
ABSTRACT 
Introduction: Violence towards employees in the psychiatric ward is increasing 
at an alarming rate. Reports concerning the effect on the staff’s psychological 
health are disturbing. These workforces are those most affected by brutality and 
for ages it has been looked upon as a part of the psychiatric line of work. This 
viciousness is threatening the safety for both the personnel and the patients. It is 
the employer’s responsibility to make sure that violence or threats are prevented 
with every means possible. Aim: To illustrate the experiences of violence within 
the psychiatric wards, from the employees’ point of view. Method: A literary 
study was performed with systematic collection of studies concerning the matter. 
These studies were then reviewed by quality and reviewed to identify categories 
and sub-categories. Result: It was discovered that strong experiences of exposure 
is linked to the care of violent patients and the work was described as a world of 
insanity and madness. Many nurses feel that their work is psychologically taxing 
and the brutality they face affect the care and attitude towards the patient in a 
negative way. This leads to the fact that physical restraint may become a 
legitimate way to hurt the patient. It was found that work relations such as the 
physical work environment, the possibility for debriefing and the chance to 
influence shapes the impact of violence. Many caregivers demands training in 
managing violence. Discussion: The authors of this study claim that a 
development of training for the personnel on how to manage the violence is of 
great importance. The necessity to evaluate what has happened is pointed out and 
also the fact that good communication between the employees would help in 
stopping the violence. 
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Klargörande och definiering av begrepp 
Våld: Med våld åsyftas i denna studie våldtäkt, suicidförsök, mord, mordförsök, 

hot, överfall, agiterade och hotfulla skrik, skador, slagsmål. Detta är med eftersom 

våld i alla former påverkar personalen som möter detta våld. 

Eskalering: Betyder upptrappning. Studierna som har granskats använder 

escalation, vilket översatts direkt till svenska och åsyftar i denna studie agiterad 

och/eller våldsamma patienter. 

De-eskalering: Att verbalt lugna ned agiterade och/eller våldsamma patienter. 

Personal: Avser i denna studie främst sjuksköterskor och i andra hand 

vårdpersonal så som skötare och psykiatriker.  
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Introduktion 

Våldet i det svenska samhället har under 1990-talet uppmärksammats alltmer. 

Rapporteringar i massmedia pekar på ökad förekomst av fysiskt våld och 

användning av vapen på offentliga platser, inklusive butiker, banker, skolor och 

restauranger. Som arbetsmiljöproblem är våldet inom vården inget nytt. Forskning 

på senare tid har visat att våld mot vårdpersonal inte längre förknippas enbart med 

psykiatrin utan även inom äldrevården och den somatiska vården (Arnetz, 2001, s. 

124). Personalen inom vården är utan jämförelse de mest utsatta för hot och våld i 

arbetet (Sandström, 2007, s. 10).  Av antalet anmälda arbetsskador relaterat till 

våld år 1998 var 22 % inom hälso- och sjukvården. Vård och omsorgssektorn står 

för 6 av 10 anmälningar om arbetsskador relaterat till våld eller hot, och i just 

omvårdnaden av psykiskt sjuka och utvecklingsstörda är våldet mest 

förekommande (Menckel, 2000, s. 11-14). Vid de grövsta våldsbrotten finns en 

viss överrepresentation av personer med någon form av psykisk störning eller 

sjukdom. Det finns även vetenskapligt stöd för att en del psykiska sjukdomar eller 

störningar medför ökad risk för aggressivitet. Det är även bevisat att detta kan 

vara kopplat till missbruk, begåvningshandikapp eller psykopatiska 

personlighetsdrag (Socialstyrelsen, 2004). 

   Länge har våldsamma eller aggressiva patienter betraktats som en del av jobbet 

inom psykiatrin. Skötarna inom den slutna psykiatrin är dem som enligt statistiken 

är mest utsatta vad det gäller våld mot personal. Vart femte fall leder till 

personskador, bland dem har det visat sig att ung och outbildad personal är de 

som drabbas värst. På Karolinska sjukhusets akutpsykiatriska avdelning har det 

visat sig att ett av trehundra jourbesök leder till våld mot personal, detta av totalt 

cirka 16000 besök per år (Lidberg & Wiklund, 2004, s. 272). Psykiatrisk vård är 

en riskverksamhet när det gäller hot och våld. Denna yrkesgrupp omfattar dels 

skötare inom psykiatrin men även skötare av psykiskt utvecklingsstörda 

(Menckel, 2000, s. 15-16).  

