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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

 

Psykiatrisk slutenvård är ett särskilt utsatt område inom hälso- och sjukvården sett till hot- 

och våldssituationer. Våld och psykisk sjukdom behöver inte ha ett samband, däremot kan 

psykisk sjukdom vara en av de bakomliggande faktorerna till aggressiva, utåtagerande och 

våldsamma beteenden. Sjuksköterskans uppgift inom den psykiatriska slutenvården är att 

ge hälsofrämjande omvårdnad utifrån patientens autonomi och välbefinnande. Vården kan 

se annorlunda ut eftersom självbestämmandet kan tas ifrån patienten och sjuksköterskans 

omhändertagande blir då allt mer väsentligt.  

 

Bergenmodellen rekommenderas av Stockholms läns landsting och är en modell som 

beskriver hur sjuksköterskan inom psykiatrin ska arbeta förebyggande mot hot och våld i 

det vardagliga arbetet. 

 

Syfte 

 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av vad god omvårdnad innebär inom 

den psykiatriska slutenvården samt hur omvårdnaden med Bergenmodellen som stöd kan 

förebygga hot och våld på avdelningen. 

 

Metod 

 

En kvalitativ semistrukturerad intervjumetod valdes. Sex intervjuer genomfördes inklusive 

en pilotintervju. Intervjuerna spelades in och transkriberades för att sedan analyseras med 

kvalitativ innehållsanalys med ett induktivt synsätt. 

 

Resultat 

 

Sjuksköterskorna beskrev begreppet omvårdnad inom den psykiatriska slutenvården som 

allt från god kommunikation till att upprätthålla goda relationer mellan patient och 

sjuksköterska. För att förebygga hot och våld på avdelningen beskrevs att det krävdes 

patientfokus där autonomi och delaktighet var nyckelorden. Bergenmodellens riktlinjer 

ansågs användbara vid hantering av våldssituationer snarare än i den dagliga omvårdnaden. 

 

Slutsats 

 

God omvårdnad beskrevs som ett subjektivt, brett begrepp som ansågs kunna förebygga 

många hot och våldssituationer. Bergenmodellens förebyggande riktlinjer behövde utökas 

och breda begrepp definieras för att personalen ska kunna använda modellen i den dagliga 

omvårdnaden. 

 

Nyckelord: Psykiatri, Omvårdnad, Bergenmodellen, Förebyggande, Hot och våld 
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BAKGRUND 

 

Hot och våld 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan begreppet hot och våld definieras som allt från 

begrepp som trakasserier till mord (AFS, 1993:2). Andra definitioner för våld kan vara alla 

typer av aggression, inklusive hot. Hot är ett brett begrepp som innefattar bland annat 

verbala hot, exempelvis skrik, svordomar eller hot om angrepp eller skada. Verbala hot 

förekommer även i kombination med fysiska hot, personen kan exempelvis höja 

knytnävarna i avsikt att slå utan att fysiskt angrepp förekommer. En annan viktig aspekt 

inom hotkategorin är sexuella anspelningar, oavsett om dessa är fysiska eller verbala 

(Arnetz, 2001).  

 

Psykiatrins historia i Sverige 

I Sverige genomgår psykiatrin stora förändringar från och med 1900-talets början. Under 

första delen av 1900-talet är neuroleptikan ännu inte introducerad och de psykiskt sjuka 

betraktas ofta med skräck och förakt. Behandlingsmässigt finns inte så mycket att erbjuda 

mer än tålmodig väntan på förbättring. Staten driver de stora sinnessjukhusen som 

benämns mentalsjukhus där de bedriver heldygnsvård. Elektrisk stimulering genom 

hjärnan, så kallad elektrokonvulsiv behandling, insulinkoma och lobotomi introduceras på 

1930-talet som behandlingsstrategier. Utöver detta finns ingen psykiatrisk behandling före 

1950-talet. Bror Gadelius, docent i psykiatri under första delen av 1900-talet, betonar 

vikten av att vinna patienternas förtroende och att de alltid ska hållas under uppsikt. 

Gadelius menar dessutom att tvångsåtgärder ska undvikas om möjligt, vilket tyder på att 

omvårdnaden kan vara god även i början på 1900-talet (Ottosson, 2003).   

 

På 1950-talet kommer neuroleptikan vilket anses vara en vändpunkt och revolution inom 

den psykiatriska vården. Från och med denna vändpunkt blir de styrande principerna inom 

den psykiatriska vården fördomsfrihet, humanitet och integration. Det blir därmed större 

patientfokus och etiska krav ställs, samtidigt som behandlingsformerna så långt som 

möjligt ska vara evidensbaserade (Ottosson, 2003). Under slutet av 1900-talet växer kritik 

mot psykiatrin och vården organiseras om mot öppnare varianter av vård. Detta leder även 

till att mentalsjukhusen avvecklas (Svedberg, 2014). 

 

Lagar och styrdokument 

Patienter som vårdas på en sluten psykiatrisk avdelning kan läggas in frivilligt för att få 

vård och vårdas då enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763). Ibland kan det 

dock bli nödvändigt att vårdas mot sin vilja, så kallad tvångsvård och vården kommer då 

att bedrivas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård [LPT] (SFS 1991:1128). Tvångsvård 

innebär att vården tar över ansvaret för det patienten annars själv har rätt att bestämma i sitt 

liv och ska kunna ges till den patient som behöver det, men som inte frivilligt tar emot den 

vård som behövs. 

Patientlagen (SFS 2014:821) beskriver vikten av att stärka och tydliggöra patientens 

ställning genom att främja patientens integritet och delaktighet. Vidare beskrivs att vård 

inte får ges till patienten utan inhämtat samtycke. Här står det dock stadgat att undantag 

från lagen kan göras och att patientens självbestämmande kan sättas åt sidan om patienten 

behöver vård enligt LPT (SFS 1991:1128). 



 

 

2 

HSL (SFS 1982:763) beskriver hur vården ska vara lättillgänglig och av god kvalité, att 

vård ska ges på lika villkor för alla och med respekt för den enskilda människans 

värdighet. Föreskrifterna i HSL och Patientlagen gäller all psykiatrisk vård. LPT (SFS 

1991:1128) innehåller kompletterade föreskrifter om vård som är förenad med 

frihetsberövande och annat tvång. Vidare beskrivs att tvångsvård får användas endast om 

patienten inte genom en individuellt anpassad information kan förmås att frivilligt 

medverka till vård (SFS 1991:1128). 

Ovanstående lagar har patienten i fokus och handlar bland annat om sjuksköterskans 

skyldighet att ge god omvårdnad. Det finns även lagstiftning och föreskrifter som är till för 

att skydda sjuksköterskan och övrig vårdpersonal, men även vilka krav som kan ställas på 

skyddsarbetet i arbetsmiljön. Nödvärnsrätten som återfinns i Brottsbalken (SFS 1962:700) 

kan tillämpas inom många områden och stadgar vad sjuksköterskan får göra för att skydda 

sig själv och andra. Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om åtgärder mot 

våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) reglerar arbetsgivarens ansvar i arbetsmiljöer där 

det förekommer hot och våld, samt hur våldsoffer i den egna personalgruppen ska 

omhändertas.  

Psykisk ohälsa 

Begreppet psykisk ohälsa omfattar allt från akuta övergående livskriser till livslånga 

funktionsbegränsningar. Psykisk ohälsa förekommer i alla åldrar och det vårdas ungefär 

lika många kvinnor som män inom psykiatrin, dock finns det könsskillnader inom de olika 

diagnoserna. Begreppet psykisk funktionsnedsättning däremot, innebär att personen till 

följd av psykisk ohälsa har svårt att planera och överblicka konsekvenser, relaterat till 

nedsatt kognitiv förmåga. Dessa personer har, utöver psykiatrisk behandling, även rätt till 

boendestöd och sysselsättning (Allgulander, 2014). 

 

Psykiatri och psykiatrisk omvårdnad 

Ordet psykiatri innebär läkekonst av själen, från grekiskans ”psyche” (själ) och ”iatreia” 

(läkekonst). Inom psykiatrisk diagnostik används flera olika perspektiv för att ställa 

diagnos beroende på bland annat symtom, beteende, personlighetsdrag och 

funktionsbegränsning. Funktionsbegränsning innebär exempelvis vilka svårigheter 

personen har att upprätthålla nära relationer, arbeta, studera samt ta vara på fritiden 

(Allgulander, 2014).  

Omvårdnad inom psykiatrisk slutenvård utförs av sjuksköterskor och skötare. Svensk 

sjuksköterskeförening beskriver i sin värdegrund för omvårdnad att målet med all 

omvårdnad ska vara att främja patienternas hälsa och välbefinnande, att förebygga ohälsa 

samt lindra lidande. De beskriver att ”… målsättningen är också̊ att balansera 

maktförhållandet i omvårdnads- relationen så att patient och närstående är delaktiga, 

känner trygghet och upplever respekt” (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Att ge en 

god omvårdnad kan vara utmanande, speciellt om patientens upplevelse av god vård skiljer 

sig från sjuksköterskans syn på god vård (Jormfeldt & Svedberg, 2014). För att patienten 

ska kunna vara delaktig i sin vård gäller det att sjuksköterskan har en öppen inställning. Att 

vara lyhörd för patientens upplevelser samt respektera patientens känsla av hälsa och 

ohälsa är också en central del i sjuksköterskans arbete (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014). 



 

 

3 

Hildegard E. Peplau är en omvårdnadsteoretiker verksam under mitten av 1900-talet som 

fokuserar på psykiatrisk omvårdnad. Peplaus syn på omvårdnad grundar sig i 

interaktionsteorin, det vill säga att fokus ligger på omvårdnadsrelationen mellan patient 

och sjuksköterska. Genom detta samspel kan sjuksköterskan hjälpa patienten att stärka sin 

hälsa. Peplaus synsätt, att inte ”lösa” patientens problem, utan istället hjälpa patienten att 

själv hitta verktyg och se möjligheter till bättre hälsa skiljer sig från dåtidens syn på 

sjuksköterskans roll (Forchuk, 1993). 

Inom psykiatrisk omvårdnad beskrivs de centrala delarna som allians, delaktighet och 

inflytande, samt utbildningsstöd och praktiskt stöd. För att kunna stärka patienters 

egenupplevda hälsa krävs detta perspektiv då det inte går att uppnå utan patientens egen 

delaktighet (Svedberg, Arvidsson, Svensson & Hansson, 2008). Hälsofrämjande 

omvårdnad handlar om att ge patienten tillräckligt med stöd för att stärka sin egen 

upplevelse av god hälsa. För att detta ska kunna ske är det sjuksköterskans ansvar att ge 

patienten den information som krävs för att patienten ska kunna vara delaktig i beslut 

rörande sin egen vård och behandling (Jormfeldt & Svedberg, 2014). 

