har utförts av män. 

Tang et al. (2007) studie stöder också detta då sjuksköterskorna rapporterade att det oftast var 

män som var våldsamma, både psykisk och fysiskt sett. Våldsamma manliga patienter visade 

sig generera en högre stressnivå än våldsamma kvinnor bland de tillfrågade sjuksköterskorna i 

Kowalenko, Gates, Gillespie, Succop och Mentzel (2012) som också beskriver hur män stod 

för två tredjedelar av alla hot om fysiskt våld. 

 

Däremot visade en mer nyligen utförd studie att nästan hälften av alla studerade fall av fysiskt 

våld mot sjuksköterskor var utförda av kvinnliga patienter (Kowalenko et al., 2012). Detta 

stöder även Pich et al. (2011) där sjuksköterskorna upplever att antalet våldshändelser där 

kvinnor är inblandade har ökat, framförallt när alkohol är inblandat. Kvinnor och patienter 

med suicidala tankar eller patienter som refererades vidare till psykiatrisk klinik, beskrivs i 

James et al. (2006) i högre grad vara inblandade i fysiskt våldsamma situationer. 
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Uttryck av våld 

Att bli slagen, sparkad, spottad på, undanknuffad och riven är exempel på vanliga fysiska 

våldshandlingar (Gacki-Smith et al., 2009; Serpil Talas, Kocaöz & Akgüc, 2011). Vilka vapen 

som används vid fysiska våldshandlingar kan variera, till exempel lättillgängliga föremål som 

finns på akutmottagningen/avdelningen såsom kontorsmaterial och kanyler ur sticklådor eller 

medhavda knivar (Pich et al., 2011) 

 

Fler än 70 procent av sjuksköterskorna i Gacki-Smith et al.s studie (2009) har upplevt 

psykiskt våld i form av hot, sexuella trakasserier och svordomar/skrik. Vanliga uttryck av 

verbala hot är att bli skriken åt och att bli förödmjukad eller nedvärderad (Serpil Talas et al., 

2011). Även att bli utsatt för hotfullt beteende såsom hot mot sjuksköterskans säkerhet eller 

familj (Pich et al., 2011), hot om att få sjuksköterskan att bli sparkad från sitt arbete (Pich et 

al., 2011; Serpil Talas et al., 2011) samt ospecificerade hot upplever sjuksköterskor vara 

vanligt förekommande (Pich et al., 2011). Sexuella trakasserier visar sig i form av ovälkomna 

skämt, historier, frågor eller ord enligt en undersökning bland vårdpersonal i Turkiet (Serpil 

Talas et al., 2011) 

 

Sjuksköterskans erfarenhet och ålder 

I Hahn et al. (2008) beskrivs en koppling mellan personal som arbetar nära patienter som 

befinner sig i stressade situationer och en hög frekvens av våldsamma incidenter. Framför allt 

tillhör sjuksköterskor en utsatt yrkeskategori, både vad det gäller risk för verbalt och för 

fysiskt våld. Det framstår som om yngre och mindre erfarna personer har en högre risk för att 

hamna i våldsamma situationer (Hahn et al. 2008). Ytterligare samband kan ses mellan hög 

arbetsbelastning och våldsamma patienter/anhöriga, vilket kan förklaras med att 

sjuksköterskorna har mindre tid för patienterna när arbetet är tidspressat (Camerino, Estryn-

Behar, Conway, van DerHeijden & Hasselhorn, 2008). 

 

Erfarna sjuksköterskor utsattes för en lägre frekvens av verbala/psykiska och fysiska 

våldshändelser i jämförelse med sjuksköterskor med mindre erfarenhet (Tang et al., 2007).  

Även sjuksköterskans ålder kan vara en faktor, äldre sjuksköterskor visade sig ha en lägre 

grad av utsatthet för verbalt attacker, men det var ingen skillnad när det gällande fysiskt våld. 

Pich et al. (2011) redogör också för hur sjuksköterskorna upplever att yngre/mindre erfarna 

sjuksköterskor utsätts mer för våldshändelser än de äldre/mer erfarna kollegorna. 

 

Känsla av säkerhet 

I denna studie används uttrycket känsla av säkerhet som i känslan av att vara orädd och trygg 

(Svenska Akademins Ordbok, 2001). 

 

I en enkätstudie genomförd på 65 akutmottagningar i USA uppgav 94 procent att deras 

sjukhus har säkerhetspersonal tillgängliga dygnet runt. Mindre än hälften av 

akutmottagningarna erbjöd sin personal utbildning i hur hot och våld ska hanteras. Personal 

som genomgått denna typ av utbildning kände sig säkrare på sitt arbete än personal som inte 

genomgått den, men skillnaden var marginell och kunde inte säkras statistiskt (Kansagra et 

al., 2008).  

 

I en jämförelse mellan sjuksköterskor som arbetade på akutmottagning och inom psykiatrisk 

vård visade det sig att alla psykiatrisjuksköterskor hade genomgått en utbildning i hot och 

våld medan 80 procent av akutsjuksköterskorna hade gjort detsamma. Vidare kände sig 

akutsjuksköterskorna mindre säkra på arbetsplatsen och hade minskat förtroende för 

säkerhetsutrustningen och säkerhetsvakterna till skillnad från psykiatrisjuksköterskorna. Dock 
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kunde ingen koppling fastsällas mellan antalet våldshändelser och arbetsplatser där 

personalen kände sig säker respektive arbetsplatser med mindre säker personal (Blando, 

Hagan, Casteel, Nocera & Peek-Asa, 2012). 

 

På arbetsplatser där säkerhetsrutinerna och arbetsplatsens utformning upplevdes som mindre 

bra skapades det otrygghetskänslor hos personalen (Catlette, 2005). En svårighet när det 

gäller arbetsplatsens utformning kan vara risken för att bli isolerad och ha svårt att kalla på 

hjälp i nödsituationer. Därför är det viktigt att möjliggöra bra överblick över lokalen och sina 

patienter. Arbetsplatser som är utformade med till exempel alkover och dolda vinklar ger 

upphov till oro bland personalen. Även möbler och dekorationer som kan användas som 

potentiella vapen beskrivs som oroväckande för personalen (McPhaul et al., 2008) 

 

Kansagra et al. (2008) visar hur de sjuksköterskor som arbetat mindre än fem år på 

akutmottagningen kände sig säkrare än de som arbetat längre än fem år. Detta kopplades till 

att personal som arbetat längre tid har troligtvis upplevt fler våldsamma situationer och känner 

då mindre förtroende för sin egen säkerhet och hantering av våldsamma patienter (Kansagra et 

al., 2008). Andra studier visar att erfarna sjuksköterskor råkar ut för hot och våldssituationer i 

lägre grad än mindre erfarna (Hahn et al. 2008; Tang et al., 2007). Sjuksköterskor känner sig i 

mindre utsträckning säkra på sin arbetsplats i jämförelse med övriga personalkategorier, till 

exempel läkare (Kansagra et al., 2008; Kowalenko et al., 2012). 

 

Gacki-Smith et al. (2009) beskriver att 67 procent av sjuksköterskorna som arbetade på 

akutmottagningar i USA upplevde sin arbetsplats som otrygg. En tredjedel av 

studiedeltagarna hade funderat på att sluta på akutmottagningen och/eller med akutsjukvård 

på grund av risken för våld på arbetet, vilket även Tang et al. (2007) beskriver. Roche, Diers, 

Duffield och Catling-Paull (2010) visar hur en hög frekvens av verbala och känslomässiga hot 

på en avdelning kan vara en större bidragande faktor till att sjuksköterskor vill byta 

arbetsplats än frekvensen av fysiskt våld. Detta kan kopplas till att sjuksköterskorna tolererar 

de verbala hoten i hög grad, men i längden är det inte en hållbar situation vilket gör att de 

lämnar sitt arbete om ett alternativ erbjuds. 

 

I Blando et al. (2012) beskrivs hur sjuksköterskor som ofta upplevde verbala hot på sin 

arbetsplats kände sig nästan fyra gånger mindre säkra än de som inte upplever samma 

frekvens av hot. Denna känsla av säkerhet kunde dock inte kopplas till sjukhusets frekvens av 

hot och våldshändelser. Detta kan enligt Blando et al. (2012) innebära att det finns en 

diskrepans mellan sjuksköterskornas känsla av säkerhet och deras reella risk för hot och våld 

på arbetet. 

Lagar och föreskrifter 

 

Arbetsgivaren och sjuksköterskan 

Enligt International Council of Nursings (ICN, 2007) etiska kod har sjuksköterskan ansvar för 

att utveckla rutiner så att arbetsplatsen och arbetsmiljön är säker och kan ge förutsättningar 

för hög vårdkvalité. Kungörelsen Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) i 

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling innehåller föreskrifter för att förebygga och 

hantera hot och våld på arbetsplatsen. På en arbetsplats med risk för hot och våld är 

arbetsgivaren skyldig att utföra riskutredningar för att kunna identifiera och åtgärda 

säkerhetsrisker på arbetet. Vidare i 3§ och 4§ beskrivs hur säkerhetsrutiner ska vara 

utarbetade och att arbetstagaren ska inneha tillräckligt med utbildning och information för att 

minimera att hotfulla och våldsamma situationer uppstår. Säkerhetsrutinerna ska fortlöpande 

uppdateras och vara relevanta för den aktuella arbetssituationen. Framtagna larmrutiner ska 
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finnas på arbetsplatsen enligt 7§ där alla ska vara medvetna om hur och var det ska larmas 

samt vilka åtgärder som ska vidtas vid ett larm (AFS 1993:2).  

 

I International Council of Nursings (ICN, 2006) uttalande om hot och våld mot sjuksköterskor 

understryker ICN att hot och våld i vården är en risk för patientsäkerheten. Arbetsgivaren 

uppmanas att ha nolltolerans mot våld, till exempel genom att arbetsplatsen är utformad på ett 

säkert sätt och att inträffade incidenter hanteras på ett systematiskt sätt för att undvika att 

liknande händelser inträffar och att det finns en strävan mot nolltolerans. Även 

Arbetsmiljölagen (SFS 1997:1160) beskriver hur arbetsgivaren har ansvar för att 

verksamheten uppfyller kraven för en god arbetsmiljö. Detta genom att fortlöpande undersöka 

de arbetsskador och de risker som finns i verksamheten samt utföra adekvata åtgärder 

baserade på föreliggande undersökningar. Vidare beskriver AFS 1993:2 hur arbetsplatsens 

utformning ska vara sådan att risken för att hot- och våldssituationer ska uppstå ska vara så 

liten som möjligt. Brottsbalken (SFS 1962:700) beskriver rätten till nödvärn och hur en sådan 

kan hanteras. I kort innebär nödvärnsrätten att en person som utsätts för överhängande eller 

påbörjat angrepp som räknas som brottsligt har rätt att bruka det våld som situationen kräver 

för att kunna skydda sig själv utan att orsaka onödig skada. 