   Våld på psykiatriska avdelningar hotar säkerheten och välbefinnandet hos 

patienter och personal. Även fast det inte är helt klart varför dessa aggressioner 

uppstår så tycks de bero på en kombination av problem relaterat till patienten, 

personal och institutionen (Muralidharan & Fenton, 2007). Våldsincidenter sker 
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inte som följd av slumpen. Varningstecken förkommer ofta före våldet, men de 

kan vara svåra att känna igen och tolka (Sailas & Fenton, 2000).  

   Enligt Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS, 1993:2, § 2-5, 11) ska 

arbetsgivaren utreda risker och vidta åtgärder för att förebygga hot eller hot om 

våld i arbetet. Dessutom ska våld eller hot om våld förebyggas i så vid 

utsträckning som möjligt, särskilda säkerhetsrutiner ska finnas och de ska hållas 

aktuella. Vidare så är det beslutat att arbetstagarna ska ha tillräcklig utbildning, få 

information och instruktioner för att arbetet ska kunna genomföras säkert och med 

trygghet. Där det finns risk för återkommande våld eller hot om våld ska 

arbetstagarna få särskilt stöd och handledning. Arbetstagare som utsatts för våld 

eller hot om våld skall snabbt få hjälp och stöd för att förebygga eller lindra både 

fysisk och psykisk skada, detta ska arbetsgivaren ha särskilda rutiner för. 

   Säkerheten regleras också av lagen om psykiatrisk tvångsvård (SFS 1991:1128, 

§15). Enligt denna ska vården bedrivas så att den uppfyller kraven på god säkerhet 

i verksamheten. Det ska finnas den personal, de lokaler och den utrustning som 

behövs för att en god säkerhet skall kunna tillgodoses i verksamheten, det ska 

också finnas någon som har ansvaret för säkerheten.  

   Enligt Brottsbalken (SFS 1962:700, 24 kap, §1-2) så har den som i arbetet hotas 

eller utsätts för våld lika rätt som en privatperson att försvara sig själv, så kallat 

nödvärn. Rätten att tillgripa nödvärn föreligger då ett brottsligt övergrepp på 

person eller egendom är överhängande.  

   Isolering eller bältesläggning används inom psykiatrin då patienten är en risk för 

sig själv eller andra och anses vara de säkraste sätten att förhindra våld, och anses 

även vara mest värdigt för patienten. Det är dock omdiskuterat ifall dessa metoder 

endast används i skyddande syfte eller om det även används som ett straff (Sailas 

& Fenton, 2000). Nyligen publicerad forskning visar att bältning påverkar både 

personalens och patienternas psykiska hälsa negativt, och det ses snarare som ett 

straff framförallt av patienter (Paterson & Duxbury, 2007). Ett annat sätt att 

försöka undvika våldsincidenter är så kallad de-eskalering. Detta går bland annat 

ut på att man närmar sig patienten på ett lugnt sätt och ger patienten olika 

alternativ att välja, samtidigt som man låter patienten behålla sin värdighet. Andra 

delar av de-eskalering består av att man verbalt försöker lugna en patient för att på 

så vis undvika en våldssituation. Vidare ska man observera tecken som ilska och 

agitation hos patienten (Muralidharan & Fenton, 2007).  
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   Lagen om psykiatrisk tvångsvård (SFS 1991:1128, § 6, 19, 20) reglerar den 

svenska psykiatrin när det gäller tvångsåtgärder. En patient får kortvarigt avskiljas 

från andra patienter om det är nödvändigt på grund av att patienten genom 

aggressivt eller störande beteende försvårar vården av de andra patienterna. 

Patienten får också kortvarigt spännas fast med bälte om det finns en omedelbar 

fara för att en patient allvarligt skadar sig själv eller någon annan. Skulle 

tvångsåtgärden behöva förlängas omprövas detta av chefsöverläkaren. 