Patienters upplevelser av tvångsvård 

En studie ur patienters perspektiv beskriver upplevelsen av tvång till stor del som negativ. I 

sina berättelser beskriver patienterna att de många gånger inte förstår varför de inte får 

bestämma själva och att de vill ta mer ansvar. Patienterna beskriver dock att de i många 

fall håller med sjuksköterskornas syfte med tvångsvården samt att de förstår att åtgärderna 

är till för att skydda och hjälpa dem. I några fall beskriver patienterna däremot en känsla av 

att tvångsåtgärderna används för att göra arbetet lättare för sjuksköterskorna. Vidare 

beskriver även patienterna känslan av att bli utsatt för tvångsåtgärder som kaosartad och att 

åtgärderna leder till att de känner sig misslyckade som människor. Flera patienter berättar 

även att de upplever sin integritet som kränkt i samband med tvångsvården (Olofsson & 

Norberg, 2008).  

 

Hot och våld inom psykiatrisk slutenvård 

Våld förekommer i alla delar av vårdkedjan, dock har psykiatrin lyfts fram som ett särskilt 

utsatt område tillsammans med akut-, ambulans- samt demensvård. Konsekvenser för en 

arbetsplats som inte kan hantera hot och våldssituationer är bland annat fysiskt och 

psykiskt lidande för personal och andra patienter som vistas på avdelningen. Det kan även 

innebära konsekvenser som skador på inredningen vilket leder till höga 

reparationskostnader. En ytterligare kostnad för arbetsplatser som inte kan hantera hot och 

våld på ett bra sätt kan vara att mycket pengar behöver läggas på dyrbara 

säkerhetsarrangemang. Våld och psykisk sjukdom behöver inte ha ett samband, däremot 

kan psykisk sjukdom vara en av faktorerna som ligger bakom aggressiva, utagerande och 

våldsamma beteenden. Många patienter som lider av psykisk ohälsa har ångestproblematik 

och/eller svårigheter att förstå socialt samspel. Inom vissa sjukdomstillstånd kan även 

patienten ha en förvrängd version av verkligheten vilket kan påverka tankar och tolkningar 

av olika situationer. Vidare beskrivs att ingen person är aggressiv eller farlig hela tiden 

utan att aggression kan ha många olika orsaker. Aggression kan exempelvis uppkomma på 

grund av inre eller yttre frustration eller av begränsningar i miljö eller organisation (Bauer 

& Kristiansson, 2012).  
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Riskfaktorer och risksituationer för hot och våld 

Att hot och våldsamma situationer kan uppstå på en sluten psykiatrisk avdelning är inte 

ovanligt. Miljöfaktorer som att vara inlåst och ha ett begränsat utrymme att röra sig på kan 

vara påfrestande för en patient som redan mår dåligt. Att dela dessa utrymmen med andra 

patienter med psykiskt lidande kan även detta vara påfrestande och vara en risksituation för 

att hot och våld uppstår. Att inte alltid kunna vara ifred kan leda till stress hos patienten, 

vilket är en riskfaktor som kan leda till att aggressioner uppstår. En annan riskfaktor för att 

hot och våldsamma situationer uppstår kan vara relationen mellan sjuksköterska och 

patient. Att en patient uppträder aggressivt eller hotfullt kan ha bakomliggande orsaker 

som exempelvis hälsosituation, brist på verklighetsförankring, bakgrund, rädsla eller 

ångest (Stockholms läns landsting, 2011). 

 

Olika psykiatriska diagnoser samt avvikande beteende kan försvåra samspelet mellan 

patient och sjuksköterska på grund av nedsatt förmåga att tolka stimuli och skeenden samt 

relatera till dessa (Bauer & Kristiansson, 2012). Vid en jämförelse av våldsamma och icke 

våldsamma patienter har det visat sig att vanliga riskfaktorer för våld är patienter med 

utvecklingsstörning, patienter som vårdas inom slutenvård, patienter som varit inskrivna på 

psykiatrisk avdelning första gången före 40 års ålder, samt patienter som uttrycker sig 

aggressivt verbalt. Anledningen till att patienter med utvecklingsstörning står för en stor 

del av de våldsamma situationerna i studien anses inte bero på deras psykiska symtom, 

utan tolkas bero på patienternas kognitiva förmåga och svårigheter att hantera olika 

situationer (Krüger & Rosema, 2010). 

 

Sjuksköterskans roll inom psykiatrisk slutenvård 

Omvårdnadsteoretikern Hildegard E. Peplaus (Forchuk, 1993) interaktionsteori beskriver i 

olika steg hur sjuksköterskan på bästa sätt bygger upp en god relation med patienten. 

Relationen byggs genom bland annat verbal och ickeverbal kommunikation samt 

lyhördhet, för att bygga förtroende. På detta sätt kan sjuksköterskan sedan ge information 

angående hälsa, medicinering och patientens sjukdom som är lättare för patienten att ta till 

sig. Patienten kan då med denna information och kunskap sedan själv ge förslag på 

lämpliga åtgärder för att kunna förbättra sin hälsa. Det är sedan sjuksköterskans ansvar att 

vid utskrivning se till att patienten har möjlighet att genomföra dessa åtgärder, genom 

exempelvis kontakter inom öppenvården eller hjälp med socialt stöd. Peplau 

rekommenderar även att sjuksköterskan inför utskrivning hjälper patienten att hitta 

metoder och verktyg som förebygger återinsjuknande, eller hjälper patienten att kunna 

hantera och leva med sin sjukdom (Forchuk, 1993).  

 

Peplau (Forchuk, 1993) beskriver att sjuksköterskan inom den psykiatriska vården har flera 

olika roller beroende på i vilket stadie sjuksköterskan befinner sig i relationen med 

patienten. Sjuksköterskans roller kan vara exempelvis främling, lärare, ledare och kurator. 

Peplau beskriver att i det första mötet med patienten har sjuksköterskan alltid rollen som 

främling. Sjuksköterskan ska därmed känna av var patienten befinner sig för att på så sätt 

anpassa sin roll efter vilken typ av relation som är lämplig för att hjälpa patienten på bästa 

sätt. Peplau betonar även vikten av sjuksköterskans roll som kurator, vilket anses vara en 

viktig del av relationsuppbyggnaden mellan sjuksköterska och patient. Vidare beskrivs att 

sjuksköterskan inte ska få en roll som ”surrogatförälder” till patienten då detta enligt 

Peplau kan hindra patienten från förändring och tillfrisknande. Peplau menar även att den 

miljö patienten vårdas i kan påverka vilken typ av relation som kan byggas mellan 

patienten och sjuksköterskan. Det beskrivs även hur vårdmiljön har betydelse för 
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patientens mående och antingen kan främja hälsa eller förhindra tillfrisknande (Forchuk, 

1993). 

 

Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden som hon alltid ska arbeta utifrån är 

att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (ICN, 2012). Det är 

även viktigt att patientens autonomi och självbestämmande alltid är sjuksköterskans fokus i 

omvårdnadsarbetet. För att möjliggöra detta är det väsentligt att sjuksköterskan alltid ger 

tillräckligt med information så att patienten kan fatta egna beslut om sin vård 

(Dobrowolska, Wrónska, Fidecki & Wysokinski, 2007). Sjuksköterskans huvudsakliga 

arbetsuppgift är att leda det patientnära omvårdnadsarbetet utifrån bästa tillgängliga 

kunskap och möta patienterna i de direkta omvårdnadsåtgärderna. Det är viktigt att 

omvårdnaden utgår från en individuellt anpassad omvårdnadsplan med planerade åtgärder 

för att kunna nå uppsatta mål (Shatell, Starr & Thomas, 2007). 

 

Brøset Violence Checklist 

Brøset Violence Checklist är ett skattningsinstrument som sjuksköterskor kan använda för 

att identifiera de patienter som har störst risk att bli våldsamma eller hotfulla inom de 

närmaste 24 timmarna. Skattningsskalan innehåller sex faktorer som sjuksköterskan 

bedömer om dessa förekommer hos patienterna. Tre av dessa involverar patientens 

egenskaper och tre beskriver patientens beteende (Clarke, Brown & Griffith, 2010). 

 

Bergenmodellen 

Bergenmodellen är en övergripande metod som handlar om hur hot och våld kan 

förebyggas och bemötas på psykiatriska avdelningar.  Syftet med metoden är att kunna 

skapa en miljö och vård som fungerar på bästa sätt både för personal och patienter. 

Metoden kommer ursprungligen från Klinikk for sikkerhetspsykiatri vid Haukeland 

Universitetssjukehus i Bergen, Norge (Stockholms läns landsting, 2011). Sjuksköterskor på 

psykiatriska avdelningar kan gå utbildningar i hantering av våld enligt Bergenmodellen, 

vilket visar sig göra behovet av tvångsåtgärder mindre (Allgulander, 2014).  

 

Denna modell är framförallt inriktad på hur sjuksköterskan arbetar förebyggande i det 

vardagliga arbetet. Fokus ligger på att bygga goda relationer mellan sjuksköterska och 

patient men modellen innehåller även riktlinjer om hur sjuksköterskan ska agera i samband 

med hot- och våldssituationer. Det förebyggande arbetet som beskrivs i Bergenmodellen är 

uppdelat i tre olika nivåer som speglar tre olika lägen (Stockholms läns landsting, 2011).   

 

Första nivån handlar om det vardagliga arbetet på avdelningen utan aggressiva situationer. 

Här ska sjuksköterskan arbeta förebyggande och lägga grunden för en anda som minskar 

risken för att hot och våld ska uppstå. Goda relationer ligger i centrum men det är viktigt 

att välgrundade regler finns och att systematiska riskbedömningar genomförs. Även den 

fysiska miljön har betydelse. Vid andra nivån har irriterade och upprörda situationer 

uppstått, och här ska sjuksköterskan handla så att en våldsam situation inte uppstår. Ett gott 

samarbete mellan sjuksköterskan och övrig personal är en förutsättning för att säkerhet och 

trygghet ska kunna förmedlas till patienterna. Den sista nivån handlar om hur 

sjuksköterskan kan ta fysisk kontroll i tydligt aggressiva och våldsamma situationer. 

Arbetssättet ska förhindra skador och kommunikation med patienten ska ske både under 

och efter händelsen. I alla tre nivåer arbetar sjuksköterskan utifrån tre faktorer: positiv 

inställning, känslomässig balans och fungerande ordning (Stockholms läns landsting, 

2011). 
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I en artikel av Björkdahl, Hansebo och Palmestierna (2012) beskriver de att fokus på tre 

olika nivåer av förebyggande omvårdnad främjar ett positivt arbetsklimat och hantering 

kring våld på vårdavdelningar. I studien skickas en enkät ut till personal och patienter på 

psykiatriska avdelningar innan personalen utbildats inom Bergenmodellen, och sedan efter 

utbildningen genomförts. Resultatet visar att personalen efter utbildningen upplever en 

ökad positiv syn på fyra av de olika punkterna i studien. Punkterna som anses blivit 

förbättrade är patienternas aggression, avdelningens regler, personalens känsloreglering 

och tidiga insatser (Björkdahl, Hansebo & Palmestierna, 2012). 

 

Problemformulering 

Hot och våld är ett problem inom många delar av vårdkedjan men psykiatrin är ett särskilt 

utsatt område. Konsekvenserna för en arbetsplats som inte kan hantera hot och 

våldssituationer på ett bra sätt är många, bland annat psykiskt och fysiskt lidande för 

personal och medpatienter. Andra konsekvenser kan vara skador på inredningen som leder 

till höga reparationskostnader och dyrbara säkerhetsarrangemang (Bauer & Kristiansson, 

2012). Bergenmodellen är en modell rekommenderad av Stockholms läns landsting som 

beskriver hur god omvårdnad kan förebygga att hot och våldssituationer uppstår på 

avdelningen (Stockholms läns landsting, 2011). 