 
Rutiner för krisstöd ska tas fram på arbetsplatser vars verksamhet kan innebära en risk för att 

en medarbetare kan hamna i en krishändelse. Krishändelse kan beskrivas som en situation där 

erfarenheter och inlärt beteende inte kan ge förutsättningar för att på ett tillfredställande sätt 

agera i en kritisk situation (AFS 1999:7). I AFS 1993:2, § 5 beskrivs hur arbetstagarna på 

arbetsplatser där det finns hög risk för hot och våld få stöd och handledning för att kunna 

hantera dessa situationer i sitt arbete. 

 

Sjuksköterskan och patienten 

Sjuksköterskan ska ha kompetens för att observera förändringar i patientens tillstånd, både 

fysiska och psykiska förändringar, samt kunna utföra adekvata åtgärder om så behövs. När det 

gäller situationer med hot och våld bör sjuksköterskan kunna agera på ett sådant sätt att 

säkerheten inte äventyras (Socialstyrelsen, 2005). Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska (2005) anger att sjuksköterskan ska kunna kommunicera med 

patienter och anhöriga på ett lyhört och respektfullt sätt och kunna ge patienten möjlighet till 

delaktighet i sin vård. Detta finns även i ICNs etiska kod (2007). Där finns beskrivet att 

sjuksköterskan ska se till att patienten får tillräcklig information för att kunna samtycka till 

vård och behandling. Informationen ska även bestå av patientens rätt att vägra eller samtycka 

till föreslagen behandling (ICN, 2007).  

 

Tvångsvård 

I särskilda fall ger lagstiftningen utrymme och möjlighet till tvångsvård. En av 

bedömningsgrunderna är om patienten utgör fara för sig själv eller annan person. Om 

patienten inte medverkar frivilligt till vård och behandling trots individuellt anpassad 

information kan patienten behöva vårdas under tvång. För att vårda en patient under tvång 

krävs det att patienten lider av en allvarlig psykisk störning vilken gör att patienten har ett 

nödvändigt behov av psykiatrisk vård som enbart kan ges inom slutenvård på 

sjukvårdsinrättning (i vissa fall kan tvångsvården innebära vård inom öppen psykiatrisk vård). 

Även patienter som kan antas inte kunna ge samtycke till vård på grund av sitt psykiska 

tillstånd kan innefatta lagen om tvångsvård. Vid tvångsvård av patient ska de åtgärder som 

utförs genomföras så skonsamt som möjligt och med respekt för patienten. Tvångsvårdens 

syfte är att patienten frivilligt ska kunna medverka till nödvändig vård eller det stöd patienten 

behöver (SFS, 1991:1128). 
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I 4§ av lagen om psykiatrisk tvångsvård ([LPT], SFS 1991:1128) beskrivs hur ett 

intagningsbeslut under tvång inte kan fattas innan ett läkarintyg skrivits (vårdintyg) som visar 

på troliga skäl för att villkoren för sluten psykiatrisk tvångsvård för patienten uppfylls. 

Vårdintyget ska utfärdas efter en särskild läkarundersökning. En patient som vårdas efter att 

ett vårdintyg har utfärdats får hållas kvar på vårdinrättningen till ett eventuellt beslut om 

intagning har tagits vilket görs enligt 6§. För att kvarhålla patienten på avdelningen får det 

tvång som är nödvändigt användas i syfte av att hindra patienten från att lämna avdelningen 

eller för att upprätthålla en säkerhet i vården.  

 

Ett vårdintyg är giltigt i fyra dagar, dock ska beslut om intagning enligt 6§ ske inom 24 

timmar efter patientens ankomst till vårdinrättningen. Beslutet om intagning görs av 

chefsöverläkare inom psykiatrisk vård. När patienten vårdas under ett beslut om intagning får 

patienten om nödvändigt kroppsvisiteras med tvång. Även medicinska åtgärder som behöver 

utföras för patientens liv eller hälsa skulle får utföras med tvång när patienten vårdas under 6§ 

(SFS 1991:1128). 

 

Problemformulering 

Många sjuksköterskor verksamma inom akutsjukvård riskerar att möta aggressiva patienter 

och/eller anhöriga i sitt arbete på avdelning eller mottagning (Ball et al., 2006). Utbildning 

inom hot och våld kan ge gynnsamma effekter på sjuksköterskors känsla för egen säkerhet på 

arbetsplatsen och hanteringen av våldsamma situationer (Kansagra et al., 2008). Enligt 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) bör 

sjuksköterskor kunna agera på ett säkert sätt i en hotfull eller våldsam situation. 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter vid omvårdnad av utåtagerande patienter 

inom akutsjukvård. 

METOD 

 

Studien genomfördes enligt kvalitativ metod. Kvalitativ metod är ett sätt att utforska 

människans invecklade natur genom direkt forskning. Mycket fokus läggs på att förstå 

erfarenheter och upplevelser vilket görs via insamling och analys av subjektivt och 

beskrivande material. Materialet kan till exempel hämtas genom konversationer med de 

studerade deltagarna, observationer av hur deltagarna beter sig i sin vanliga miljö eller genom 

studier av berättande texter som deltagarna har skrivit, såsom dagböcker. Resultatet kan 

analyseras och utvecklas till koder som representerar teman som återfinns i datamaterialet 

(Polit & Beck, 2012) 

 

För att kunna inhämta kunskap kring sjuksköterskors erfarenheter vid omvårdnad av 

utåtagerande patienter utfördes intervjuer med fokusgrupper. Definitionen av fokusgrupper är 

gruppintervjuer som används i syfte att samla in data till forskning. Interaktionen mellan 

deltagarna är en viktig del av datainsamlingen. Vidare ska ett redan förutbestämt ämne 

diskuteras i fokusgruppsintervjuerna (Wibeck, 2010).  

 

Genom att utföra studien i fokusgrupper fanns möjlighet för en mer dynamisk diskussion 

mellan deltagarna. I fokusgrupperna hade deltagarna möjlighet att reflektera och diskutera 
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kring sina erfarenheter vid omvårdnaden av utåtagerande patienter. Diskussionerna kunde 

vidare ge fler idéer kring ämnet formade av sitt sociala sammanhang. Detta kunde bidra till att 

författaren fick en bättre förståelse för sjuksköterskornas handlingssätt och motivation i 

sådana situationer (Wibeck, 2010) 

 

Urval 

Undersökningsgruppen för studien bestod av nio sjuksköterskor, som arbetade på en 

intermediärvårdsavdelning på ett universitetssjukhus i Sverige. Förutsättningarna för att ingå i 

studien var att de hade en klinisk tjänst på avdelningen, de skulle ha genomgått avdelningens 

utbildning inom hot och våld samt vid något tillfälle mött eller vårdat en utåtagerande patient.  

 

Alla sjuksköterskor på den utvalda avdelningen fick en fråga om de ville delta i studien via en 

forskningspersonsförfrågan (bilaga I) utdelad till deras personliga postfack. De sjuksköterskor 

som valde att medverka i studien fick anmäla sitt intresse skriftligen genom att fylla i 

samtyckesformuläret (bilaga II) och lämna in den till författaren. Därefter valdes 

slumpmässigt tio respondenter ut, varav en sjuksköterska på grund av sjukdom inte 

genomförde fokusgruppsintervjun.  

 

Genomförande 

Som stöd för intervjuerna sammanställdes en intervjuguide (bilaga III) innan fokusgruppernas 

intervjuer genomfördes. Guiden utformades i enlighet med Wibeck (2010) där frågorna 

delades in i introduktionsfrågor, övergångsfrågor och avslutande frågor. Frågorna utarbetades 

sedan i enlighet med Price (2002), där frågorna formulerades och delades in så att deltagarna 

först fick diskutera enklare frågor innan mer filosofiska frågor ställdes. Detta för att 

deltagarna med hjälp av frågornas utformning gradvis skulle känna sig trygga nog att dela 

med sig av sina erfarenheter till övriga deltagare och moderatorn (Price, 2002). Ett formulär 

(bilaga IV) togs framför att deltagarna även skriftligen skulle lämna in uppgifter som till 

exempel i vilket ålderspann de låg i, tidigare erfarenhet som sjuksköterska och på nuvarande 

avdelning. 

 

För att säkerhetsställa att intervjufrågorna var optimala för studiens syfte intervjuades en 

pilotgrupp innan intervjuerna med fokusgrupperna. Även pilotgruppen bestod av 

sjuksköterskor som hade erfarenhet av utåtagerande patienter. Pilotgruppens intervju 

transkriberades inte utan användes bara i enlighet med Polit och Beck (2012) som ett 

testredskap inför intervjuerna med fokusgrupperna. Efter pilotintervjun genomfördes några 

justeringar av formuleringarna i intervjuguiden för att öka tydligheten inför de riktiga 

intervjuerna med fokusgrupperna. 

 

Deltagarna i studien delades in i två fokusgrupper, med fem personer i grupp ett och fyra 

personer i grupp två. Intervjuerna med fokusgrupperna genomfördes semistrukturerat vilket 

innebär att deltagarna fick diskutera de förutbestämda frågorna relativt fritt med en moderator 

(författaren) som hade möjlighet att ställa kompletterande frågor på det som uppkom under 

intervjuerna samt kunde styra så att alla i gruppen fick möjlighet att uttrycka sina åsikter. 

Moderatorn kunde på så vis även se till att diskussionerna inte kom alltför långt ifrån studiens 

syfte. Diskussionerna spelades in och transkriberades efteråt för att analyseras (Wibeck, 

2010). 

 

Databearbetning 

Databearbetningen genomfördes med hjälp av innehållsanalys. Innehållsanalys ger möjlighet 

till att bearbeta ostrukturerad data för att se dess mening, symbolik och uttryck samt se hur 
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detta spelar in i respondenternas liv. Genom att bearbeta datamaterialet med hjälp av 

innehållsanalys kan det bidra till en bättre förståelse för resultatet. Vidare är innehållsanalys 

användbart vid analyser av ett mindre datamaterial där innehållet ska granskas noggrant och 

där författaren redan har viss förförståelse för ämnet (Krippendorff, 2013).  

 

Resultatet bearbetades enligt kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 

(2004) och Krippendorff (2013). De transkriberade intervjuerna analyserades först manifest, 

utan att tolka innehållet. Genom att finna ord, meningar eller stycken i materialet som var 

relaterade till varandra till innehåll och sammanhang så kunde så kallade meningsbärande 

enheter skapas. Därefter genomfördes en kondensering av de meningsbärande enheterna, där 

författaren kortade ned enheterna men där den huvudsakliga betydelsen av enheten kvarstod. 