   Paterson och Duxbury (2007) skriver att det rapporteras om allt fler och 

allvarligare våldsöverfall mot personal inom psykiatrin och oro över hur detta 

påverkar personalen psykiskt. Forskare hävdar också att vårdare inom psykiatrin 

kan som en reaktion på våldet reagera med aggressivitet och rädsla eller 

avståndstagande gentemot våldsamma patienter.  

 
Syfte  
Syftet med detta arbete är att genom en litteraturstudie belysa personalens 

upplevelse av våld förorsakat av patienter som vårdas på psykiatrisk avdelning. 

 
Frågeställning 
Hur upplever personalen våldsamma patienter? Hur hanterar personalen 

våldsamma patienter? 

 

Metod 

Insamlandet av litteratur 
En litteraturstudie har genomförts där vetenskapliga artiklar kritiskt granskats och 

värderats. Artiklarna har sökts fram från databaserna PubMed, Cinahl och 

Psychinfo. Sökningen har skett systematiskt med MeSH termer i fritextsökning. 

Sökorden som använts är; psychiatric nursing, psychiatry, patient violence, 

violence, attitude of health personnel, aggression, experience och nursing staff, 

eller dessa sökord i kombination som redovisas i tabell 1. Artiklar som granskats 

och bedömts vara aktuella för ämnet och av tillfredsställande vetenskaplig kvalitet 

har sammanställts i resultatet (jmf Forsberg & Wengström, 2003, s. 29-30). 

   I bakgrunden har review artiklar använts som sökts fram i databaserna Cochrane 

och PubMed, med hjälp av olika kombinationer av sökorden. Manuell sökning har 

även genomförts på Mittuniversitets bibliotek i Sundsvall. Sökningen har även 

skett på google.se samt på sbu.se, sos.se och på lakartidningen.se. 
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   De sökord som först användes i sökningen utav artiklarna, relevanta för syftet 

var; psychiatric nursing, nursing staff, attitude of health personnel, psychiatry, 

violence, patient violence, mental health service och nursing care. Nursing care 

valdes bort, då det inte är omvårdnad generellt som rör studiens syfte, utan den 

psykiatriska omvårdnaden. Sökordet mental health service valdes också bort, 

eftersom det inte ger träffar på främst psykiatrisk omvårdnad utan mer generellt 

på psykiatrisk vård. Attitude of health personnel, ger få träffar i databasen 

PsychInfo och kompletterades med sökordet experience. Patient violence 

kompletterades med aggression, för större spridning på träffar.  

   Sökningen strukturerades genom att testa fram passande kombinationer av 

sökorden. Kombinationerna av sökorden passades ihop för att de med stor 

sannolikhet skulle ge träffar på artiklar relevanta för syftet och även ge ett 

tillfredsställande antal träffar. De slutgiltiga sökningarna, antal träffar samt 

sökorden presenteras i tabell 1.  

   Siffror som i tabellen anges inom parentestecken indikerar en artikel som tagits 

med för granskning. Siffran anger också i vilken databas och med vilken 

kombination av sökord som artikeln först påträffades. 
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Tabell 1. Tabellöversikt, sökord, antal träffar och sökmotorer 

                Databaser 
 
Sökord 

PubMed* Cinahl* Psychinfo* Total antal 
träffar 

1 Psychiatric Nursing 954 1289 2270 4513 
 

2 Nursing staff 
 

4439 3792 1347 9578 

3 Attitude of Health 
Personnel 

13226 2244 8 15478 

4 Experience 
 

55150 14494 81017 150661 

5 Violence 
 

9774 3943 23747 37464 

6 Psychiatry  
 

5904 1483 124622 132009 

7 Aggression 
 

2906 1060 14591 18557 

8 Patient violence 
 

1739 451 379 2569 

1 AND 2 
 

186 
 

232 232 650 

1 AND 2 AND 3 136 
 

26 
(2)** 

0 162 

1 AND 2 AND 3 AND 
4 

31 
(3)** 

4 
 

0 35 

1 AND 2 AND 3 AND 
5 

10 
(3)** 

1 
 

0 11 

1 AND 2 AND 3 AND 
6 

30 
(1)** 

5 
 

0 35 

1 AND 2 AND 3 
AND 7 

11 
(1)** 

2 
 

0 13 

1 AND 2 AND 3 
AND 8 

6 
 

1 
 

0 7 

1 AND 2 AND 4 AND 
5 

2 
 

6 
(1)** 

47 
(10)** 

55 

1 AND 2 AND 4 AND 
6 

8 
 

3 
 

78 
(3)** 

89 

1 AND 2 AND 4 AND 
AND 7 

5 
 

5 
 

45 
 

55 

1 AND 2 AND 4 AND 
8 

2 
 

6 
 

32 
 

40 

Limits*** Humans. English. 
Swedish. All 
Adult: 19+ years. 
Published in the 
Last: 10 years. 