 

Med detta som grund finns det ett behov av att ta reda på sjuksköterskors erfarenheter av 

vad god omvårdnad innebär inom den psykiatriska slutenvården, samt hur god omvårdnad 

kan förebygga hot och våldssituationer med Bergenmodellen som stöd. 

 

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av vad god omvårdnad innebär inom 

den psykiatriska slutenvården samt hur omvårdnaden med Bergenmodellen som stöd kan 

förebygga hot och våld på avdelningen. 

 

METOD  

 

Val av metod  

Som metod valdes en kvalitativ intervjustudie. Intervju valdes som datainsamlingsmetod 

för att det som skulle studeras var sjuksköterskornas egna erfarenheter. Danielson (2012a) 

beskriver att intervjuer ger bra möjligheter för att förstå deltagarnas erfarenheter och 

upplevelser, vilket bekräftade valet av metod. Anledningen till att intervjuer 

rekommenderades var att deltagarna då kunde berätta och ge sin åsikt på olika situationer 

med sina egna ord. 

 

Vid val av vilken intervjuform som lämpades sig bäst för det vi ville undersöka togs stöd 

av Danielson (2012a) och en semistrukturerad modell med intervjuguide valdes. Danielson 

beskriver upplägget med semistrukturerade intervjuer som flexibel där möjlighet finns att 

strama upp innehållet med frågor om det väsentliga, vilket passade oss bäst. En annan 

fördel vi såg med en intervjuguide med öppna frågor var att frågorna inte behövde ställas i 

en specifik ordning utan istället anpassas efter samtalets riktning. Även detta 

rekommenderas av Danielson eftersom för detaljerade frågor beskrivs kunna förstöra 

interaktionen i intervjun då risken finns att intervjuaren kan bli för styrd av sin 

intervjuguide.  
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Urval  

Danielson (2012a) beskriver vikten av att urval av deltagare till studien utses med hänsyn 

till studiens syfte samt enligt de kriterier som anses vara relevant för deltagande. Vår 

ambition var att få en grupp deltagare med så bred erfarenhet och kunskap som möjligt. I 

enlighet med Danielson var därmed en heterogen grupp gällande ålder och antal år i 

arbetslivet som legitimerade sjuksköterskor något vi strävade efter. 

 

Urvalskriterier 

Kriterierna för deltagande var att de skulle vara legitimerade sjuksköterskor, att de 

arbetade på en sluten psykiatrisk avdelning samt att de jobbat på avdelningen i minst två 

år. Detta för att deltagarna skulle vara väl insatta i sina avdelningar och ha erfarenhet av 

någon hot- och våldssituation. Det geografiska området begränsades till att deltagarna 

skulle arbeta inom Stockholms läns landsting på en avdelning som använde sig av 

Bergenmodellens riktlinjer.  

 

Urvalsgrupp 

Deltagarna i studien var av varierad ålder varav två män och fyra kvinnor. De hade arbetat 

som legitimerade sjuksköterskor mellan två och nio år. Erfarenhet av att arbeta på den 

specifika avdelningen varierade mellan sex månader och sex år. En deltagare hade arbetat 

kortare tid än två år på den specifika avdelningen och uppfyllde därmed inte våra kriterier 

för deltagande. Deltagaren hade dock tidigare arbetat inom psykiatrisk slutenvård på en 

annan avdelning som arbetade med Bergenmodellens riktlinjer vilket därmed godkändes. 

Samtliga deltagare hade genomgått utbildning i Bergenmodellen. 

 

Genomförande  

Inhämtande av tillstånd 

Inför studiens genomförande kontaktades verksamhetschefen för den klinik där vi ville 

utföra studien och skriftligt tillstånd inhämtades (Bilaga A). När godkännande givits av 

verksamhetschefen kontaktades chefssjuksköterskorna på fyra olika avdelningar genom 

elektronisk post [e-post] för att se om intresse att medverka i studien fanns. En av de fyra 

avdelningarna valde att inte medverka i studien. Eftersom ingen av oss tidigare varit i 

kontakt med de avdelningarna som tillfrågades fanns i enlighet med Kjellström (2012) 

ingen beroendeställning mellan oss och de deltagande i studien. 

 

När chefssjuksköterskan kontaktades via e-post bifogades ett brev (Bilaga B) till respektive 

deltagare för att tillräckligt med information skulle nå ut till deltagarna innan de tackade ja 

till medverkan i studien. För att informerat samtycke skulle kunna inhämtas beskriver 

Kjellström (2012) det som väsentligt att deltagarna i förväg får tillräckligt med 

information. 

 

Intervjuguide 

Det gjordes sex stycken semistrukturerade intervjuer inklusive en pilotintervju som 

utfördes på tre olika avdelningar. Intervjuerna styrdes av en intervjuguide (Bilaga C) där 

varje deltagare inledningsvis fick svara på tre allmänna bakgrundsfrågor. Intervjuerna 

strukturerades sedan i enlighet med Danielson (2012a) genom tre huvudfrågor relaterade 

till studiens syfte. Under dessa huvudfrågor fanns även tillhörande följdfrågor. Samma 

frågor ställdes till alla deltagare i den ordning som lämpade sig bäst för varje specifik 



 

 

8 

intervju. Följdfrågor användes vid behov för att utveckla deltagarnas berättelser samt 

bekräfta att intervjuaren uppfattat deltagarens svar på rätt sätt.  

 

Pilotintervju 

En pilotintervju genomfördes med en enligt kriterierna lämplig deltagare cirka en vecka 

tidigare än resterande intervjuer. I enlighet med Danielson (2012a) gjordes detta val för att 

kunna utvärdera intervjuguiden och säkerställa att frågorna besvarade syftet och även för 

att intervjuguiden skulle hinna justeras vid behov innan genomförandet av de andra 

intervjuerna. Eftersom intervjuguiden fungerade bra och gav adekvata svar relaterat till 

studiens syfte inkluderades pilotintervjun i resultatet. Inga nya frågor eller ändringar i 

intervjuguiden lades till i efterhand. I enlighet med Danielson ansågs även att den tekniska 

utrustningen behövde testas samt att det var ett bra tillfälle för intervjuaren att komma in i 

rollen som frågeställare. 

 

Intervjutillfälle  

Intervjuerna genomfördes enligt deltagarnas önskemål i ett avskilt rum på respektive 

avdelning. Då intervjuerna utfördes på vårdavdelningar var det viktigt att vi, som 

Danielson (2012a) beskriver, anpassade oss efter vad som kunde erbjudas i form av plats 

för intervjun. Detta innebar vidare att det inte fanns möjlighet att förbereda platsen för 

intervjun efter önskemål. Testning av teknisk utrustning genomfördes före varje intervju 

genom att inspelningen startades när intervjuaren läste upp en kort text angående 

sekretessen innan de allmänna bakgrundsfrågorna.  

 

Samtliga sex intervjuer startades genom att deltagarna tillfrågades om de godkände att 

intervjuerna spelades in med diktafon. Alla deltagare godkände inspelning av intervjuerna 

och de varade mellan 13-25 minuter, med en genomsnittlig tid på 19 minuter. Danielson 

(2012a) beskriver vikten av att lyssna aktivt, anteckna och läsa av kroppsspråk under en 

intervju. För att intervjuaren endast skulle behöva fokusera på att lyssna på deltagaren, 

samt anpassa följdfrågor och tilläggsfrågor efter svaren valde vi att medverka båda två i 

samtliga intervjuer. I enlighet med Danielsson valde vi därför att den person som inte 

intervjuade fokuserade på deltagarens kroppsspråk och att anteckna. För att vara säker på 

att den som intervjuade hade uppfattat deltagarens svar på rätt sätt ställdes sammanfattande 

kontrollfrågor kontinuerligt under hela intervjuerna. Intervjuerna avslutades, som 

Danielson rekommenderar, med en frågesummering där deltagarna fick chansen att ta upp 

information de ansåg som viktig att tillägga.  

 

Dataanalys 

Samtliga ljudfiler med de inspelade intervjuerna transkriberades löpande efter att de var 

genomförda. Vi transkriberade tre intervjuer var, där de transkriberade texterna delades 

upp i intervjuare (I) och deltagare (D). För att säkerställa en så noggrann analys av 

materialet som möjligt inkluderades ljud som ”mm” eller yttringar som skratt, fniss eller 

där deltagarna gjorde pauser. Detta i enlighet med Danielson (2012b) för att texten skulle 

bli mer uttrycksfull och nyanserad.  

 

Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys med ett induktivt synsätt i enlighet 

med Danielson (2012b), vilket innebar att vi utgick från innehållet i texten istället för att 

utgå från en bestämd teori eller modell. Analysenheten, det vill säga alla texter från de 

olika intervjuerna, lästes igenom ett flertal gånger för att få en helhetsbild av innehållet. 

Innehållet delades sedan upp i meningar och plockades ut till meningsenheter med studiens 
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syfte i åtanke. Vi behöll den omgivande texten för att sammanhanget skulle kvarstå. 

Därefter kondenserades dessa meningsenheter med syfte att korta ner texten, vilket gjorde 

den mer lätthanterlig och samtidigt bevarades innehållet. De kondenserade 

meningsenheterna tilldelades koder för vad som ansågs vara kärnan i de olika 

meningsenheterna. Därefter slogs koder med liknande innehåll ihop till underkategorier 

och kategorier, där underkategorin speglar kategorins specifika innehåll. Meningsenheterna 

kodades med olika färger, där varje färg representerade en deltagare, för att säkerställa att 

alla deltagare representerades i resultatet.  

 

Vi använde oss av en tabell (se Tabell 1) för att tydligt påvisa analysprocessen. Detta 

menar Danielson (2012b) beskriver och tydliggör analysen av intervjutexterna på ett 

strukturerat sätt.  

 

Tabell 1 Exempel på analysprocessen 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Vi ansåg att det viktigaste etiska övervägandet var att informerat samtycke hämtades från 

de deltagande. Helgesson (2006) beskriver informerat samtycke som en process där 

deltagarna informeras och med stöd av den informationen sedan bestämmer sig för om de 

samtycker eller inte. Helgesson beskriver vidare vikten av att de deltagande får tillräckligt 

 

Meningsenhet 

 

Kondenserad 

meningsenhet 

 

 

Kod 

 

Underkategori 

 

Kategori 

Det är tryggt, det är 

ett förtroende mellan 

mig och patienten, 

den är ju också någon 

slags garanti för att en 

hotfull situation är ju 

liksom minimal i vår 

relation då, det är ju 

väldigt många vinster 

med relationer. 

 

Det är många 

vinster med 

relationer, det är 

tryggt, ett 

förtroende och en 

slags garanti för 

att en hotfull 

situation inte 

uppstår 

 

 

Vinster med 

relationer 

Alliansskapande Relationer 

Sen är vi inte alltid 

överens om saker men 

dom måste kunna 

känna ett förtroende 

för mig, annars kan 

jag inte jobba med 

dom... har dom inget 

som helst förtroende 

för mig då spelar det 

ingen roll vad jag 

säger, det kommer 

ändå inte funka. 