Beskrivningen av de kondenserade meningsbärande enheterna förstärktes genom att utvecklas 

till kod (se tabell 1). Under processen att utforma koder beaktades studiens datamaterial i sin 

helhet vilket kom till användning när koderna jämfördes mot varandra för att finna likheter 

och skillnader i resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). 

 
Tabell 1. Exempel på analys. 

 

Meningsbärande enhet 

 

 

Kondenserad meningsbärande enhet 

 

 

Kod 

Mycket verbalt, att man har blivit 

kallad saker/ Problematik med både 

anhöriga och henne (patienten)… svårt 

att hantera då för man fick mycket 

verbala hot./ Verbala hot, det har jag 

fått./ Något man kastar ut sig allmänt 

mot sjukvården eller mot hela 

situationen (om verbala hot)./ Verbala 

hot./ Det kan vara verbala hot./ Verbalt 

hotad ordentligt./ Verbalt hotfull är 

han. / Han skulle slå ned mig och 

stoppa mig i en bagagelucka och 

dränka mig i ån./ Kastade han sig i 

golvet och skrek och stoja och kallade 

mig en massa saker./  

Bli verbalt hotad och kallad saker. Verbalt hotad 

Velat gå runt och så… det är inget kul 

för att man har ju inte koll./ 

Suicidpatienterna … det kan ju inte 

springa omkring… det är ju inte riktigt 

upplagt för en sådan avdelning. / 

Omöjligt att ha koll på dem (ang. 

patienter som vill upp och gå på 

avdelningen)./ Vill ju inte att de ska gå 

upp och gå för då känns det också så 

osäkert./  

Då har man inte kontroll på dem (ang. 

patienter som vill upp och gå på 

avdelningen)./ När man försökt ta sitt 

liv liksom då känns det osäkert (ang. 

patienter som vill upp och gå på 

avdelningen). 

Vill ha kontroll över patienterna och 

känns osäkert när de vill gå upp och gå 

på avdelningen. 

Osäkert utan kontroll över patienterna. 

Ganska oberäkneliga (om intoxer)/ 

Man vet ju liksom aldrig, man känner 

ju inte personerna man vårdar heller./ 

Vet inte vad man kan säga när det 

liksom smäller till … ofta det som är 

lite oberäkneligt./ Svårt att veta vad 

som var triggern… det kunde vara från 

ena sekunden till andra, det vände 

väldigt snabbt./ Jobbig patient att ha 

för det var väldigt oberäkneligt. 

Svårt och oberäkneligt att vårda 

patienterna. 

Oberäkneligt  
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För att skapa kategorierna i studien sorterades de koder som hade gemensamt innehåll in i 

olika subkategorier. Vidare fördelades subkategorier med likartat innehåll till större kategorier 

(Krippendorff, 2013; Graneheim & Lundman, 2004).  Författaren utförde slutligen en latent 

analys, där två teman utformades efter tolkning av innebörden av de olika kategorier, 

meningsbärande enheter och koder som tidigare framkommit i analysenheten. Den latenta 

analysen genomfördes för att kunna få fram det övergripande innehållet av resultatet 

(Krippendorff, 2013; Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Citatanvändning 

Kvalitativ forskning bygger ofta på stora insamlade datamängder som beskriver delar av 

gruppdeltagarnas livsvärld vilket ställer krav på författaren när resultatet ska redovisas. För att 

finna balans mellan gruppdeltagarnas röster och den tolkning som författaren utförde så 

krävdes det att deltagarnas egna ord framkom i studiens resultat. Detta genomfördes genom 

direkta citat från datainsamlingen för att illustrera resultatredovisningen. Citaten var noggrant 

utvalda för att bäst belysa vanligt förekommande erfarenheter i resultatet (Polit & Beck, 2012) 

 

Forskningsetiska överväganden 

Studien genomfördes efter skriftligt tillstånd från verksamhetschefen för akutsjukvård (bilaga 

V) på sjukhuset. I samband med det skriftliga tillståndet hade även verksamhetschefen fått en 

kortfattad beskrivning av studien (bilaga VI). Alla deltagare i studien tilldelades andra namn 

än deras egna vid transkriberingen för att säkerställa deltagarnas integritet och 

konfidentialitet. Deltagarna informerades också via samtyckesformuläret om att de inte fick 

lämna ut den information om de övriga deltagarna som framkommit i diskussionerna 

(Wibeck, 2010).  

 

Inför starten av studien blev deltagarna noggrant informerade om att deras deltagande var på 

helt frivillig basis. I enlighet med Kvale och Brinkmann (2011) informerades respondenterna 

om studien i generella drag innan intervjun, så att de kunde ge sitt samtycke till att delta utan 

att bli alltför influerade av studiens syfte. Genom att delta i studien fanns det en risk för att 

vissa deltagare skulle uppleva psykisk stress, såsom återupplevande av tidigare trauma 

(yrkesmässigt eller privat) eller liknade. Författaren erbjöd en kort återkopplingsstund efter 

intervjun med alla deltagare enskilt där personen kunde uttrycka hur han/hon upplevt 

fokusgruppsintervjun (Polit & Beck, 2012). Vid behov kunde han/hon få information om 

vilken hjälp som fanns att söka, såsom kontakt med vårdcentral eller samtal med sin 

avdelningschef (om det var ett yrkesinriktat problem som uppkommit). 

 

Under studiens gång förvarades datamaterialet på ett sådant sätt att inga obehöriga kunde se/ta 

del av det. Efter att studien var färdigställd och godkänd av Sophiahemmet Högskola 

raderades de inspelade fokusgruppsintervjuerna.   

RESULTAT 
Resultatet baserades på en analys av nio sjuksköterskors diskussioner i två fokusgrupper. 

Sjuksköterskorna hade arbetat som sjuksköterskor i genomsnitt 5,1 år och på samma 

intermediärvårdsavdelning i medeltal fyra år. Alla som deltog i studien var kvinnor, mellan 25 

och 44 år gamla. Samtliga var grundutbildade sjuksköterskor utan vidareutbildning relaterat 

till hot och våld och utåtagerande patienter förutom de utbildningar som arbetsplatsen 

tillhandahållit. I citaten har namn som direkt anknyter till avdelningen (avdelnings- och 

sjukhusspecifika namn) ändrats till mer neutrala namn för att behålla anonymiteten.  
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Efter analys framkom två teman; förhållningssätt, fördelade på sex kategorier och arbetsmiljö, 

fördelade på tre kategorier, se tabell 2. 
 

Tabell 2. Teman och kategorier i resultatet. 

Förhållningssätt Arbetsmiljö 

Praktiskt arbetssätt 

Erfarenhet 

Kommunikation 

Hot och våldsutbildning 

Känslor 

Stödsystem 

Riskfaktorer och risksituationer 

Våldsuttryck 

Arbetsplatsen 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

 

Praktiskt arbetssätt 

Respondenterna beskrev olika praktiska arbetssätt inför eller vid vård av utåtagerande 

patienter. Preventivt arbete genomfördes innan en potentiellt utåtagerande person togs in på 

avdelningen. Detta innebar bland annat förberedelse av eventuella lugnande läkemedel och 

optimal placering av patienten på avdelningen samt se över vilka föremål som är placerade 

kring patientens sängplats. Optimal placering av patient beskrevs som en sängplats på den 

öppna delen av avdelningen. Vid transportering av patienten mellan avdelningar eller till 

undersökningar gick rutinmässigt två ur personalen med patienten utifall att patienten blev 

utåtagerande. 

 

I agerandet mot patienten försökte respondenterna att vara lugna och konsekventa i sitt 

bemötande, ge tydlig information och ha ett mer inställsamt beteende. Att undvika lägen som 

kunde leda till våld genom att försöka avstå från diskussioner och uppfostringssituationer 

diskuterades också av respondenterna. Respondenterna beskrev hur de försökte att inte ta illa 

vid sig av vad som patienterna sade till dem, försökte sålla bort det som inte betydde något för 

vården. 

 

”Jag försöker vara mycket lugnare, jag pratar och som ni säger tydligt och verkligen bestämt 

och har vi bestämt så här så är det, det som gäller.”(P7) 

 

”… jag försökte vara väldigt, väldigt lugn och att då gick det ganska bra att hantera 

honom.”(P1) 

 

Respondenterna beskrev hur de försökte motivera patienter att stanna kvar på avdelningen i de 

fall de ville gå ut och röka eller lämna avdelningen utan att vara färdigbehandlade. Ett sätt att 

skapa motivation var till exempel att överdriva vikten av att fortsätta vara uppkopplad till 

hjärtövervakningen.  

 

”Mot patienten … om det gäller till exempel att gå ut och röka så är det ju bara att vara 

tydlig med varför sen kanske jag överdriver vikten av hjärtövervakning många gånger men 

och säga så men det är för att du får inte, måste kontrollera dina, ditt hjärta eller 

vitalparametrar för att se att du mår bra” (P8) 
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Att hänvisa till behovet av utlåtande från läkaren kunde även användas i motiverande syfte, 

för att patienten skulle gå med på att stanna kvar på avdelningen i väntan på läkarsamtal. Vid 

tillfällen då patienten ifrågasatte ordinerad behandling, försökte respondenterna hänvisa till 

ansvarig läkare och på så vis eventuellt undvika ytterligare eskalering till en hotfull eller 

våldsam situation. Respondenterna försökte också att verka för snabb utskrivning av 

medicinskt klar patient för att inte hamna i situationer där patienten vill lämna avdelningen. 

 

Respondenterna försökte backa undan från situationer som upplevdes som hotfulla. När en 

hotfull situation uppkommit kunde väktare kallas till avdelningen. I vissa fall fick detta en 

lugnande effekt för patienten medan vissa patienters utåtagerande beteende eskalerade när 

väktare kom till platsen. En av respondenterna beskrev en hotfull situation där läkaren 

uttryckligen inte velat kontakta väktare för att hjälpa personalen och situationen eskalerade till 

fysiska våldsamheter från patientens sida. I första hand ville respondenterna inte vara de som 

fysiskt tryckte ned eller använde annan fysisk kraft mot patienten utan istället vara de som 

kunde ge lugnande läkemedel via injektion (”tvångsinjicering”) om det var motiverat av 

situationen. 

 

”Och då är det ju, vi ska ju egentligen finnas där, då ska ju vi vara de som kan spruta 

stesoliden det är våran roll i den, vi ska inte vara de som håller ned, eller försöker lugna 

kanske vi kan göra, men de får vara den fysiska kraften” (P8) 

 

Praktiskt sett upplevdes våld från patienter med akut förvirring eller demenssjukdom lättare 

att hantera än patienter som överdoserat läkemedel eller narkotika. Däremot upplevde 

respondenterna att det var lättare att avvikelserapportera den senare patientgruppen efter en 

våldsam situation än det var att rapportera händelser där personer med demens eller förvirring 

orsakat situationen, även om båda typer av situationer behöver rapporteras. 