English. All 
Adults. Publicerat 
mellan 1997-
2008. 

Humans. English. 
Adulthood (18 yrs 
& older). 
Publicerat mellan 
1997-2008 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Sökningarna är gjorda 2008-01-27 

**Antal träffar som gått vidare till granskning anges inom parentes, se närmare förklaring på nästkommande 

sida.  

*** De limits som har valts beror på att artiklar som ej är skrivna på engelska eller svenska inte är relevanta 

eftersom det är de språk vi behärskar. Cinahl och Psychinfo tillåter dock bara limits på ett språk och därför 

väljs engelskan, som sannolikt ger mest träffar. Vidare så är det inom den vuxna psykiatrin vi inriktar oss och 

därför har vi valt att söka på ”adults”. Djur är naturligtvis inte heller av intresse och därför väljs ”humans”.  Vi 

är intresserad av senare forskning och därför väljs forskning som publicerats de senaste 10 åren. 
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Inklusions- och exklusionskriterier  

Artiklar som belyser personalens upplevelse kring våld mot personal inom den 

psykiatriska vården inkluderades. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och 

svenska, samt publicerade de senaste tio åren.  

Artiklar om patienter under 18 år, och artiklar om annan verksamhet än psykiatri 

samt artiklar om icke våldsamma patienter exkluderades. 

 
Klassificering och värdering  
Artiklarna har  klassificerats och värderats in i olika grupper enligt den modell 

som använts vid SBU-rapport nr 4 (1999, s. 15-16, 48-49). Dessa grupper är; C, P, 

R, L, K. De bedömdes även enligt en tregradig skala med avseende på 

vetenskaplig kvalitet, där I står för hög kvalitet, II medelkvalitet och III låg 

kvalitet. Kriterier för indelning i grupper och bedömning av kvalitet presenteras i 

bilaga 2. 

 

Bearbetning av artiklarna 

Bearbetningen av artiklarna har genomförts i tre faser i likhet med den modell 

som statens beredning för medicinsk utvärdering tidigare har använt (SBU, nr 3, 

1999, s. 15-16).  

   Analysen av artiklarna genomfördes enligt en mall som tidigare använts och är 

utformad av Ove Hellzén och Anita Pejlert. Denna mall finns väl beskriven i 

SBU-rapport, nr 4 (1999) och bifogas som bilaga 3. 

   Kvalitetsgranskningen redovisas i ett analysschema, enligt den metod som 

använts i SBU, nr  3 (1999, s. 41-50), och finns med som bilaga 1a och 1b.  

 
Fas 1 
Den första bedömningen av artiklarna gjordes genom att titel och abstrakt lästes, 

antalet fördelar sig på 105 i Pubmed, 59 i Cinahl och 202 i PsychInfo, varav vissa 

är dubbletter. Artiklar relevanta för syftet eller som berörde ämnet söktes upp i 

fulltext och laddades ner. Sedan skrevs artiklarna ut för vidare granskning.  

 

Fas 2 
I denna fas lästes 24 artiklar igenom som valts ut i fas 1. Dessa artiklar granskades 

för att kunna bedöma om de skulle exkluderas eller inkluderas och redovisas i ett 

analysschema i bilaga 1a för de 15 inkluderade artiklar och bilaga 1b för de 9 
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exkluderade. Artiklar som var relevanta för syftet eller berörde ämnet, samt 

uppfyllde inklusionskriterierna valdes ut till fas 3. 