 

Utan förtroende 

spelar det ingen 

roll vad jag säger 

det kommer ändå 

inte fungera och 

då kan jag inte 

jobba med 

patienten 

Vikten av 

förtroende 

Alliansskapande Relationer 
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med information för att få förståelse för syftet med arbetet. För att uppnå informerat 

samtycke bestämdes att ett brev med en kort beskrivning av studien skulle skickas ut till 

deltagarna. Detta för att deltagarna skulle ha så mycket information som möjligt om 

studien innan de bestämde sig för att medverka. Varje intervju startades även med att en 

text lästes upp där deltagarna informerades om att det när som helst var möjligt att avbryta 

sin medverkan. 

En viktig del inom forskningsetiken som vi övervägde efter val av metod var 

Helsingforsdeklarationen. I deklarationen betonades vikten av att forskningen skulle 

granskas av en oberoende instans och endast skulle utföras av personer som var 

kvalificerade för uppgiften. Framför allt beskrevs i deklarationen hur patienter och andra 

forskningssubjekt behandlades på rätt sätt. Bland annat beskrevs i deklarationen att 

patienternas intressen och rätt till integritet skulle gå̊ före samhällets och forskningens 

intressen. För att försäkra sig om att deltagarna i studien ville medverka på eget initiativ 

samt värna om integritet och självbestämmande valde vi att inte utföra intervjuer på 

tidigare arbetsplatser eller med gamla kollegor. Detta för att undvika en beroendeställning 

mellan oss och deltagare, där de deltagande kände sig skyldiga att medverka i studien 

(World Medical Association, 2013).  

Eftersom intervjuerna spelades in var det viktigt att deltagarna blev tillfrågade om de 

godkände detta. I enlighet med Kjellström (2012) informerades även deltagarna om att det 

var frivilligt att delta i studien, samt att en deltagare när som helst hade möjlighet att 

avbryta sin medverkan. Studien var dessutom konfidentiell vilket innebar att alla svar har 

avidentifierats för att värna om deltagarnas integritet. Detta för att deltagarna skulle kunna 

svara öppet och ärligt på frågorna utan att behöva vara oroliga över att någon skulle kunna 

identifiera vem som har medverkat. Med stöd av Kjellström (2012) ansågs det som 

väsentligt att garantera att känsliga uppgifter och/eller personuppgifter inte kunde läsas av 

obehöriga. Efter att ljudfilerna blivit transkriberade raderades dessa. Dokumenten med de 

transkriberade texterna förvarades på våra privata datorer med lösenkodlås för att 

obehöriga inte skulle kunna läsa dem.  

 

RESULTAT 

 

De sex deltagarnas erfarenheter presenterades i resultatet genom text eller citat i de 

kategorier som framkom under analysen. Första stycket under varje kategori är en 

sammanfattning. De citat som valdes har presenterats med kursiv stil och indrag. Citaten 

komprimerades till viss del för att öka läsförståelsen där uttryck som ”hmm”, ”ehm” och 

”mm” exkluderades. De delar där citerad text uteslutits markerades med tre punkter inom 

snedstreck. Studiens deltagare benämndes efter yrkestitel vilket i detta fall innebar 

exempelvis sjuksköterskan, sjuksköterskorna. 

 

 

 

Tabell 2 Presentation av kategorier och underkategorier 

 

Kategorier 

 

 

Underkategorier 

Relationer Primärgrupper 

Alliansskapande 

Kommunikation Bemötande 
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Samtal 

Struktur Personalens arbetssätt 

Gränssättning 

Patientfokus Autonomi 

Tidiga tecken 

Miljö Stimulireducering 

 

Relationer 

Samtliga sjuksköterskor berättade att de i den dagliga omvårdnaden arbetade mycket med 

att bygga relationer med sina patienter. Flera av sjuksköterskorna beskrev att många av 

avdelningens patienter var återkommande och att det därmed blev extra viktigt att 

patienterna kände förtroende för sjuksköterskan. Vidare beskrevs hur personalen byggde 

relationer på avdelningen genom att hela tiden vara närvarande och finnas till hands för 

patienterna i de allmänna utrymmena. Just den här typen av närvaro upplevdes ha en 

lugnande effekt på patienterna och ingav trygghetskänsla.   

 

Vi sitter gärna ute hos patienterna och vi sitter kanske och läser en tidning, 

och det kan ju se ut som att man sitter och slöar på arbetstid. Men det har ju 

med den här närvaron att göra, och den är väldigt lugnande. 

 

Primärgrupper 

Samtliga sjuksköterskor berättade hur de arbetade i vårdlag/primärgrupper. Fördelarna med 

detta arbetssätt upplevdes som många, bland annat ansågs detta vara en fördel vid 

relationsbyggnad mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskorna beskrev även att en 

av deras viktigaste uppgifter för att kunna förebygga hot och våld på avdelningen var att ta 

sig tid att lära känna patienten bättre, vilket underlättades genom att de arbetade i 

primärgrupper. Vidare framkom det att det tyvärr inte var möjligt att ha en bra relation med 

alla patienter och att det ibland behövdes en annan sjuksköterska som hade fått en bättre 

kontakt med patienten. 

 

Det viktigaste är ju att skapa en bra relation, eller så bra som möjligt, det är 

ju inte alltid det går att skapa en bra relation. Men en så bra relation med 

patienten som möjligt. Det tycker jag är det allra viktigaste. Utan det så 

förlorar man mycket. 

 

Andra fördelar som beskrevs var att sjuksköterskorna genom att arbeta i primärgrupper 

blev väldigt insatta i sina patienter och deras situation. Detta innebar fördelar som att 

sjuksköterskorna lärde sig hur varje patient fungerade och det blev lättare att veta på vilket 

sätt det var bäst att kommunicera med patienten. Flera sjuksköterskor tog även upp hur 

samarbetet i primärgrupperna förebyggde hot och våld genom att sjuksköterskorna kunde 

prata ihop sig om vad som gällde för varje patient. På det sättet kunde alla ge patienten 

samma svar och patienten behövde därför inte agera ut på grund av förvirring av att blivit 

lovad olika saker av olika personer. 

 

… så hänvisar man den patienten till sin grupp, till sin primärgrupp som den 

tillhör och då har man liksom kanske pratat ihop sig om vad är bäst för den 

här patienten angående det här, vad det nu må vara. Så har man samma svar 

till patienten och det är ofta väldigt lugnande. 
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Alliansskapande 

Sjuksköterskorna betonade vikten av ett alliansskapande med patienten där förtroende var 

ett av nyckelorden. Alliansskapande beskrevs som jätteviktigt och flera sjuksköterskor såg 

detta som en viktig del inom god omvårdnad och förebyggande av hot och våld på 

avdelningen. Vidare beskrevs även att en god allians med patienten som dessutom 

involverade anhöriga sågs som en stark skyddsfaktor där risken för hot och våld var 

minimal.  

 

Alltså det är ju A och O höll jag på att säga. Att så att säga få en, vissa kallar 

det för allians, få en relation hur den nu ser ut. Det är tryggt, det är ett 

förtroende mellan mig och patienten, den är ju också någon slags garanti för 

att en hotfull situation är ju liksom minimal i vår relation då, det är ju väldigt 

många vinster med relationer. 

 

Det framkom att vårdpersonalen ofta kunde ses som motståndare och det poängterades 

därför hur viktigt det var att prioritera alliansskapandet. Sjuksköterskorna beskrev vidare 

att de våldssituationer som uppstod ofta involverade patienter som de inte kände till sedan 

tidigare och ännu inte hunnit bygga en relation till. Flera av sjuksköterskorna berättade om 

hur grunden till en god allians handlade om att verkligen se patienten, föra en dialog och ta 

sig tid för samtal. 

 

Så att dialog och att ha en allians med patienten. Sen är vi inte alltid överens 

om saker men dom måste kunna känna ett förtroende för mig, annars kan jag 

inte jobba med dom... har dom inget som helst förtroende för mig då spelar 

det ingen roll vad jag säger, det kommer ändå inte funka. 

 

Kommunikation 

Samtliga sjuksköterskor beskrev hur god omvårdnad handlade om att ha en bra 

kommunikation med patienten. Det handlade om allt från att fråga patienterna vad de ville 

att sjuksköterskan skulle ta upp med läkaren på ronden till att ge olika typer av information 

eller motivera patienterna. Vikten av en god kommunikation för att patienten skulle känna 

sig delaktig i sin vård togs upp av mer än hälften av sjuksköterskorna. Vidare beskrevs 

även vikten av att förklara för patienten varför något önskemål nekades.  

 

Kommunikation är jätteviktigt. Kommunicera med patienten, se till att dom 

känner att dom är delaktiga i sin vård, att jag inte bara bestämmer över 

huvudet på dom. Att dom får ha önskemål, och att när dom blir nekade 

någonting så måste jag förklara varför så att dom förstår. 

 

 

 

Bemötande 

Sjuksköterskorna beskrev hur viktigt ett bra bemötande var för att ge en god omvårdnad 

och bemötandet beskrevs även som A och O. Det framkom att ett bemötande där 

sjuksköterskan utstrålade lugn, trygghet och tydlighet underlättade för att få en god relation 

med patienten. Vidare beskrevs detta som en av sjuksköterskans viktigaste uppgifter för att 

förebygga hot och våld på avdelningen. Sjuksköterskorna berättade även om hur viktigt det 

var att ge patienten ett bra bemötande redan första gången de träffades vid exempelvis 

ankomstsamtalet för att underlätta framtida vård av patienten. 
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Det är liksom från första stunden när jag… när vi skakar handen, eller inte 

skakar handen beroende på hur skygg eller icke skygg patienten är. Man får 

ju liksom se, vad har jag framför mig, vad kan jag liksom göra med mig själv, 

hur kan jag använda mig i situationen. 

 

Anpassande av bemötandet efter varje enskild patient sågs som en självklarhet av 

sjuksköterskorna. Flera sjuksköterskor beskrev att de speglade och läste av patienten så att 

de kunde anpassa sig själva och därmed ge ett bra bemötande. Det framkom även att det 

var viktigt att visa sitt stöd för patienter som hade svårt med närkontakt även om det då 

krävdes att hålla fysiskt avstånd. En av sjuksköterskorna nämnde att de använde sig av 

Bergenmodellens riktlinjer i den dagliga omvårdnaden när det kom till bemötande, både 

förebyggande samt i hot och våldssituationer. Sjuksköterskan beskrev hur det uppskattades 

att det fanns riktlinjer som förklarade hur bemötandet kunde avvärja våldsamma situationer 

samt vid tvångsåtgärder. Det framkom även att många situationer kunde avdramatiseras 

med hjälp av ett bra bemötande. I nedanstående citat beskrev en sjuksköterska hur 

personalen använde sig av Bergenmodellens riktlinjer i den dagliga omvårdnaden. 

 

Ja det är väl att man tänker på just bemötande. Det [Bemötande utifrån 

Bergenmodellen] använder vi ju jättemycket tycker jag, i alla fall jag gör det. 