 

Erfarenhet 

Tidigare erfarenhet av utåtagerande patienter och hotfulla händelser medförde att 

respondenterna kunde läsa av situationen och i ett tidigt skede sätta in preventiva åtgärder för 

att försöka undvika att utlösa ett utåtagerat beteende. Egen teknik i att bemöta utåtagerande 

patienter kunde också med erfarenhet arbetas ut och användas i reella situationer. Det visade 

sig att erfarenhet av utåtagerande patienter medförde att det var lättare att prioritera rätt och 

arbeta lugnare i denna typ av situationer. 

 

”… man har lärt sig att tagit det lugnare och prioritera på ett annat sätt, man prioriterar ju 

på ett annat sätt med de patienterna än med andra patienter” (P6) 

 

Personalgruppen på avdelningen upplevdes generellt att de hade blivit bättre på att förbereda 

sig mentalt inför att ta emot utåtagerande patienter. Utan förberedelse upplevde 

respondenterna att det kunde uppstå farliga situationer. Av gruppen respondenter som 

intervjuades var det en som inte själv hade upplevt fysiskt våld. 

 

Kommunikation– överrapportering och förberedelse 

Kommunikationen mellan vårdpersonalen upplevdes betydelsefull och särskilt viktigt var det 

att rapportera om patienten hade varit utåtagerande tidigare under vårdtiden. Det var då 

väsentligt att informera både de som faktiskt vårdade patienten men även till övriga kollegor 

så att dessa också kunde stödja om patienten blev utåtagerande på avdelningen. I 

överrapporteringen upplevdes det också värdefullt om kollegorna, i de fall det var möjligt, 
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berättade vad som fungerat i bemötande och agerande samt vad som hade påverkat patienten 

negativt. 

 

”Men sen också ta reda på från de man tar över, som vi gjorde när vi hade den där patienten 

när du sa; det här har funkat, det här har inte funkat så välj att inte göra så här men prova 

det här, sånt är ju skitbra” (P9) 

 

Respondenterna berättade om hur det funnits fall av bristande överrapportering, där det 

underlåtits att informera om att patienten hade varit våldsam tidigare under dagen eller att 

patienten inte ville vårdas kvar på avdelningen. Det förekom även att man underlåtit att 

rapportera om tidigare utåtagerande tendenser som patienten haft. Framför allt beskrevs dessa 

brister i kommunikationen mellan akutmottagningen och avdelningen, i samband med 

rapporteringen för inskrivning till avdelningen.  

 

En fördel upplevdes när en ur personalgruppen hade den huvudsakliga kontakten med 

patienten. I dessa fall kom då information och anvisningar från en person, ett röstläge som 

patienten möttes av vilket beskrevs som behövligt i vården av utåtagerande patienter. Ibland 

kunde händelser uppstå där första mötet mellan patienten och respondenten inte fallit väl ut 

och då kunde tilliten i denna situation mellan dessa individer vara raserad. 

 

I de fall där en känd utåtagerande patient skulle vårdas på avdelningen togs gärna kontakt med 

väktare i preventivt syfte. Detta för att väktarna skulle få kännedom om att eventuellt 

utåtagerande patient fanns på avdelningen och därmed ha möjlighet att dels komma förbi 

någon gång extra utöver de gånger de rutinmässigt går igenom avdelningen och dels ha direkt 

kunskap om vad som kan ha skett om personalen larmar på väktarna. Respondenterna beskrev 

även hur korttelefonnumret till väktarna kunde skrivas ned och förvaras i fickan för att snabbt 

ha möjlighet till kontakt vid hotfull situation. Att ta kontakt med väktare upplevdes också 

något som var bra att initiera i tidigt skede av hotfull situation, även om till exempel läkaren 

inte tyckt det varit nödvändigt. 

 

”Och att man berättar för sina kollegor vad det är man, vad det är för patient man har… om 

det är någon som har varit väldigt stökig så har jag ändå ringt vakt och sagt att vi har den 

här. Ringer vi så får ni springa liksom”(P4) 

 

Hot och våldsutbildning 

Efter att ha genomgått den hot och våldsutbildning som avdelningen arrangerar upplevde 

respondenterna att de tillskansat sig fler verktyg för att bemöta utåtagerande patienter. Att alla 

hade samma utbildning har gjort att kollegorna tillsammans kan använda sig av teknikerna 

som lärts ut. Det upplevs till viss del att det blivit bättre efter att hot och våldsutbildningen 

genomgåtts. Viss trygghet har utbildningen gett, även till de sjuksköterskor som inte använt 

sig av teknikerna ännu.  

 

”… det är bättre nu för att man har fått lite tekniker ändå som man kan bara få ögonkontakt 

med sin kollega och säga att gör det och gör det så vet vi vad vi pratar om.”(P7) 

 

Däremot beskrevs det hur det kändes svårt att använda teknikerna, att det skulle behöva gå 

ganska långt innan personen skulle känna sig redo att utnyttja det man lärt sig. En sådan 

situation skulle till exempel vara att respondenten blivit slagen, hotad eller anfallen med något 

tillhygge samt situationer där självbevarelsedriften spelade in. Även då upplevde vissa att det 

kanske skulle vara svårt att använda sig av hot och våldsutbildningens tekniker. Några av 
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respondenterna uttryckte att de nog inte kommer att använda sig av greppen som de fått lära 

sig. 

 

”- Jag tror ju att jag skulle behöva få ett slag själv först innan jag… (P5) 

- Eller att det var bra nära. (P3) 

- Att man skulle känna i självförsvars- liksom instinkten (P1) 

- Eller att de står där med något tillhygge, nån kniv…” (P5) 

 

Det framkom även att mycket av det som lärts ut hade glömts bort efter utbildningen. Här 

upplevde respondenterna att utbildningen borde upprepas till exempel årligen för att kunna ha 

fördel av den. Vidare uppfattades det som bra om personalen på avdelningen hjälptes åt att 

påminna varandra om de tekniker som lärts ut på hot och våldsutbildningen. 

 

Känslor – före, under och efter incident 

Respondenterna beskrev hur de kunde känna obehag vid vården av potentiellt utåtagerande 

patienter, till exempel när de behövde väcka för att kontrollera vakenhetsgrad på en patient 

som varit utåtagerande tidigare. Andra gånger kom rädsla på grund av tidigare erfarenheter av 

våldsamt beteende från patienten, antingen som respondenten personligen upplevt eller som 

kollegorna berättat om. Då upplevde respondenten rädsla eller obehag redan innan mötet med 

patienten. Som oerfaren upplevde sig respondenten mer rädd än när mer erfarenhet hade 

tillskaffats.  

 

Fysiskt större patienter kunde orsaka rädsla, där respondenten kände sig liten i jämförelse och 

därför inte skulle ha möjlighet att påverka en eventuell hot eller våldssituation. Framför allt 

upplevdes män som mer hotfulla än kvinnor och ingav mer rädsla vid utåtagerat beteende. 

Kontakt med väktare upplevdes att den ibland togs i tidigare skede när det var en manlig 

patient som vårdades än vad som skulle ha gjorts om samma patient varit kvinna. 

 

Några av respondenterna upplevde ibland oro över att komma till jobbet, framför allt under 

perioder av mycket stress och när flera hotfulla incidenter inträffat även om respondenten inte 

varit med om dessa personligen. Efter vissa arbetspass beskrev respondenterna hur de ville ta 

sig hem snabbt på grund av hur arbetssituationen sett ut under dagen. 

 

”-… just de där dagarna så vill man bara, man vill bara springa hem. (P7) 

  - Aaa, det vill man, man vill bara hem” (P6) 

 

Graviditet förstärkte känslan av rädsla under tiden respondenten arbetade. Respondenterna 

beskrev hur de var mer rädda om sin mage och mycket mer känsliga vid hotfulla situationer. 

Oron gjorde att de tänkte mer på vad som skulle kunna hända när de vårdade patienterna.  

 

Utåtagerande patienter tog mycket energi att vårda, både psykiskt och tålamodsmässigt. Att 

vårda en potentiellt utåtagerande patient beskrevs vara oberäkneligt och svårt, då det inte gick 

att förutse när eller om patienten går från lugn sinnesstämning till det motsatta. I händelser där 

patienten inte ville vara kvar vid sin sängplats utan var uppe och gick på avdelningen 

skapades osäkerhetskänslor, framför allt på grund av att respondenten då upplevde minskad 

kontroll över situationer. 

 

Patienter som upplevdes vara nära att ta till våld eller aggression beskrevs som svårare att 

vårda än uppenbart våldsamma patienter. Detta då patienten inte var öppet utåtagerande men 

respondenten behövde vara på sin vakt under hela tiden. Att inte ha möjligheten att backa ur 
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situationen i och med att inget hade hänt ännu var också påfrestande för respondenten. Vidare 

framkom det att respondenterna ibland upplevde sig ha svårare att vårda de utåtagerande 

patienterna vid tillfällen då deras egna psykiska resurser var dränerade av någon anledning, 

vilket gav minskat tålamod.  

 

”… när man ska vårda en person som hela tiden har den här tendensen och man vet att snart 

tänder det till och då kommer jag få en höger men jag kan inte, jag kan inte veta att det ska 

hända och jag kan inte vet när det ska hända och jag måste fortsätta vara den här människan 

behjälplig.” (P9) 

 

Under tiden en våldsincident eller hotfull situation inträffar kunde situationen kännas pressad. 

Vid tillfällen där tvång var tvunget att användas upplevde respondenterna psykisk påfrestning 

av att behöva orsaka skada/hålla fast patienten i syfte av att skydda sig själv. 

Tvångsmedicinering beskrevs som jobbigt att administrera i och med att detta utförs ofta med 

hjälp av fasthållande tekniker. Respondenten beskrev tvångssituationen som skrämmande och 

adrenalinkrävande och kunde känna sig ledsen efteråt. 

 

”Fast jag tycker att det är väldigt jobbigt att just det här med att väktarna håller ned och vi 

ska spruta eller sätta nål eller göra någonting sånt där väldigt våld, då får jag upp 

adrenalinet, och tycker det är jätteläskigt och blir jättelessen, för man vill… man känner att 

de kan skada oss också, att dem har inte tänkt på oss alls och tänker man, jag vill inte göra 

illa nån alltså” (P7) 

 

Efter att en hotfull eller våldsam incident inträffat redogjorde respondenterna för hur de 

upplevt chock och rädsla. Vissa beskrev även hur de efter att blivit slagen eller fasthållen i 

patientsäng reagerat med ledsenhet och gråt. Obehagskänslor väcktes efter att en 

våldsincident inträffat. Även incidenter där patienten efteråt visade sig varit beväpnad gav 

upphov till oro och obehag.  