 

Samtal 

Samtliga sjuksköterskor beskrev hur de kopplade samman god omvårdnad med olika typer 

av stödsamtal. Stödsamtalen kunde se olika ut och anpassades efter patientens behov. Vissa 

av samtalen var planerade och andra vid behov när en patient blev upprörd. Flera av 

sjuksköterskorna beskrev hur många hot och våldssituationer kunde avstyras i tid genom 

att personalen var uppmärksam och tog patienten åt sidan för stödsamtal. Vidare beskrevs 

att det var viktigt att anpassa samtalet efter när patienten var mottaglig, patienter som var 

mitt i en psykos eller ett maniskt skov upplevdes som svårare att nå fram till med samtal 

just då. 

 

… man får väl ha någon slags fingertoppskänsla. Jag kan ju inte gå in med 

en patient som jag känner att här kommer det att smälla till. Då kanske det 

blir liksom en annan ingång, men många situationer kan man så att säga 

prata sig fram... och då undvika våld. 

 

Flera av sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att ta sig tid för samtal och att relationer 

med patienterna byggdes genom samtal. Det sågs även som positivt att det inom psykiatrin 

fanns mer tid för samtal än inom den somatiska vården. Vidare beskrevs hur det ibland inte 

var nog ändå, att vissa patienter behövde återkommande samtal under hela dagen. 

Sjuksköterskorna beskrev vikten av att låta patienten ta plats och ha en tanke bakom 

omvårdnadssamtalet. Det framkom även att sjuksköterskorna genom att ha ett syfte med 

samtalet lättare kunde styra samtalet och motivera patienten. 

 

Så god omvårdnad är väl sammantaget att patienten efteråt tackar för något 

bra samtal eller för en bra stund som har så att säga, har lyft patienten en 

smula. 
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Struktur 

Sjuksköterskorna poängterade hur viktigt det var med fungerande rutiner och struktur på 

avdelningen. Flera av sjuksköterskorna beskrev även hur det blev en trygghet för både 

patienter och personal när alla jobbade likadant. Vidare beskrevs vikten av ett gott 

samarbete i personalgruppen och att de med hjälp av strukturen kunde förebygga många 

hot och våldssituationer. Det framkom även att patienterna blev lugnare av att de kände till 

strukturen så att de inte behövde undra över saker eller agera ut för att få som de ville. 

 

Vi har ju patienter som kan vara både hotfulla och våldsamma men vi har 

egentligen inget hot och våld på avdelningen. Väldigt, väldigt lite. Så att det 

handlar om att vi har en väldigt bra struktur, vilket gör att det blir väldigt 

tryggt för patienterna. 

 

Personalens arbetssätt 

Samtliga sjuksköterskor beskrev hur personalens arbetssätt kunde förebygga hot och våld 

på avdelningen. Att vara synlig på avdelningen och på så sätt förutse våldssituationer och 

anpassa personaltätheten i tid togs upp av flera sjuksköterskor.  

 

… det är bra att undvika att det blir våldsamma situationer. Det är inte något 

som, det är ju väldigt stressande för alla inblandade och det är mycket 

skönare att ha det liksom lugnt och skönt. Det blir bättre för alla. 

 

Sjuksköterskorna beskrev att de använde sig av Bergenmodellens riktlinjer när en hot eller 

våldssituationer uppstod på avdelningen, men de beskrev även att de var dåliga på att 

uppdatera utbildningen. Att sjuksköterskorna var dåliga på att uppdatera utbildningen sågs 

som det enda negativa med att jobba efter Bergenmodellen. Flera sjuksköterskor tog upp 

hur bra det var med en tydlig struktur att arbeta efter vid hot och våldssituationer 

exempelvis vem som skulle prata med patienten, hur många i personalen som behövdes 

och vilka grepp de använde sig av för att inte skada patienten. Vikten av att personalen 

hela tiden kommunicerade med patienten under en våldssituation eller tvångsåtgärd samt 

uppföljande samtal direkt efter situationen och dagen efter togs upp av flera 

sjuksköterskor. Vidare beskrevs att de sällan behövde hålla fast patienten eller lägga 

patienten i bälte i samband med tvångsinjektioner utan att personalen istället genom god 

kommunikation kunde få patienten att ta emot sprutan ändå. Sjuksköterskorna beskrev 

även Bergenmodellens riktlinjer som ett avvärjande tankessätt där så lite våld som möjligt 

användes för att i första hand lösa situationerna på andra sätt. Vidare beskrevs 

Bergenmodellen som positiv med ett viktigt tänk och en trygghet för personalen. 

 

 

… man blir väldigt mycket tryggare som personal när man får en sån 

utbildning. Annars så, och just också med dom här greppen, hur man ska 

hålla för att inte göra illa patienten, inte sig själv och hela säkerhetstänket 

runt det. Att man alltid ska vara flera och att vem det är som ska prata och 

alltihopa. Det är en superbra metod. 

 

Efter att en hot eller våldssituation uppstått på avdelningen berättade samtliga 

sjuksköterskor att de fått det stöd de kände att de behövde genom samtal och reflektion i 

personalgruppen. Vidare beskrevs hur dessa reflektioner hjälpte till att förebygga att 

liknande situationer uppstod i framtiden. Det framkom även att sjuksköterskorna kunde ha 
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fått ytterligare stöd vid behov. Sjuksköterskorna berättade även att en del avdelningar hade 

som rutin att det varannan vecka kom en psykolog/terapeut till avdelningen för planerade 

samtal. 

 

Vi pratar ju mycket i personalen. Hade jag känt att jag behövde något övrigt 

stöd så hade jag sökt det men i och med att vi har en väldigt bra 

personalgrupp som pratar väldigt öppet med varandra om sådana här saker 

så ansåg jag vid det tillfället att det räckte. 

 

Gränssättning 

För att få en struktur som fungerade tog sjuksköterskorna upp att de arbetade med 

gränssättning. Om patienterna inte följde de förhållningsregler som fanns på avdelningen 

behövde sjuksköterskorna säga ifrån. Exempel på sådana situationer som togs upp var om 

en patient var högljudd i allmänna utrymmen eller inte tog hänsyn till att de allmänna 

utrymmena var till för alla patienter. Vid dessa tillfällen använde sig sjuksköterskorna av 

rumsavskiljning vilket togs upp som en förebyggande åtgärd för hot och våld eftersom 

högljudda patienter lätt kunde trigga andra patienter att bli våldsamma. 

 

Om det är en patient som är högljudd i de allmänna utrymmena på 

avdelningen så säger vi till att det här är inte okej, du får tysta ner dig eller 

gå in på ditt rum. 

 

Flera av sjuksköterskorna beskrev även hur deras patienter behövde fasta mattider för att 

det annars kunde bli diskussioner som lätt eskalerade. Här betonades vikten av ett gott 

samarbete i primärgruppen så att alla i personalen gav dessa patienter samma svar då det 

hörde till patienternas sjukdomsbild att jämföra med varandra. Om en patient fick 

någonting utanför strukturens ramar av en sjuksköterska så kunde det vid nästa tillfälle bli 

diskussioner mellan patienten och andra sjuksköterskor som följde strukturen och därmed 

nekade. Här beskrevs även diskussioner som uppkom genom att patienter jämförde med 

varandra. Det framkom även att gränssättning var nödvändigt men att sjuksköterskan var 

som mest utsatt att hamna i en hot eller våldssituation vid dessa tillfällen. Sjuksköterskorna 

ansåg även att det var vanligare med hot och våld mellan patient och personal snarare än 

mellan patienter. 

 

När då någon som inte är vad vid det vill kräva än det ena, än det andra och 

vi bara säger nej nej nej, då kan det absolut bli en hotfull situation. Om 

någon inte är van att bli gränsad och så kommer vi in och sätter gränser hela 

tiden, så det kan bli ett problem. 

 

Flera av sjuksköterskorna tog upp att många patienter föredrog att stanna på avdelningen 

så länge som möjligt. Vidare beskrevs att detta kunde leda till att patienter blev hotfulla vid 

utskrivning. Oftast var den här typen av hot inte riktade mot personalen utan vanligare var 

hot om självskada, något som sjuksköterskorna kände att de var vana vid och kunde 

hantera. Det framkom även att gränssättning vid dessa tillfällen kunde innebära en trygghet 

för patienterna. Vidare beskrevs att många patienter upplevde det som en trygghet att ha 

sin plats på avdelningen säkrad genom att de följde reglerna och strukturen som fanns, att 

de inte behövde agera ut eller hota om självskada för att få stanna. 
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… och dom vet vad som gäller och vi kan vara ganska fyrkantiga med att det 

här, så här uppför man sig på den här avdelningen. Dom behöver inte spela 

ut eller agera ut för att få stanna kvar… 

 

Patientfokus 

Samtliga sjuksköterskor beskrev hur viktigt det var att alltid ha patienten i fokus. 

Sjuksköterskorna beskrev innebörden av patientfokus genom att de arbetade med 

personcentrerad omvårdnad och tänkte på patientens bästa i alla lägen. Flera av 

sjuksköterskorna ansåg att patientfokus och uttrycket god omvårdnad hörde ihop. Vidare 

beskrevs att det var viktigt att sjuksköterskorna tog hänsyn till patientens egna 

förutsättningar och arbetade efter deras mål. Sjuksköterskorna beskrev även hur viktigt det 

var att de lyssnade på patienten, respekterade patienten och hade insikt om att alla patienter 

är olika som individer. Vidare beskrevs vikten av att varje patient skulle känna sig sedd, 

även om patienten i fråga inte krävde mycket uppmärksamhet. Det framkom även att detta 

var en av de viktigaste uppgifterna för att förebygga hot och våld på avdelningen. Grunden 

till detta ansågs vara att om patienterna kände sig sedda var risken mindre att de kände 

behov av att agera ut. 

 

Man ser till patientens bästa, från patient till patient förstås. Man kan ju inte 

bestämma vad som är god omvårdnad, att ett specifikt sätt är god 

omvårdnad. Det måste ju vara från individ till individ, vem man möter. 

 

Autonomi 

Sjuksköterskorna beskrev hur god omvårdnad innebar att värna om patientens autonomi 

och att detta var extra viktigt på psykiatriska slutenvårdsavdelningar. Sjuksköterskorna 

berättade vidare att patientens autonomi tillfälligt behövde lyftas bort för patientens bästa 

vid vissa situationer. Vid dessa tillfällen poängterades vikten av att de lät patienten 

bestämma så mycket som möjligt och att de på avdelningarna jobbade mot minskat tvång 

på alla sätt. Vidare beskrevs hur sjuksköterskorna, för att värna om patientens värdighet 

och autonomi, fokuserade på att ge patienterna eget ansvar i största möjliga mån. Det 

framkom även att de genom att låta patienten ta eget ansvar kunde förebygga många hot 

och våldssituationer genom att inte tränga patienten.  

 

God omvårdnad ser till att tillgodose patientens behov, att upprätthålla 

patientens värdighet och det är ju lite speciellt på en avdelning där dom 

flesta vårdas enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård. Ibland så måste man 

lyfta bort patientens autonomi tillfälligt för att liksom kunna ge den 

omvårdnad som patienten behöver men som i stunden inte samtycker till. 

 

Sjuksköterskorna beskrev även god omvårdnad som ett individuellt begrepp och något som 

behövde anpassas från individ till individ. Flera sjuksköterskor betonade vikten av att 

respektera patienterna samt deras upplevelser och känslor. Vidare beskrevs även att det var 

viktigt att få reagera som människa och att många av patienterna gick igenom väldigt 

jobbiga situationer i livet. Det framkom även att patienterna givetvis inte fick bli 

våldsamma men att det var viktigt att sjuksköterskan accepterade att patienterna hade 

känslor som behövde komma ut och bearbetas. Sjuksköterskans roll vid dessa tillfällen 

ansågs vara att lyssna på patienten och visa förståelse för patientens situation. 
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Och att respektera patienten. Dom har sina svårigheter och jag kan inte gå in 

och sätta mig att jag vet bättre för att jag är sjuksköterska. Det är ju dom 

som upplever sina svårigheter. /…/ jag måste ändå lyssna på patienten. Det 

är dom som upplever och det är dom som känner. 

 

Sjuksköterskorna beskrev i samband med Bergenmodellen att fokus låg på patienterna och 

deras säkerhet vid alla åtgärder. Vidare beskrevs att de grepp sjuksköterskorna fått lära sig 

under Bergenutbildningen var framtagna för att inte skada patienterna utan för att skydda 

dem från sig själva och omgivningen. Det framkom även att patientfokus var viktigt i 

samband med eventuella tvångsåtgärder där sjuksköterskorna använde sig av 

Bergenmodellens riktlinjer. Vid tvångsåtgärder beskrev sjuksköterskorna det som positivt 

att ha riktlinjer de kunde följa för att åtgärderna skulle kännas så bra som möjligt för 

patienten, även om det var en jobbig situation för båda parter.  

 

Och allting är ju för att inte skada patienten utan man måste ju hela tiden 

tänka på att det är en patient, vi är ju inga poliser. Utan vi ska skydda dom. 

 

Tidiga tecken 

Sjuksköterskorna beskrev hur de arbetade med tidiga tecken för att kunna förhindra att hot 

och våld uppstod på avdelningen, där patientfokus togs upp som väsentligt. Att personalen 

var uppmärksam på hur patienterna mådde för dagen samt vilka patienter som inte borde 

vara i närheten av varandra beskrevs som en viktig del. Det framkom även att den kliniska 

blicken som en av sjuksköterskornas viktigaste uppgifter för att förebygga hot och våld på 

avdelningen. Vidare beskrevs vikten av att vara fokuserad som personal och hur den 

kliniska blicken krävdes för att kunna förutse hot och våldssituationer samt upptäcka tidiga 

tecken. 

 

... den kliniska blicken, för att förutse risker för hot och våld och se tidiga 

tecken. 

 

Sjuksköterskorna beskrev att de genom att ha en bra relation med sina patienter lättare 

kunde upptäcka tidiga tecken och på så sätt förebygga många hot och våldssituationer på 

avdelningen. Vidare beskrevs att det var detta som Bergenmodellen handlade om, att lägga 

märke till tidiga tecken och därmed förutse hot och våld samt avstyra i tid. Det framkom 

även att sjuksköterskorna arbetade med skattningsskalan Brøset Violence Checklist (BVC) 

för att de tidigt skulle kunna notera tecken på hot och våld. Vidare beskrevs tidiga tecken 

hos en patient som exempelvis irritabilitet och verbala hotfullheter. Andra tidiga tecken 

kunde även vara att patienten var utåtagerande samt var bullrig och smällde i dörrar. 

 

Vi arbetar med tidiga tecken, vi har ju en skattning som kallas för BVC som 

har sex komponenter /.../ det är väl ett av dom bästa instrumenten. 

Miljö  

Samtliga sjuksköterskor beskrev hur miljön på avdelningen kunde påverka patienternas 

mående. Flera sjuksköterskor beskrev att de genom sitt arbetssätt försökte förebygga hot 

och våld på avdelningen genom att främja en lugn och trygg atmosfär. Det framkom även 

att personalen aldrig visade patienten att de var stressade och att de aldrig var någon som 

sprang på avdelningen om det inte var larm. Vidare beskrevs att patienterna ofta ville 

stanna kvar och att de kände sig så pass trygga på avdelningen att de förmodligen skulle gå 

och stänga dörrarna igen om personalen gick och låste upp dem. Det framkom även att 
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personalen arbetade för kortare vårdtider eftersom avdelningen var så pass skyddad mot 

omvärlden att det kunde bli svårt för patienterna att vänja sig vid den riktiga världen vid 

utskrivning. En annan nackdel som beskrevs var att vårdmiljön tillsammans med andra 

patienter som var i samma situation kunde försämra tillfrisknandet. 

 

... men vi vill ju att dom ska ha ett liv... och det finns ju inte här. Här lär dom 

känna andra patienter som är i samma situationer och dom delar dåliga 

erfarenheter, tipsar varandra om dåliga saker och hur man skadar sig och 

vilka tabletter, och det är helt fel miljö att vara i. 

 

Stimulireducering 

En gemensam nämnare där sjuksköterskorna beskrev att det kunde vara rörig och högljudd 

stämning var i matsalen. Flera av sjuksköterskorna berättade även att det inte var ovanligt 

att det uppstod små kollisioner mellan patienter just i matsalen där alla patienter var 

samlade samtidigt och kunde trigga varandra. Vidare beskrevs att många patienter kunde 

vara extra känsliga för om det var en rörig och högljudd miljö relaterat till sömnbrist eller 

maniskt skov, och att personalen därför arbetade med reducering. En del av detta kunde 

vara att personalen lät patienten äta i lugn och ro på sitt rum istället för i matsalen med alla 

medpatienter. 

 

Det innebär att en patient som är såhär febrig i hjärnan av att ha pågått 

försämrad sömnkvalitet, under flera dygn eller kanske under en längre 

period /.../ behöver då avgränsas och komma i någon slags lugn miljö där 

han eller hon så att säga får god natts sömn... 

 

Vidare beskrevs att syftet med stimulireducering var att lugna ned patienter som 

personalen märkte blev uppe i varv och inte kunde sortera sina tankar. Sjuksköterskorna 

upplevde att detta kunde förebygga många hot och våldssituationer på avdelningen genom 

att avskilja den upprörda patienten från andra patienter innan det gick för långt. Det 

framkom även hur andra patienter ofta tog efter den upprörda patientens känslor och 

därmed ökade risken för en våldssituation. Sjuksköterskorna beskrev här vikten av att 

avskilja patienten i tid genom att exempelvis ta med patienten till rummet för att varva ned 

och vid behov erbjuda stödsamtal. 

 

Anledningen till att man avskiljer det kan ju liksom vara reducera stimuli 

runt patienten, men det kan också vara att den inte ska hamna i 

våldssituation... och det blir liksom lugnare för de andra, det blir en lugnare 

stämning. 

 

Sjuksköterskorna beskrev att andra typer av stimulireducering kunde vara pausad 

anhörigkontakt om patienten upplevde att samtal med anhöriga rörde upp onödiga känslor. 

Även kommunikationsbegränsning kunde förekomma för patientens bästa, det vill säga 

begränsad tillgång till exempelvis dator eller telefon. Syftet med 

kommunikationsbegränsning kunde vara att patienten inte skulle skriva saker på sociala 

medier eller sätta sig i olika typer av skulder patienten senare skulle ångra vid 

tillfrisknande. Det framkom även att dessa konsekvenser kunde röra upp mycket känslor 

hos patienterna som ofta hade ångestproblematik och därmed leda till att patienten blev 

utåtagerande. 
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DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

Samtliga sjuksköterskor upplevde att alliansskapande med patienten var väldigt viktigt och 

beskrevs både som god omvårdnad samt förebyggande av hot och våld på avdelningen. 

Sjuksköterskorna menade att en god relation med patienten innebar att verkligen se 

patienten, alltid vara närvarande och tillgänglig för samtal. Relationen mellan patient och 

sjuksköterska skulle även speglas av en trygghetskänsla och förtroende mellan patient och 

sjuksköterska. Gilburt, Rose och Slade (2008) beskrev att vikten av en god relation mellan 

patient och sjuksköterska inte ska underskattas och att det finns många vinster med 

relationer. God omvårdnad och relationen mellan sjuksköterska och patient kopplades även 

samman i en studie av Schröder, Ahlström och Larsson (2006) där relationen beskrevs som 

en grundläggande faktor för god omvårdnad. Detta överensstämde även med 

Bergenmodellens riktlinjer där det beskrevs hur grunden till en våldsförebyggande miljö 

handlade om att bygga och underhålla goda relationer mellan patient och personal i det 

vardagliga arbetet (Stockholms läns landsting, 2011). Trots att samtliga sjuksköterskor 

beskrev alliansskapande med patienten som väldigt viktigt var det ingen av dem som hade 

kännedom om dess betydelse i Bergenmodellens riktlinjer. En möjlig orsak kunde vara att 

Bergenutbildningen som sjuksköterskorna fick på sin arbetsplats var mer inriktad på 

hantering av våldssituationer, och att en god relation med patienten sågs som en 

självklarhet.  

 

En god kommunikation lade enligt sjuksköterskorna grunden för goda relationer och 

ansågs vara en viktig del för att få patienten att känna sig delaktig i sin vård. Här beskrevs 

även vikten av att sjuksköterskan var tydlig i sin kommunikation samt hade förmågan att 

anpassa kommunikationen efter varje specifik patient. Sjuksköterskorna beskrev att de 

vanligaste våldssituationerna involverade patienter de ännu inte hunnit skapa en relation 

med. Det kunde exempelvis vara psykospatienter som upplevdes svårare att kommunicera 

med. Detta låg i linje med det som Gilburt, Rose och Slade (2008) menade, att både patient 

och sjuksköterska var tvungna att vara mottagliga för att en god kommunikation skulle 

kunna uppnås. Vidare beskrevs att en dålig eller bristfällig kommunikation var ett hinder 

för att en bra relation skulle kunna byggas. Detta överensstämde även med det mest 

centrala inom Peplaus omvårdnadsteori, där det beskrevs hur en god relation mellan patient 

och sjuksköterska byggdes genom bra kommunikation (Forchuk, 1993). Sjuksköterskorna 

beskrev även hur de genom att lära känna patienterna upptäckte bästa sätt att kommunicera 

med varje specifik patient, vilket förebyggde våld på avdelningen. Sjuksköterskorna 

beskrev därmed ett omvänt samband där en god relation med patienten låg till grund för en 

bra kommunikation. En förklaring till detta kunde vara att dessa två begrepp, goda 

relationer och kommunikation, gick hand i hand och därmed lade grunden för varandra.  

 

Samtliga sjuksköterskor beskrev vikten av ett bra bemötande och såg detta som en viktig 

del inom god omvårdnad. I enlighet med Peplaus beskrivning av sjuksköterskans olika 

roller (Forchuk, 1993), beskrev sjuksköterskorna hur de anpassade sitt bemötande efter 

varje specifik patient och situation. Ett bra bemötande enligt sjuksköterskorna innebar att 

sjuksköterskan utstrålade lugn, tydlighet och trygghet i alla situationer. Sjuksköterskorna 

beskrev hur de i sitt arbetssätt speglade och läste av patienten så att de kunde anpassa sig 

själva och därmed ge ett bra bemötande. I Bergenmodellens riktlinjer beskrevs vikten av 

ett bra bemötande som en våldsförebyggande åtgärd. Riktlinjerna handlade genomgående 

om bemötande både i den dagliga omvårdnaden samt vid hantering av hot och 
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våldssituationer (Stockholms läns landsting, 2011). Trots att samtliga sjuksköterskor 

beskrev vikten av bemötande var det endast en av sjuksköterskorna som kopplade samman 

detta med Bergenmodellens riktlinjer. En möjlig orsak kunde även här vara att 

Bergenutbildningens innehåll fokuserade mer på hantering av våld än dess förebyggande 

del vid utbildning av sjuksköterskor.  