 

Stödsystem – uppfattning av trygghet och personalkategorier 

Vid vården av utåtagerande patienter framkom flera olika trygghetsaspekter. Framför allt 

beskrevs det hur det upplevdes tryggt att aldrig behöva vara ensam i en vårdsituation. Den 

konstanta tillgången till andra arbetskollegor ingav säkerhet för respondenterna. 

Respondenterna var förvissade om att när en våldsam situation uppstår skulle övrig personal 

och kollegor snabbt ingripa och hjälpa till. Även cheferna på avdelningen upplevdes stödjande 

och kunde vidta åtgärder när det kom till en svår situation för personalen. 

 

”Sen vet jag också att händer det något allvarligare så ser cheferna det och de agerar på en 

gång.”(P5) 

 

Många upplevde hur den kollegan, oftast undersköterska, som arbetade i samma team var 

främsta tryggheten medan andra uppfattade att det främst var de övriga kollegorna på 

avdelningen som kunde kännas säkrast att arbeta med i en hotfull eller våldsam situation. 

Andra sjuksköterskekollegor som kunde bistå med hjälp gällande läkemedelsadministrering 

eller kontakt med läkare upplevdes som en lugnande faktor. Att ha någon som frågade hur de 

mådde efter att ha varit med om en hotfull eller våldsam situation och att kunna samtala kring 

sina upplevelser och känslor beskrevs som en viktig del av arbetet för respondenterna.  
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Läkare uppfattades ofta vara den personen som gav minst stöd till personalen. De beskrevs ha 

nedsatt förståelse för situationen och inte stanna kvar den tid som krävs för att kunna 

kontrollera en våldsam situation. Händelser där respondenten inte blivit trodd på i en incident 

med en våldsam patient samt tillfällen där läkaren upplevdes inte vågat ordinera tillräckligt 

lugnande läkemedel beskrevs. Vid de tillfällen då läkarstödet uppfattades vara obefintligt 

beskrev respondenterna hur de inte visste hur de skulle agera för att kunna få kontroll över 

situationen.  

 

”Det sämsta stödet, det tycker jag nästan är från läkarna. Jag tycker de har oftast väldigt 

dålig förståelse.”(P8) 

 

Att arbeta med intensiv/anestesiläkarna upplevdes tryggt då dessa ofta upplevdes vara vana 

vid att ge lugnande läkemedel och mer inställda till att patienten ska stanna kvar i sängen och 

inte vara uppe och gå på avdelningen. Läkare generellt beskrevs vara de som kunde ge 

resurserna för en bra vård av utåtagerande patienter, till exempel genom att ordinera lämpliga 

läkemedel. 

 

Närheten till väktarinsatser upplevdes som en trygghet, att personalen kunde tillkalla väktarna 

genom en knapptryckning. När väktarna var på plats på avdelningen kunde respondenten 

känna sig lugn och säker. Däremot när väktarna lämnade avdelningen i ett lugnare skede 

beskrev vissa respondenter hur de kunde uppleva känslor av osäkerhet. 

ARBETSMILJÖ 

 

Riskfaktorer och risksituationer 

Ett flertal tänkbara orsaker till utåtagerat beteende framkom, dels läkemedels och drogutlösta 

såsom missbruk av narkotika och alkohol, abstinens samt olika variationer av intoxikationer 

och dels sjukdomsutlösta såsom psykiska sjukdomar och psykisk instabilitet, psykotiska 

tillstånd, delirium, samt tillstånd av konfusion och akut förvirring. Även sömnbrist, syrebrist 

och smärta beskrevs kunna orsaka utåtagerat beteende. Respondenterna resonerade också 

kring demenssjukdom som en riskdiagnos, där de beskrev händelser där patienter med demens 

betett sig utåtagerande men respondenterna var inte helt eniga om att demens i allmänhet 

kunde klassificeras som en risk. 

 

Att vårda patienten i en lugn miljö uppfattades vara viktigt för att undvika utåtagerat 

beteende, framför allt vid vård av patienter med demenssjukdom eller i tillstånd av akut 

förvirring. Även patienten som vårdas på sängplatsen bredvid upplevdes kunna ge upphov till 

utåtagerat beteende, till exempel genom hostningar och samtal med anhöriga. 

 

”… allt pipande och, för det tänker jag också att det måste vara en utlösande faktor för 

många som till slut bara, för det märker man ju kanske ofta många som har någon form av 

störningsproblematik i alltså, eller koncentrationsstörning på något sätt. Att det ofta blir det 

ju väldigt mycket runt omkring när de ligger hos oss.”(P1) 

 

Patienter som upplever vårdsituationen som hotfull beskrevs som mer benägna att bli 

utåtagerande. Respondenterna resonerade kring hur rädsla, dödsångest samt känslan av 

”litenhet” hos personen kunde påverka patientens beteende negativt. Somliga patienter 

upplevdes av respondenterna kunna bli utåtagerande om de uppfattade att de hade makt över 

personalen och kunde göra vad de ville på avdelningen. 
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Andra riskfaktorer uppfattades vara väntetid, rökförbud och situationer där patienten nekades 

de läkemedel som denne ville ha vilket kunde leda till aggression och utåtagerande. Att 

patienten ville lämna avdelningen upplevdes också kunna leda till utåtagerande situationer. 

Känslan av frihetsberövande uppfattades också som en risk, då patienterna på avdelningen 

måste stanna vid sin sängplats och inte kunde röra sig som vanligt. Patienterna kunde också 

uppleva sig kränkta över hela vårdsituationen, där denne var övervakad under hela tiden. 

Vissa patienter var även vårdade under vårdintyg eller LPT vilket också uppfattandes kunna 

ge upphov till hotfulla eller våldsamma situationer.  

 

”Men det är väl klart, de anser väl sig vara berövade vissa rättigheter kanske, att få göra som 

de själva vill när de är på sjukhus. För vi tar oss rätten att försöka vårda tillstånd för deras 

… önskemål.”(P8) 

 

”Man känner sig nog ganska liten när man ligger där i sängen och har massa sjukhusfolk 

omkring sig som, och vissa är frihetsberövade liksom, är inne på vårdintyg eller LPT.” (P5) 

 

Vissa patienter beskrevs vara utåtagerande vid ankomst till sjukhuset eller avdelningen för att 

sedan lugna ned sig efter ett tag på sjukhuset och ibland be om ursäkt för sitt tidigare 

beteende. Andra patienter kunde vara medvetandesänkta vid ankomst och när de vaknat upp 

visat utåtagerat beteende. Respondenterna beskrev situationer där patienter varit utåtagerande 

och läkare kallats till avdelningen för samtal, kunde bli lugna och medgörliga då läkaren 

funnits på plats, för att sedan återgå till det tidigare beteendet.  

 

Våldsuttryck 

Ett flertal olika fysiska uttryck av våld beskrevs, bland annat om patienter med våldsamt 

kroppsspråk. Respondenterna beskrev hur de hade fått motta sparkar och slag, blivit fasthållna 

och jagade på avdelningen. Vid andra tillfällen hade de blivit rivna och nypta av patienter, 

neddragna i patientsäng och upptryckta mot vägg. Hot och våld av mer sexuell karaktär hade 

också upplevts, där de verbala hoten och det fysiska kroppsspråket var mer av sexuell natur.  

 

”… försöker verkligen få honom att vakna och då vet jag inte om han skojar med mig eller om 

han helt plötsligt vaknar från att inte kunna väckas och så tittar han bara upp och drar ned 

mig i sängen och tar mig överallt men då kommer en kollega och hjälper mig, får loss mig.” 

(P9) 

 

Våld av verbal karaktär beskrevs med otrevliga patienter, patienter som hotat att kasta saker, 

ständigt missnöjda patienter samt patienter som hotat verbalt, både hot som respondenten 

uppfattat som utan grund och hot av mer allvarlig karaktär. Respondenterna beskrev också hur 

vissa patienter uppträdde underligt utan att vara uppenbart utåtagerande. 

 

Vid vård av patienter med självskadetendens beskrev respondenterna hur det fanns risk för att 

vårdpersonalen också kom till skada, utan att patienten medvetet agerat så, vid försök till att 

hindra patienten från att göra sig själv illa. Även i andra situationer med patienter med 

utåtagerande beteende beskrevs det hur personalen riskerade skada fastän patienten inte 

avsiktligt menat så eller patienten inte var medveten om sina handlingar. Vissa respondenter 

uttryckte att de utsatte sig för fara när de vårdade patienter med utåtagerande beteende.  
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”Och de vanligaste hot- och våldsituationerna om det nu ska diskuteras så är ju liksom 

intoxerna som faktiskt är en fara för sig själva. De försöker ju sällan skada oss utan de 

försöker skada sig själva men då kan ju vi ofta komma i kläm.” (P5) 

 

Respondenterna beskrev ett flertal händelser där patienten agerat utåtagerande, mot en 

specifik person. Patienten har då av någon anledning riktat sitt utåtagerande beteende mot en 

person, händelser av både verbal och fysiskt våldsam karaktär beskrevs. 

 

Arbetsplatsen 

Angående arbetsplatsens utformning upplevde respondenterna att det både fanns faktorer som 

ökade känslan av trygghet samt faktorer som gav upphov till otrygghetskänslor. Avdelningens 

öppna planlösning beskrevs som någonting som ingav trygghet hos personalen. Vissa av 

respondenterna upplevde att de mer slutna delarna av avdelningen ingav en känsla av 

trängdhet vid hotfulla eller våldsamma situationer till skillnad från den öppna delen i liknande 

situationer. Vidare beskrevs det hur det fanns mycket verktyg, till exempel 

övervakningsutrustningens sladdar, för patienterna för att kunna orsaka skada med, både 

självskada och på personal.  

 

”… man behöver ju aldrig gå in på ett rum och känna sig instängd med patienten, utan är det 

till exempel, ofta känns det som att det är sådana patienter som ligger bredvid expeditionen” 

(P2)  

 

En brist i rutinarbetet som vissa av respondenterna upplevde fanns var att de inte hade rätten 

att visitera patienterna vid ankomst efter föremål eller läkemedel som kan orsaka skada, vilket 

enbart får ske efter patientens medgivande enligt de lagar som finns för sjukvårdspersonal. 

Beträffande arbetssituationen uppgav vissa av respondenterna en förvåning över att det inte 

inträffade fler våldssituationer än vad som faktiskt inträffar, då de upplever att det ofta är nära 

till våld i arbetet. En av respondenterna beskrev hur arbetsklimatet upplevs lugnare idag än 

tidigare. 