 

Samtliga sjuksköterskor beskrev att de använde sig av Bergenmodellens riktlinjer i den 

dagliga omvårdnaden när en patient visade tidiga tecken på att vara upprörd eller 

aggressiv. Fereidooni Moghadam, Fallahi Khoshknab och Pazargadi (2014) beskrev vikten 

av att avstyra våld i tid då detta kunde få negativa konsekvenser genom att bland annat 

påverka relationen mellan patient och sjuksköterska. Personal som uppmärksammade 

tidiga tecken på aggressivitet hos upprörda patienter sågs som en väsentlig del för ett tidigt 

avstyrande av våld. Detta bekräftades även av sjuksköterskorna som beskrev hur de lättare 

kunde upptäcka tidiga tecken på våld genom att ha en god relation till sina patienter. Ett 

samband kunde därmed ses mellan att upptäcka tidiga tecken på våld och en god relation 

mellan patient och sjuksköterska. 

 

Samtliga sjuksköterskor beskrev patientfokus som en viktig del i den våldsförebyggande 

omvårdnaden där nyckelord som autonomi och respekt var återkommande. Samtidigt var 

det flera sjuksköterskor som beskrev hur patientens autonomi ibland behövde åsidosättas 

för att kunna erbjuda patienten god omvårdnad. En våldsförebyggande omvårdnadsåtgärd 

som i vissa fall istället kunde leda till våld var gränssättning, där flera av sjuksköterskorna 

ansåg att de var som mest utsatta för hot och våld. I Bergenmodellens riktlinjer beskrevs 

hur personalen genom att ta fysisk kontroll eller sätta gränser för en patients beteende 

tillfälligt tar ifrån patienten sin rätt till självbestämmande. Vidare beskrevs vikten av ett 

lugnt, engagerat och respektfullt bemötande i dessa situationer (Stockholms läns landsting, 

2011). Även Schröder, Ahlström och Larsson (2006) beskrev i sin studie ur 

patientperspektiv hur patienterna ansåg att god omvårdnad innebar att bli respekterade 

samt att de fick möjlighet att känna sig delaktiga i sin egen vård. Detta visade att det fanns 

en ökad risk för hot och våld när sjuksköterskorna utförde en åtgärd som egentligen var 

våldsförebyggande. En förklaring kunde vara att patienterna kände att de fick sin autonomi 

kränkt vid olika gränssättningar vilket därmed kunde leda till att patienten blev 

utåtagerande. Bergenmodellens riktlinjer betonade vikten av ett respektfullt bemötande av 

upprörda patienter i olika situationer vilket sjuksköterskorna kunde ha användning för vid 

exempelvis gränssättning. Eftersom sjuksköterskorna i vår studie ansåg att de var dåliga på 

att uppdatera sin utbildning i Bergenmodellen kunde en möjlig lösning på detta vara att det 

lades mer fokus på utbildning.   

 

Precis som Peplau beskrev att vårdmiljön kan stärka patientens hälsa eller förhindra 

tillfrisknande (Forchuk, 1993), tog sjuksköterskorna upp att en rörig miljö kunde leda till 

uppvarvade patienter och våldssituationer. Även i Bergenmodellens riktlinjer beskrevs hur 

en otrygg miljö som delades med andra människor med psykisk ohälsa kunde leda till våld 

(Stockholms läns landsting, 2011). I en studie av Schröder (2006) beskrev patienter 

miljöns betydelse där de efterfrågade en lugn atmosfär där de kunde känna sig trygga och 

där det fanns möjlighet att få vara ifred vid behov. Sjuksköterskorna i vår studie upplevde 

att matsalen var den del på avdelningen där det var svårt att upprätthålla en lugn atmosfär 

och att detta kunde få negativa konsekvenser. En lugnare miljö i matsalen kan vara ett bra 

område att fokusera på eftersom miljön i matsalen upplevdes som en risksituation för hot 

och våld på avdelningen. Rumsavskiljning av patienter verkade vara den lösning som 

användes mest på sjuksköterskornas avdelningar idag vilket vid många situationer 
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fungerade bra, men relaterat till den ökade risken för hot och våld sjuksköterskorna 

beskrev upplevde vi att det fanns ett behov av alternativa lösningar. Därför kunde det vara 

betydelsefullt att skapa lugna platser på avdelningen där patienterna kunde få vara i fred 

för att på så sätt undvika onödiga konfrontationer och våldssituationer.  

 

Under arbetets gång väcktes frågetecken angående huruvida Bergenmodellens riktlinjer var 

ett nytt sätt att tänka eller en sammanställning av tidigare riktlinjer och tankesätt. Flera av 

Bergenmodellens huvudbegrepp kunde återfinnas i tidigare forskning och 

omvårdnadsteorier som exempelvis Peplaus interaktionsteori (Forchuk, 1993). I 

Bergenmodellen fanns även klara riktlinjer för hantering av våldssituationer, vem som 

skulle prata, hur många ur personalen som skulle vara i rummet samt var de skulle vara 

utplacerade. Det beskrevs även i riktlinjerna att största fokus skulle läggas på det dagliga 

omvårdnadsarbetet där goda relationer, god kommunikation och bra bemötande var 

nyckelorden (Stockholms läns landsting, 2011). Däremot kunde vi inte hitta några 

specifika riktlinjer eller definitioner på vad dessa begrepp innebar. Relationer, 

kommunikation och bemötande är breda begrepp som borde definieras för att de skulle 

kunna tillämpas i det vardagliga arbetet. I Bergenmodellens riktlinjer beskrevs även vikten 

av att personalen hade ett likadant arbetssätt och arbetade efter samma struktur 

(Stockholms läns landsting, 2011) vilket är svårt att genomföra utan tydliga riktlinjer för 

det förebyggande arbetet. En möjlig orsak kunde vara att den nytänkande delen i 

Bergenmodellens riktlinjer helt enkelt handlade om en tydlig struktur vid hantering av 

våldssituationer snarare än det dagliga omvårdnadsarbetet. Slutsatsen av detta innebar att 

det behövdes tydligare riktlinjer för det förebyggande arbetet i Bergenmodellens riktlinjer 

samt en definition av breda nyckelbegrepp som exempelvis innebörden av goda relationer 

och bra bemötande.  

 

Metoddiskussion 

Vid val av metod diskuterades för- och nackdelar med intervjustudier relaterat till studiens 

syfte. Fördelarna vi ansåg med en intervjustudie var att det gav möjlighet att få en bredare 

förståelse av sjuksköterskornas egna erfarenheter. Detta överensstämmer med det som 

Danielson (2012a) beskriver, att en intervjustudie ger den bästa möjligheten att ta del av 

deltagarnas erfarenheter, eftersom deltagarna då kan berätta mer utförligt med sina egna 

ord. Intervjuer som metod jämfördes med litteraturöversikt där det framkom att syftet med 

en litteraturöversikt var att få en bild av forskningsläget och därmed underlag för att 

bedriva en evidensbaserad vård (Rosén, 2012). Med detta som grund kom vi fram till att en 

intervjustudie lämpade sig bäst relaterat till syftet i vår studie. En nackdel som diskuterades 

var att en intervjustudie beskrevs som tidskrävande med lång planeringsfas, 

genomförandefas samt omfattande efterarbete. Den aspekten var viktig att väga in eftersom 

vi hade en begränsad tidsperiod att arbete efter. Trots att intervjustudie beskrevs som 

tidkrävande valdes denna metod eftersom den lämpade sig bäst relaterat till studiens syfte. 

I enlighet med Danielson (2012a) löstes tidsaspekten genom noggrann planering och 

förarbete innan intervjuerna genomfördes. 

 

En intervjuguide med öppna frågor valdes eftersom vi ansåg att det fanns många fördelar 

med en semistrukturerad modell. Danielson (2012a) beskrev att frågorna inte behövde 

ställas i en specifik ordning utan istället anpassas efter samtalets riktning, vilket vi såg som 

en stor fördel. Vidare beskrev Danielson att intervjuaren inte skulle vara för styrd av 

ordningen i intervjuguiden vilket kunde förstöra samspelet med deltagare, vilket vi tog i 
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åtanke under samtliga intervjutillfällen. Detta upplevde vi tillförde en känsla av ett jämlikt 

samtal med deltagarna vilket ledde till rika och utförliga svar. 

 

I enlighet med Danielson (2012a) var en heterogen grupp gällande ålder och antal år i 

arbetslivet som legitimerade sjuksköterskor något vi strävade efter. Detta för att vi skulle få 

en så bred kunskap och erfarenhet som möjligt i resultatet. I resultatet fick vi en bred 

spridning i ålder och antal år i arbetslivet samt en jämn fördelning mellan könen. Genom 

denna heterogena grupp upplevde vi att resultatet fick tillräckligt stor bredd för att vara 

överförbar till en större grupp individer som arbetar inom den psykiatriska slutenvården. 

Detta överensstämde även med det som Danielson (2012b) beskrev, att resultatet från en 

studie med kvalitativ innehållsanalys inte kunde generaliseras men däremot kunde vara 

överförbart till en liknande grupp eller situation. 

 

För att deltagarna skulle känna sig bekväma att bli intervjuade valde vi i enlighet med 

Trost (2010) att en av oss skulle ha en aktiv roll, medan den andra skulle hade en passiv 

roll. Vi upplevde att detta sågs som positivt av deltagaren eftersom intervjun fick en 

avslappnad känsla och blev mer likt ett samtal mellan två personer. Anteckningarna om 

kroppsspråk, från intervjuaren med en passiv roll, var sedan till stor hjälp vid 

transkribering av intervjuerna och tolkning av data. Danielson (2012a) beskrev att 

deltagarens gester, ansiktsuttryck och kroppsspråket var av betydelse vid analys av data i 

kvalitativa intervjustudier. Vi upplevde även att anteckningar angående detta gjorde det 

lättare att beskriva deltagarnas erfarenheter när vi sammanställde resultatet. För att markera 

när deltagarna poängterade betydelsen av en mening med hjälp av kroppsspråk eller 

ansiktsuttryck valde vi att använda frasen ”betonade vikten av” i det färdiga resultatet.  

 

För att försäkra oss om att resultatet i vår studie höll hög kvalitet och var trovärdigt valde 

vi att i enlighet med Danielson (2012a) att summera deltagarnas svar genomgående under 

intervjutillfällena för att försäkra oss om att vi uppfattade svaren på rätt sätt. Vi upplevde 

att detta även underlättade vid dataanalysen samt förhindrade att våra egna tolkningar och 

åsikter speglades i resultatet. Detta ansågs som väsentligt då vi valt en analysmetod med 

induktiv ansats där vi ville utgå från deltagarnas egna erfarenheter. Vid de sista två 

intervjutillfällena upplevde vi att många intervjuer upprepade liknande erfarenheter som vi 

fått vid tidigare intervjuer. Detta tolkades som att resultatet från intervjuerna var trovärdigt 

vilket överensstämde med det som Malterud (2014) beskrev, att studiens giltighet stärktes 

om repetitiva data framkom under intervjuerna. Ett problem vi upplevde i samband med 

vår studie var att vi själva inte genomgått Bergenutbildningen utan endast läst på genom 

den information som fanns tillgänglig. I diskussionen fick vi därmed utgå helt från vad 

deltagarna beskrev att de kom ihåg från utbildningen och jämföra detta med den skriftliga 

informationen. Vi upplevde därmed att trovärdigheten i vår studie hade kunnat vara ännu 

högre om vi också genomgått Bergenutbildningen. 

 

Genom valet av metod ansågs att vi kunnat ta del av deltagarnas erfarenheter och kunskap i 

stor utsträckning samt att resultatet blev trovärdigt. Med ovanstående diskussion som stöd 

ansåg vi att studiens syfte att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av hur god omvårdnad 

med Bergenmodellen som stöd kunde förebygga hot och våld har besvarats. 

 

Slutsats 

Sjuksköterskorna ansåg att uttrycket god omvårdnad var ett subjektivt begrepp som 

behövde anpassas efter varje specifik patient. Nyckelord som tillsammans blev god 
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omvårdnad var relation/allians med patienten där kommunikation och samtal var en viktig 

del. Bra bemötande i alla situationer samt att ta sig tid för patienten och värna om 

autonomin ansågs som väsentligt. Dessa delar beskrevs som grunden till att förebygga hot 

och våld på avdelningen tillsammans med en fungerande struktur samt en lugn och trygg 

miljö. Ett gott samarbete i personalen där personalen var engagerad och på så sätt 

upptäckte tidiga tecken på hot och våld sågs som en viktig del i det dagliga 

omvårdnadsarbetet. Flera av dessa delar beskrevs i Bergenmodellens riktlinjer som 

sjuksköterskorna uttryckte att de använde sig av vid hantering av våldssituationer snarare 

än i den dagliga omvårdnaden. Därmed behövs en tydligare definition av breda begrepp i 

Bergenmodellens förebyggande del.  

 

Fortsatta studier  

En tydligare definition av begrepp i Bergenmodellens förebyggande del behöver beskrivas 

i riktlinjerna för att de ska bli mer användbara för sjuksköterskor i det dagliga 

omvårdnadsarbetet. Forskning angående innebörden av goda relationer, god 

kommunikation och bra bemötande samt eventuella samband mellan begreppen känns 

relevant. I resultatet framkom även att vissa delar av avdelningen var utsatt för hot och 

våld i större utsträckning än andra exempelvis matsalen. Vidare studier angående hur hot 

och våld kan förebyggas i allmänna utrymmen vore av stor vikt för att en lugn och trygg 

miljö ska kunna uppnås på hela avdelningen. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Begreppet omvårdnad är brett och har i många fall en annan betydelse inom den 

psykiatriska slutenvården i jämförelse med den somatiska vården. Mer tid finns för samtal 

med patienten där god omvårdnad kan innebära till exempel relationsbyggnad eller att ha 

förmågan att anpassa sitt bemötande efter varje specifik patient. I sjuksköterskans 

grundutbildning läggs mer fokus på att beskriva olika psykiatriska tillstånd än hur den 

dagliga omvårdnaden skiljer sig från den somatiska vården. Därmed känns det relevant att 

mer ingående beskriva hur sjuksköterskor tillämpar omvårdnad inom den psykiatriska 

vården under utbildningen. Sjuksköterskor inom psykiatrin är mer utsatta för hot och våld 

än övriga delar av vårdkedjan men kan i stor utsträckning förebyggas. För att 

nyutexaminerade sjuksköterskor som vill arbeta inom psykiatrin ska vara mer förberedda 

borde även våldsförebyggande åtgärder och modeller få mer fokus under sjuksköterskans 

grundutbildning. 
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Till verksamhetschef 

 

 

Vi heter Malin Vikander Karls och Anneli Nygren och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 

15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör hur god omvårdnad inom sluten 

psykiatrisk vård kan förebygga hot och våldsamma situationer. Vi är därför mycket 

intresserade av att få genomföra arbetet (intervjuer med sjuksköterskor) på Er klinik, XX 

under vecka 12.  

 

Om Du godkänner att studien genomförs på Er klinik, är vi tacksamma för din underskrift 

av denna bilaga. Vi kommer att kontakta Er under vecka 11 för att få besked angående Er 

eventuella medverkan. Om ni väljer att medverka kommer vi och hämtar bilagan med Er 

underskrift. Om Du känner dig tveksam till att studien genomförs på Er klinik är vi 

tacksamma för besked om detta. Har Du ytterligare frågor rörande undersökningen är Du 

välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 
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II 

 

Sammanfattning av arbetets upplägg och innehåll 

 

Arbetets titel 

Sjuksköterskans erfarenheter av hur god omvårdnad med Bergenmodellen som stöd kan 

förebygga hot och våld på en sluten psykiatrisk avdelning.  

 

Problemområdet  

Att hot- och våldsamma situationer förekommer inom sluten psykiatrisk vård är ett faktum. 

Vi vill ta reda på hur sjuksköterskor arbetar med att förebygga dessa situationer i den 

dagliga omvårdnaden samt vad god omvårdnad innebär för sjuksköterskor inom den slutna 

psykiatriska vården. Bergenmodellen är framtagen som en förebyggande åtgärd mot hot 

och våldsamma situationer, vi vill därför dessutom ta reda på hur sjuksköterskor använder 

sig av Bergenmodellens riktlinjer i praktiken. 

 

Syftet  

Syftet är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av vad god omvårdnad innebär inom den 

psykiatriska slutenvården samt hur den omvårdnaden med Bergenmodellen som stöd kan 

förebygga hot och våld på avdelningen. 

 

Arbetets design och metod för datainsamling 

Som metod för den här studien har en kvalitativ intervjustudie valts. Intervju valdes som 

datainsamlingsmetod för att det som ska studeras i denna forskning är sjuksköterskornas 

egna erfarenheter. De semistrukturerade intervjuerna kommer att styras av en frågeguide 

med två huvudfrågor. Det kommer att genomföras 6-7 intervjuer med sjuksköterskor. 

 

Tidslängd för arbetet 

Vecka 10-18, 2015  
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III 

Verksamhet Stockholm, datum  

Adress  

Postnummer ORT  

 

Hej!  
  

Vi heter Malin Vikander Karls och Anneli Nygren och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 

15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör hur god omvårdnad inom sluten 

psykiatrisk vård kan förebygga hot och våldsamma situationer. Vi är därför intresserade av 

att få genomföra intervjuer med sjuksköterskor som väljs utifrån kriterierna att de är 

legitimerade sjuksköterskor, att de arbetar på en sluten psykiatrisk avdelning samt att de 

har jobbat på avdelningen i minst två år. 

  

Problemområde 

Att hot- och våldsamma situationer förekommer inom sluten psykiatrisk vård är ett faktum. 

Vi vill ta reda på hur sjuksköterskor arbetar med att förebygga dessa situationer i den 

dagliga omvårdnaden samt vad god omvårdnad innebär för sjuksköterskor inom den slutna 

psykiatriska vården. Bergenmodellen är framtagen som en förebyggande åtgärd mot hot 

och våldsamma situationer, vi vill därför dessutom ta reda på hur sjuksköterskor använder 

sig av Bergenmodellens riktlinjer i praktiken. 

 

Syfte  

Syftet är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av vad god omvårdnad innebär inom den 

psykiatriska slutenvården samt hur den omvårdnaden med Bergenmodellen som stöd kan 

förebygga hot och våld på avdelningen. 

 

Design och metod 

Som metod för den här studien har en kvalitativ intervjustudie valts. Intervju valdes som 

datainsamlingsmetod för att det som ska studeras i denna forskning är sjuksköterskornas 

egna erfarenheter. De semistrukturerade intervjuerna kommer att styras av en frågeguide 

med tre huvudfrågor. Det kommer att genomföras 6-7 intervjuer med sjuksköterskor. Vi 

räknar med att varje intervju kommer att ta ca 45 min. Alla intervjuer kommer att spelas in. 

 

Etiska överväganden 

Innan intervjuerna kan genomföras behövs det tillstånd från verksamhetschef och 

sjuksköterska som ingår i studien. Varken namn på sjukhus, avdelning eller 

sjuksköterskorna som är med kommer att avslöjas i arbetet. De sjuksköterskor som deltar 

kommer att upplysas om att de när som helst kan avbryta intervjun om de vill, och att alla 

uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Allt material från intervjuerna kommer att 

förstöras efter att arbetet blivit godkänt. 

  

Med vänlig hälsning 

 

Malin Vikander Karls   Anneli Nygren 

mejladress    mejladress 

telefonnummer   telefonnummer 

  

Handledare: Agnes Botond, telefonnummer, mejladress 
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IV 

Intervjuguide                           

Malin Vikander Karls och Anneli Nygren  

2015-03-06 

 

Bakgrundsfrågor 

 

Hur många år har du arbetat som legitimerad sjuksköterska? 

Hur länge har du arbetat på den här avdelningen? 

Berätta om dina arbetsuppgifter på avdelningen. 

 

Huvudfrågor 

 

Beskriv vad uttrycket god omvårdnad innebär för dig som arbetar inom psykiatrin?  

 

Hur tror du att god omvårdnad kan förebygga hot och våldsamma situationer på 

avdelningen? 

 Har du själv varit med om någon hot eller våldssituation?  
Om ja: vad hände då? 
Om nej: känner du till någon situation då en arbetskamrat har råkat ut för en 
hot eller våldssituation? Vad hände då? 
Hur tror du att ni i personalen hade kunnat förebygga att den situationen 
uppstod? 

 Vad fick du för stöd efter att du hade varit med om den situationen? 
 Använde ni er av Bergenmodellens riktlinjer på den arbetsplats där 

situationen uppstod?  
 Berätta hur ni arbetar för att förebygga hot och våldsamma situationer på den 

här avdelningen. 
 Vilken typ av hot eller våld är vanligast på er avdelning?  

Är det vanligast att det sker mellan patienter eller mellan patient och 
vårdpersonal?  

 Berätta i vilka situationer du tror att sjuksköterskan har störst risk att hamna i 
hot eller våldssituationer.  

 

Vad känner du till om Bergenmodellen? 

 Hur använder du dig av Bergenmodellens riktlinjer i den dagliga 
omvårdnaden? 

 Använder ni er av Bergenmodellen när en hot eller våldssituation uppstår?  
Om ja:  
 - Vilka fördelar ser du med Bergenmodellen? 
 - Vilka nackdelar ser du med Bergenmodellen? 
 
Om inte: berätta vad ni har för rutiner? 
 - Vilka fördelar ser du med era rutiner? 
 - Vilka nackdelar ser du med era rutiner? 

 

Sammanfattningsvis: vilken uppgift tror du är viktigast i din roll som sjuksköterska för att 

kunna förebygga hot och våldsamma situationer på avdelningen?  