 

Ett flertal respondenter beskrev hur de efter att en våldsam incident inträffat funderat kring att 

säga upp sig från avdelningen. Andra beskrev hur det vid intag av en känt utåtagerande 

patient undrat på vad de ”gett sig in på”. Att samtala kring sina känslor efter att en våldsam 

incident skett har som tidigare beskrivits upplevts som viktigt för respondenterna. Vissa av 

respondenterna upplevde dock att det inte finns tid till detta under arbetstid.  

 

”… man blir ju rädd och lessen och funderar ju på att sluta, sugen på att säga upp sig och 

undrar vad man jobbar med, så kan jag känna efteråt och just den där tanken att är det 

verkligen värt det här?”(P6) 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att belysa sjuksköterskors erfarenheter vid omvårdnad av utåtagerande 

patienter inom akutsjukvård. I en kvalitativ metodstudie analyseras berättande data till 

skillnad från numerära data som analyseras i kvantitativ metod. Genom att använda kvalitativ 

metod möjliggjordes en tolkning av helheten utifrån insamlad data. Vidare kan kvalitativ 

metod vara till fördel när ett resonemang kring ett fenomen och erfarenheter ska diskuteras 

(Polit & Beck, 2012). Således hade författaren möjlighet till att föra ett resonemang kring 
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sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad av utåtagerande patienter och försöka 

åskådliggöra förståelsen för detta ämne. 

 

Studien utfördes på en intermediärvårdsavdelning på ett universitetssjukhus i Sverige. 

Skriftligt godkännande från verksamhetschefen inhämtades innan en 

forskningspersonsförfrågan delades ut. De sjuksköterskor som uppfyllde angivna 

förutsättningarna kunde sedan anmäla sitt intresse för att vara med i studien via ett 

samtyckesformulär. Därefter valdes tio respondenter slumpmässigt ut, varav en av 

respondenterna inte deltog på grund av sjukdom under den vecka som intervjuerna hölls. Det 

kan ha påverkat resultatet genom att en gruppintervju bestod av fyra respondenter, till följd att 

resultatet baserades på en mindre respondents erfarenheter. Däremot bidrog de nio 

respondenterna som var med i studien till reflekterade diskussioner vilket i enlighet med Polit 

och Beck (2012) kan vara mer avgörande än hur många som deltog i studien. Resultatet kan 

räknas som mättat när inget nytt framkommer under intervjuerna och därmed behöver inga 

fler intervjuer utföras (Wibeck, 2010). Diskussionerna i de två intervjugrupperna var likartade 

och författaren bedömde utifrån det att datamaterialet insamlat från dessa grupper var 

tillräckligt. 

 

Att respondenterna alla arbetade på samma avdelning kan ha gett en återspegling över 

arbetsplatsen i sig snarare än övergripande erfarenheter av utåtagerande patienter (Polit & 

Beck, 2012). Dock torde sjuksköterskornas erfarenheter kunna vara överförbara även till 

andra verksamheter inom akutsjukvård med liknande typ av vård som den valda 

intermediärvårdsavdelningen. 

 

Datainsamlingen skedde med hjälp av fokusgruppsintervjuer om fyra och fem respondenter 

vid två intervjutillfällen. Ett mindre konferensrum på sjukhuset användes för utföra 

gruppintervjuerna i och respondenterna fick tillåtelse att delta i studien på arbetstid efter att 

blivit avlösta från sina vårdlag. Författaren agerade som moderator i gruppintervjuerna med 

hjälp av en sedan tidigare utarbetad intervjuguide. Gruppintervjuerna genomfördes på ett 

semistrukturerat sätt där författaren följde intervjuguiden samt ställde ett fåtal följdfrågor 

inom de områden som respondenterna samtalade kring. Intervjuguiden hade prövats av 

författaren i en pilotintervju innan med en grupp sjuksköterskor, vilken inte transkriberades 

utan användes som en referensram för intervjuguidens användbarhet.    

 

Då författaren var känd av respondenterna sedan tidigare var det av vikt att intervjuerna 

huvudsakligen fördes i resonemang och diskussion av respondenterna själva, så att inte 

författarens tidigare relation skulle påverka resultatet. Fokusgruppsintervjuer som metod 

betonar vikten av interaktion mellan deltagarna i gruppintervjuerna och de diskussioner som 

framkommer utifrån denna (Wibeck, 2010). Genom att använda en förutbestämd 

intervjuguide distanserade författaren sig ytterligare från grupprocessen (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Under intervjuerna interagerade författaren inte med 

respondenterna utöver tidigare beskrivet tillvägagångssätt. 

 

Studiens analys utarbetades utefter innehållsanalys som metod. De två 

fokusgruppsintervjuerna som utfördes tolkades först manifest och presenterades sedan genom 

två latent tolkade teman. Att använda både manifest och latent tolkning av ett resultat 

karaktäriserar kvalitativ innehållsanalys, där den manifesta delen är liknande en beskrivning 

av analysmaterialet och den latenta delen beskriver vad analysmaterialet innebär (Graneheim 

& Lundman, 2004). En matris utarbetades i enlighet med Graneheim och Lundman (2004) 

vilken låg till grund för de teman som tolkades fram. Genom att använda en tydlig 
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analysmetod kunde resultatet lättare analyseras på ett strukturerat sätt och all insamlad data 

analyserades på samma vis. En svårighet var att försöka bibehålla det insamlade materialets 

innehåll och betydelse genom hela analysarbetet och inte lägga till egen kunskap utan helt 

utgå utifrån respondenternas svar. 

 

För att kunna visa en kvalitativ studies trovärdighet kan fem begrepp användas. Begreppen är 

giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). Nedan diskuteras studiens trovärdighet utifrån dessa begrepp. 

 

Alla respondenter som medverkade i studien var kvinnor vilket kan ha gett ett mindre varierat 

resultat. Däremot var kvinnorna i olika åldersgrupper och med olika lång arbetserfarenhet 

vilket kan ha påverkat resultatet och gett större variation. Då sjuksköterskor oftare är kvinnor 

så bör urvalet kunna betraktas som representativt för vården. Hur urvalet och analysarbetet 

skett beskrevs noggrant i studien och genom citaten som inkluderades i presentationen av 

resultatet kan studiens giltighet lättare bedömas (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).   

 

Genom att författaren själv utförde fokusgruppsintervjuerna möjliggjorde det att båda 

intervjusessionerna utfördes på liknande sätt. Diskussionerna som uppkom mellan 

respondenterna gjorde att vissa av följdfrågorna som inte tillhörde intervjuguiden var olika 

mellan intervjuerna, därmed kan även variationer av respondenternas erfarenheter ha 

framkommit (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Då följdfrågorna ställdes utifrån 

respondenternas erfarenheter så borde inte frågorna vara påverkade av författarens 

erfarenheter.  

 

Möjligheten att kunna överföra studiens resultat till ett annat förhållande eller grupp beskriver 

studiens överförbarhet (Polit & Beck, 2012).  Genom att noggrant beskriva studiens utförande 

och analysförlopp har studiens överförbarhet tillfälle att bedömas. Författaren bedömer att 

studiens resultat har överförbarhet framförallt till snarlika verksamheter och avdelningar som 

den avdelningen där respondenterna arbetade. 

 

En kvalitativ intervjustudie grundar ofta i en relation mellan författaren och respondenterna 

vilket innebär att resultatet inte kan bli helt oberoende av författaren (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012).  Genom att använda den tidigare beskrivna semistrukturerade 

intervjumetoden samt i formen gruppintervjuer torde författaren dock kunnat distansera sig 

något mer än vid sedvanliga intervjuer mellan en respondent och forskare. 

 

Genom att ändra de namn som uppkom i använda resultat säkerhetsställs det att 

respondenterna, avdelningen och sjukhuset förblir anonymt. De nya sjukhusneutrala namnen 

var noggrant utvalda för att inte kompromettera respondentens ursprungliga uttryck.  

 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra huvudkrav för forskningsetiska principer vilka 

diskuteras nedan: 

 

Villkoren för deltagande beskrevs tydligt i skriftlig form innan respondenterna gav sitt 

skriftliga godkännande för medverkande i studien. Deltagandet var frivilligt och gick att 

avbryta när som helst, även under pågående intervju. Informationen om det frivilliga 

deltagandet lämnades både skriftligt i forskningspersonsförfrågan samt muntligt innan 

gruppintervjuerna inleddes. Ingen av de medverkande respondenterna uttryckte en vilja att 

avbryta, varken innan eller efter gruppintervjuerna. Den person som inte deltog i 

gruppintervjun på grund av sjukdom fick inte heller några krav på sig att behöva medverka 
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vid annat tillfälle. Därmed har informationskravet och samtyckeskravet tillgodosetts i denna 

studie.  

 

I det skriftliga godkännandet som respondenterna skrev under förpliktigade de sig till 

tystnadsplikt, där de godkände att de inte fick föra vidare det som diskuterats vid 

gruppintervjutillfällena. Respondenterna avidentifierades i det insamlade materialet och all 

data förvarades på en säker plats där obehöriga inte kunde komma åt den. Det insamlade 

materialet användes enbart till denna studie och destrueras efter att uppsatsen är färdigställd. 

 

Resultatdiskussion 

Respondenterna beskrev flertalet strategier som användes i kontakten med utåtagerande 

patienter. Vissa strategier såsom transport av patient utanför avdelning ingick i avdelningens 

rutin medan andra strategier handlade om hur respondenten agerade i mötet med patienten. 

Mycket av det praktiska arbetssättet var fokuserat på det preventiva arbetet, där 

respondenterna arbetade för att våldsamma incidenter inte skulle uppkomma.  

 

Alla respondenter var överrens om att ett lugnt och konsekvent bemötande var av vikt för att 

undvika eskalering av en utåtagerande patients beteende. Ett sådant förhållningssätt 

överensstämmer med det Socialstyrelsen (2005) förordar, att sjuksköterskan ska kunna agera 

på ett lyhört vis mot patienten. Vidare beskriver Socialstyrelsen (2005) att sjuksköterskan bör 

kunna agera säkert vid en våldsam händelse. När våldsamma situationer inträffade försökte 

respondenterna att backa undan för att undvika skada samt använda sig av väktare för att 

lugna ned och om befogat hålla fast. Sjuksköterskans uppgift i sådana fysiska våldsamma 

situationer upplevdes att vara den som kunde utföra de medicinska ordinationer som var 

motiverade. 

 

I resultatet beskrev respondenterna hur de upplevde att deras erfarenheter av att vårda 

utåtagerande påverkat hur de arbetade, både preventivt och under en hotfull eller våldsam 

situation. Genom erfarenhet hade respondenten lärt sig att arbeta med lugn och prioritera rätt i 

pressade situationer, vilket kan relateras till Tang et al. (2007) och Pich et al. (2011) där de 

mer erfarna sjuksköterskorna beskrevs vara utsatta i lägre grad av våldshändelser än deras 

mindre erfarna kollegor. Till skillnad från Kansagra et al. (2008) som beskrev hur mer erfarna 

sjuksköterskor kände sig mindre säkra i sin hantering av våldsamma patienter på grund av de 

våldshändelser som de varit med om, framkom detta inte i föreliggande studie. I stället 

beskrevs erfarenhet som positivt när det kom till bemötande och agerande i våldssituationer. 

 

Att ha en tydlig kommunikation mellan vårdpersonalen upplevdes vara av stor vikt, både i 

överrapportering mellan kollegor på avdelningen och mellan avdelningar/akutmottagningen. 

Liknande kan ses i Deacon och Cleary (2013) som beskrev hur vårdpersonalen på en 

akutpsykiatrisk avdelning behövde vara tillgängliga för varandra och hade ett delat ansvar för 

deras inneliggande patienter. Kommunikation mellan vårdpersonalen om patienterna tillstånd 

upplevdes vara viktigt både i organisatoriskt syfte, hur arbetet behövde fördelas för 

personalen och i omvårdade och medicinskt syfte, alltså vad patienten kunde tänka behövas 

för typ av vård under arbetspasset (Deacon & Cleary, 2013). Kommunikation generellt sett 

upplevdes av respondenterna som preventivt arbetssätt, med fokus på att vårdpersonalen hade 

ansvar att rapportera vidare om en patient varit utåtagerande och vilka sätt att bemöta 

patienten som fungerat bra under ett arbetspass. Detta kan även ses i Gates et al. (2011), där 

kommunikation mellan vårdpersonal beskrevs som viktigt för att undvika våld. 
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I resultatet framkom det både positiva och negativa känslor kring hot och våldsutbildningen 

som respondenterna genomgått via arbetsplatsen. Att alla på avdelningen hade samma 

utbildning upplevdes som bra i och med att de tekniker som lärts ut var detsamma vilket 

underlättade vid användning av dessa. Till viss del hade utbildningen gett lite mer trygghet i 

arbetet, även om flertalet av respondenterna aldrig hade använt sig av de fysiska teknikerna 

som lärts ut. Detta kan liknas med Kansagra et al. (2008), där vårdpersonalen också kände sig 

tryggare efter genomgången hot och våldsutbildning.  

 

Till skillnad från Pich et al. (2011) framkom det inte att respondenterna kände sig otillräckligt 

utbildade för att ta hand om utåtagerande patienter. Om det beror på den hot och 

våldsutbildning som respondenterna har genomgått, internationella skillnader i utbildning på 

grundnivå eller specifikt för den undersökta avdelningen är dock svårt att bedöma. Dock 

upplevde flertalet respondenter att det kändes svårt att använda sig av teknikerna och de 

skulle behöva hamna i en väldigt utsatt situation för att utnyttja det som de lärt sig och kanske 

även då ha svårt att göra det. Dessutom hade några av respondenterna glömt bort mycket från 

utbildningen och upplevde att den borde upprepas årligen för att kunna användas på det sätt 

den är menad. Författaren uppfattar att det kan vara så att teknikerna som lärs ut är tänkta att 

användas i så pass utsatta situationer att de inte kommer till användning i vardagsarbetet och 

därmed känner sig inte vårdpersonalen så säkra när de skulle behöva använda sig av dem. 

Detta skulle i sådant fall kunna stödja respondenternas upplevelse om att utbildningen 

behöver upprepas med jämna intervall. 

 

Vård av patienter med oförutsägbart beteende upplevdes i Catlette (2005) ge upphov till 

osäkerhetskänslor, något som respondenterna också beskrev. Detta kunde förklaras med att 

respondenternas kontroll över vårdsituationen minskade. I likhet med de sjuksköterskor som 

medverkade i Kansagra et al.s (2008) studie upplevde respondenterna att de kunde känna 

rädsla vid vård av utåtagerande patient på grund av sina tidigare erfarenheter av 

våldssituationer. Men de var mer rädda som oerfarna sjuksköterskor, innan de hade varit med 

om hot- och våldsincidenter. 

 

Manliga patienter ingav i högre grad rädsla och medverkade till att respondenterna praktiskt 

sett arbetade på annat sätt än de skulle ha gjort vid vård av en kvinnlig utåtagerande patient. 

Det korrelerar med Kowalenko et al. (2012) som också beskriver en ökad stressnivå i 

samband med vård av utåtagerande manliga patienter. Det kan förklaras med att manliga 

patienter upplevs stå för de flesta fall av psykiska och fysiska våldshändelser (Tang et al., 

2007; Kowalenko et al., 2012). Några av respondenterna beskrev även en känsla av litenhet 

vid vård av manliga patienter vilket ytterligare förklara den rädsla som kan uppkomma vid 

vården av manliga jämfört med kvinnliga patienter, där de fysiska skillnaderna (upplevda eller 

verkliga) mellan könen kan spela in.  

 

Förtroendet för läkarna diskuterades och det framstod som om många läkare inte tycktes tro 

på respondenternas upplevelse av patienten och situationen. Detta kan jämföras med Tang, 

Chan, Zhou och Liaw (2013) där läkarna såg samarbetet med sjuksköterskorna som mindre 

viktigt. Sjuksköterskorna upplevde att deras insatser, bedömningar eller åsikter blev 

nedvärderade av läkarna vilket ledde till upplevelser av brist på respekt och tillit (Tang et al., 

2013). Al-Qadheeb et al. (2013) visade också på skillnader mellan sjuksköterskor och läkares 

bedömningar av en situations brådskandegrad. Läkarna upplevde ofta situationen som mindre 

brådskande än vad sjuksköterskan gjorde, till exempel i situationer där patienten är 

utåtagerande trots att sjuksköterskan redan administrerat sederande läkemedel (Al-Qadheeb et 

al., 2013). Liknande händelser beskrevs av respondenterna och kunde medföra att trots det 
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stöd som fanns från kollegorna i vården av utåtagerande patienter så kunde sjuksköterskans 

otrygghetskänsla öka i och med att patientansvarig läkare inte tog hela sitt ansvar över 

patientens och personalens säkerhet. 

 

Vissa av de riskfaktorer för utåtagerat beteende som respondenterna beskrev korrelerar till 

stor del med tidigare studier (Catlette et al., 2005; James et al., 2006; Pich et al., 2011), där 

alkohol- och narkotikainfluerade patienter upplevs kunna vara i risk för aggressivt beteende. 

Psykisk ohälsa kunde påverka patientens beteende negativt (Bauer & Kristiansson, 2012) 

vilket även respondenterna hade upplevt som risk.  

 

I studien framkom flertalet olika fysiska, psykiska och sexuella våldshandlingar som 

respondenterna varit med om, vilka till uttryck korrelerar till stor del med tidigare studier 

(Gacki-Smith et al., 2009; Serpil Talas et al., 2011; Pich et al., 2011). Vidare beskrevs 

situationer med vissa patienter som kunde agera på ett avvikande sätt, utan att vara uppenbart 

våldsamma. Deras agerande upplevdes underligt och respondenterna fick samma upplevelse 

av utåtagerande beteende som när de vårdade en uppenbart våldsam patient. 

Väntetid upplevdes kunna påverka utåtagerande patienter vilket även Tang et al. (2007) 

beskrev. Bauer och Kristiansson (2012) beskrev hur aggression kan uppkomma som en direkt 

reaktion för att minska eller undvika obehag vilket kan vara en anledning till att 

respondenterna upplevde att patientens rädsla och dödsångest kunde orsaka utåtagerat 

beteende. Respondenterna beskrev även fall av instrumentell aggression, i enlighet med Bauer 

och Kristiansson (2012), där patienterna upplevdes kunna bli utåtagerande på grund av 

avdelningens rökförbud eller i situationer där patienten inte fick sin vilja igenom (exempelvis 

läkemedel). 

 

Arbetsplatsens utformning var mycket viktig för känslan av trygghet. Framförallt var en 

öppen planlösning att föredra, flertalet respondenter uttryckte att avdelningens mer slutna rum 

kunde ge känslan av inträngdhet vid vård av utåtagerande patienter. Att en öppen utformning 

kan skapa en känsla av säkerhet beskrev även McPhaul et al. (2008). Catlette (2005) 

redogjorde för hur en inadekvat utformning av arbetsplats kunden ge negativa konsekvenser 

på vårdpersonalens känsla av trygghet.  

 

Vissa av respondenterna beskrev hur de efter våldshändelser ifrågasatt varför de arbetar kvar 

vilket även Gacki-Smith et al. (2009) samt Tang et al. (2007) beskrivit. Samtal och stöd efter 

våldshändelser upplevde respondenterna som viktigt, även om det ofta inte avsätts tid till det i 

arbetet. Att inte få reflektionstid efter en våldshändelse beskrev också Gates et al. (2011) 

vilket där diskuterades bero på tidsbrist och en arbetsplatskultur som såg våld som en del av 

arbetet.  

 

I studien framkom det att respondenterna var förvånade över att graden faktiska 

våldshändelser var få jämfört med hur de upplevde att de ofta hade nära till våld i 

vårdsituationerna. Resultatet visar hur personalen arbetar mycket preventivt med utåtagerande 

patienter vilket borde kunna vara en orsak till att flertalet som vårdas inte reagerar med våld. 

Detta stödjs till viss del av Gates et al. (2011) som utryckte att våldsamma situationer bör 

förebyggas med hjälp av preventiva åtgärder, genom sjukhusövergripande policys, utbildning 

till personal samt ökad kommunikation med patienter och bland personalen. 

Slutsats 

Deltagarna i studien beskrev att erfarenhet av utåtagerande patienter kunde hjälpa 

sjuksköterskor att prioritera och hantera vårdarbetet kring patienten både innan, under och 

efter en hotfull eller våldsam situation. Bra och tydlig kommunikation mellan vårdpersonal 
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upplevdes som viktigt, både på avdelningen och mellan olika vårdenheter. Läkarens 

handlande i en hotfull eller våldsam situation diskuterades också. Många läkare uppfattades 

av deltagarna i studien inte kunna inte ge det stöd som behövdes och till och med misstrodde 

sjuksköterskans bedömning av den utåtagerande patienten och uppkomna situationen, vilket 

kunde orsaka osäkerhetskänslor för sjuksköterskorna. 

 

Fortsatt forskning 

Vidare studier kring samarbetet mellan sjuksköterskor och läkare vid hotfulla och våldsamma 

incidenter kan vara av nytta för att kunna ge förutsättningar för ett bättre stöd till båda 

yrkeskategorier när en situation uppkommit. 

 

Akut förvirrade eller demenssjuka patienters våld upplevdes svårare både att hantera och att 

avvikelserapportera. Studier kring sjuksköterskornas upplevelser av skillnaden på våld från 

patienter med demenssjukdom eller förvirring och patienter som har överdoserat läkemedel 

eller droger kan ge insikt i hur avvikelserapporteringen ska kunna förbättras på sjukhus. 
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Hot och våld i vården – en kvalitativ studie om sjuksköterskors 

erfarenheter 
 

Risken för att hamna i hotfulla och våldsamma situationer är stor när man som sjuksköterska 

ska vårda utåtagerande patienter. Framförallt för sjuksköterskor arbetande inom akutsjukvård 

dit många av dessa patienter hamnar för vård. Vilka är då sjuksköterskorna erfarenheter kring 

vården av utåtagerande patienter? 

 

Här används begreppet utåtagerande, vilket definieras som aggressivt beteende, både verbalt 

och fysiskt. 

 

Vem kan delta i studien? 

 

Du är tillfrågad att delta i den här studien för att du arbetar som legitimerad sjuksköterska 

inom akutsjukvård. Studien är förlagd på XXX avdelningen. För att kunna vara med i studien 

ska du ha genomgått avdelningens utbildning inom hot och våld och vara kliniskt verksam på 

avdelningen. För att kunna diskutera kring studiens syfte bör du någon gång ha vårdat eller 

kommit i kontakt med en utåtagerande patient.  

 

Hur går studien till? 

 

Om du vill delta i studien, fyll då i medföljande samtyckesformulär, ta en kopia på formuläret 

och lägg sedan originalet i ett förseglat kuvert i XXXs postfack på avdelningen. Studien 

kommer att genomföras genom en ca 60 minuter lång gruppdiskussion med 4-6 

sjuksköterskor per grupp. Intervjun kommer att spelas in digitalt för att kunna transkriberas 

och analyseras. Platsen för intervjun kommer att vara i ett avskilt rum på XX Sjukhuset under 

en tidpunkt som passar gruppdeltagarna. Efter avslutad diskussion kommer du att erbjudas ha 

ett kortare samtal enskilt med intervjuaren om hur du upplevt det vara att delta i 

diskussionerna. 

 

Om du har frågor kring studien får du gärna kontakta Fanni Grönberg Sandin antingen 

personligen eller via kontaktuppgifterna längst ned i detta dokument. 

 

Vilka är fördelarna och riskerna med att delta i studien? 

 

Att delta i studien kan ge dig en chans att reflektera kring hur du upplever att vårda 

utåtagerande patienter. Som deltagare i studien riskerar du inga fysiska skador. Du kan 

eventuellt uppleva känslomässigt obehag av intervjun relaterat till studiens syfte. Om detta 

inträffar kan du när som helst under studien och intervjuns gång avbryta, antingen för att ta en 

paus eller helt avsluta ditt medverkande. 

 

Hantering av data och sekretess 

 

Om du väljer att delta i studien kommer alla personuppgifter att hanteras enligt 

personuppgiftslagen (1998:204). All information om dig kommer att avidentifieras och dina  
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svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av det. 

Informationen sparas till dess att studien är slutförd och godkänd av examinator från  

Sophiahemmet Högskola. Efter godkännandet kommer dina uppgifter att förstöras och 

intervjuerna kommer att raderas. 

 

Diskussionerna som förs mellan deltagarna är konfidentiella och deltagarna får inte föra 

vidare det som sagts under diskussionerna. 

 

Ansvarig för dina personuppgifter är Fanni Grönberg Sandin. 

 

Hur kan jag ta del av studiens resultat? 

 

Studien kommer att presenteras i form av en magisteruppsats som kommer efter sitt 

godkännande att finnas att ta del av på avdelningen. 

 

Ersättning 

 

Det kommer inte att utgå någon ersättning för medverkande i studien. 

 

Frivillighet 

 

Att delta i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt medverkande utan att 

ge särskild förklaring. Om du vill avsluta ditt deltagande kommer dina personliga uppgifter 

och information att destrueras och uteslutas ur studien. För att avsluta ditt deltagande kan du 

vända dig till Fanni Grönberg Sandin via kontaktuppgifterna nedan. 

 

Ansvarig för studien 

 

Fanni Grönberg Sandin, legitimerad sjuksköterska 

Telefonnummer: XXXX-XX XX XX 

Mailadress: XXX@XX.se 

 

Handledare: 

Anna Klarare, legitimerad sjuksköterska, handledare 

Telefonnummer: XX-XX XX XX 

Mailadress: XX@XX.se 
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Samtyckesformulär 

 

 

- Jag har läst informationen skriftligt kring studien.  

 

- Jag har fått möjlighet att själv kontakta ansvarig för studien för kompletterande frågor 

och fått svar på dessa frågor.  

 

- Jag har fått information om att jag kan ta en kopia på detta formulär innan jag lämnar 

in det till ansvarig för studien för att kunna gå tillbaka och läsa informationen igen.  

 

- Jag vet att deltagande i studien är helt frivilligt och jag kan avsluta mitt deltagande när 

som helst utan närmare förklaring.  

 

- Jag samtycker till att delta i studien och att min studiedata får hanteras enligt 

beskrivning i den skriftliga informationen. 

 

- Jag samtycker till att inte föra vidare vad som sagts under intervjun av hänsyn till de 

andra deltagarna i diskussionerna.  

 

 

 

Datum    

 

 

______________________ 

 

 

 

Underskrift 

 

 

______________________________________________________ 

 

 

Namnförtydligande 

    

 

_______________________________________________________ 

 

 

Telefonnummer: 

 

 

________________________________________________________ 
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Intervjuguide 

 

Introduktionsfrågor: 

 

Ska vi ta ett varv så får alla berätta kort om ett exempel då ni har vårdat en utåtagerande 

patient? Eller kommit i kontakt med utåtagerande patienter på annat sätt? (ActionQ) 

 Följdfråga om det behövs 

På vilket sätt har du kommit i kontakt/vårdat med en utåtagerande patient?  

 

 

Vad tror du har varit den utlösande faktorn för de hotfulla/våldsamma situationer i de fall du 

varit med om? (ActionQ) 

 

Vilka patienter upplever du vara riskpatienter för utåtagerande beteende? (KnowledgeQ) 

 

Övergångsfrågor: 

 

1. Hur brukar du förbereda dig inför mötet/vården av en utåtagerande patient? 

(KnowledgeQ) 

 

2. Beskriv hur du agerar och tänker under tiden du vårdar av en utåtagerande patient. 

(KnowledgeQ) 

 

3. Hur kändes det första gången du skulle vårda en utåtagerande patient? (PhilosophyQ) 

Följdfråga om det behövs 

- Känslor innan (om känd utåtagerande patient)? 

- Känslor under mötet? 

- Känslor efter mötet? 

- Stödet från kollegor? 

 

4. Hur känner du idag i möten med utåtagerande patienter? (PhilosophyQ) 

Följdfråga om det behövs 

- Har hot och våldsutbildningen varit till nytta? 

- Stödet från kollegor? 

- Har du lärt dig något av dina erfarenheter? 

 

När du varit i en hotfull/våldsam situation, vad har varit det viktigaste stödet för att du ska 

känna att du kan hantera situationen? (PhilosophyQ) 

 

Avslutande frågor: 

 

(Resumé av moderatorn) 

 

Har jag förstått er rätt? Vill ni tillägga något? Rätta något? 
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Formulär 
 

 

 

 

Kön: Kvinna/Man 

 

Ålder: 20-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61 och över. 

 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska: 

 

 

Hur länge har du arbetat på XXX (avdelningens namn): 

 

 

Har du tidigare utbildning inom hot& våld än avdelningens? Annan utbildning som relaterar 

(kampsport, kurser inom psykologi/bemötande etc) ? 
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     Stockholm 2013-01-07 

 

Till verksamhetschef 

XXX 

Akutvårdskliniken, XXX 

 

Jag heter Fanni Grönberg Sandin och är sjuksköterska. Jag studerar Magisterprogrammet i 

Omvårdnadsvetenskap med inriktning Akutsjukvård vid Sophiahemmet Högskola. I mitt 

självständiga arbete, omfattande 15 poäng, har jag valt att studera sjuksköterskors erfarenheter 

av att vårda utåtagerande patienter (var god se nästa sida för sammanfattning av studiens 

innehåll och uppläggning). Jag är därför mycket intresserad av få genomföra studien på XXX 

avdelningen, XXX.  

 

Om Du godkänner att studien genomförs på XXX avdelningen, är jag tacksam för Din 

underskrift av denna bilaga vilken därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner 

Dig tveksam till att studien genomförs på XXX avdelningen är jag tacksam för besked.  

 

Har Du frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta mig eller min 

handledare. 

 

Vänlig hälsning 

   

_______________________________  

Fanni Grönberg Sandin 

XXXX-XX XX XX 

XXX@XX.se 

 

Handledare: 

 

Anna Klarare 

XX- XX XXXX 

XXX@XX.se 

 

 

  

mailto:fanni_sandin@yahoo.se
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Sammanfattning av studiens upplägg och innehåll 

 

Studiens namn: 

Hot och våld i vården - En kvalitativ studie om sjuksköterskors erfarenheter. 

 

Problemområde: 

Många sjuksköterskor verksamma inom akutsjukvård riskerar att möta aggressiva patienter 

och i sitt arbete på avdelning eller mottagning. Arbetsgivaren har en skyldighet att se till att 

det finns adekvata säkerhetsrutiner och att personalen på avdelningen har utbildning 

motsvarande vad som kan förväntas vara tillräckligt för avdelningens arbete.  

 

I studien används begreppet utåtagerande, vilket definieras som aggressivt beteende, både 

verbalt och fysiskt. 

 

Syfte: 

Syftet är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad av utåtagerande patienter. 

 

Studiens design och metod för datainsamling 

Kvalitativ metod har valts som studiens huvudmetod för att kunna få adekvat kunskap om 

studiens syfte. Sjuksköterskorna på XXX avdelningen får en forskningspersonsinformation 

där de kan ta del av studiens syfte och välja om de vill vara med. Datainsamling sker via 

fokusgruppsintervjuer med fyra – sex sjuksköterskor per grupp. De sjuksköterskor som 

anmäler sig till deltagande i studien blir slumpmässigt utvalda och indelade i grupper, cirka 

åtta – tolv sjuksköterskor inkluderas totalt i studien.   

 

Tidslängd för studien 

Två fokusgruppsintervjuer kommer att genomföras på ca 60 min vardera under januari 2013. 

Resultatet ska sedan analyseras och presenteras i en magisteruppsats, förhoppningsvis i april 

2013. 

 

 

Jag godkänner härmed att Fanni Grönberg Sandin får utföra studien ”Hot och våld – En 

kvalitativ studie om sjuksköterskors erfarenheter” på XXX avdelningen under januari – april 

2013. 

 

__________________________ 

Ort, datum 

 

__________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef 

 

 

__________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

 