 
Fas 3 
I den här fasen lästes artiklarna igenom upprepade gånger och kategorier och sub-

kategorier som berörde syftet identifierades. Artiklar som gått igenom den slutliga 

bedömningen sammanställdes och redovisas i resultatet. Exkluderade artiklar 

redovisas i bilaga 1b. Kvalitetsbedömningen redovisas i analysschemat och 

presenteras i bilaga 1a och 1b. Bilaga 2 och 3 ligger till grund för 

kvalitetsbedömning av artiklarna  

 
Analys  
Efter det att granskningen genomförts lästes artiklarnas resultat upprepade gånger 

för att genom innehållsanalys urskilja kategorier och sub-kategorier som berör 

syftet eller frågeställningarna. Dessa kategorier sammanställdes sedan i resultatet 

(jmf, Forsberg & Wengström s 146, 147). De kategorier och sub-kategorier som 

identifierats presenteras i tabell 2. 

 

Etiska överväganden 

Omvårdnadsforskaren har skyldighet att följa de etiska riktlinjer som gäller för 

alla forskare. Dessa etiska riktlinjer gäller genom alla faser i forskningsprocessen 

(Sykepleiernes samarbeid i Norden, 1995, s. 27-30). 

   Hänsyn har tagits till om artiklarna för ett etiskt resonemang, men eftersom vår 

litteraturstudie bygger på redan genomförda studier är det ej givet att artiklar utan 

etiskt resonemang har uteslutits, det har dock påverkat kvalitetsbedömningen.  

   Många artiklar medtagna i denna studie saknar granskning av etiska kommittéer. 

I många fall har det dock tagits hänsyn till anonymitet, och det förekommer också 

att studierna har sökt tillstånd hos ledningen för den aktuella avdelningen där 

studien genomförts. 
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Resultat 

Av de artiklar som slutligen kom med i studien var nio kvantitativa respektive sex 

kvalitativa. Fem studier kom från Storbritannien, två från Sverige, en från 

England och Wales, Sverige och Storbritannien, Taiwan, USA, Australien, 

Schweiz, Nya Zeeland och en från Turkiet. Vidare så bedömdes sju stycken 

artiklar ha hög kvalitet, respektive åtta stycken vara av medelkvalitet. Vissa 

studier återkommer under flera kategorier.  

    

Tabell 2. Kategorier och sub-kategorier identifierade genom artikelgranskning 

Kategorier  Sub-kategorier 

Upplevelsen av våldsamma 

patienter 

 

Känslor 
Utsatthet 
Hantering av upplevelser  

Förhållningssätt 

 
Hantering av våldsamma patienter 
Fysiska tvångsåtgärder 
Våldets inverkan på vården 

Arbetsmiljö Den fysiska arbetsmiljön 
Arbetsförhållanden 
Utbildning 
Stöd och säkerhet 

Personalens inställning 
gentemot patienten 

Synen på patienten  
Attityder mot patienten 

 

 

Upplevelsen av våldsamma patienter 

Elva studier beskriver kategorin upplevelsen av våldsamma patienter, fördelat på 

sub-kategorierna ”känslor”, ”utsatthet” och ”hantering av upplevelser”. 

 

Känslor 

I en kvalitativ studie med hög kvalitet av Hellzen, Asplund, Sandman och 

Norberg (1999) framkom det genom intervjuer hur personalen som vårdar en svårt 

sjuk och extra vårdkrävande man, ser på patienten och sig själva i vården. Studien 

handlar om en patient och beskrivs med att han hade flera diagnoser, åt det han 

kom över så som exkrementer, tobak och glas, gjorde sexuella närmanden mot 

personalen och slog sönder allt som gick att slå sönder, fönstren, väggar och 

garderober. Patienten kunde också gå till attack mot medpatienterna och vårdarna, 

antingen med knutna händer eller andra tillhyggen. I studiens resultat rapporterar 

en del av vårdarna om att de varje morgon fick ont i magen på vägen till arbetet 
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och ibland sjukanmälde sig för att de inte längre stod ut med att gå till arbetet. I 

svåra situationer var det personalen själv som var det enda stödet. Vårdarna erfor 

en känsla av att patienten bestämde på avdelningen, de befann sig i en värld av 

galenskap och vansinne, de kände sig kuvade och uppgav att man var tvungen att 

lyda honom om man inte ville komma till skada. Rädslan för patienten gick till 

och med så långt att den påverkade vårdarnas relationer till sina egna familjer.  

   Bowers et al. (2006) skriver i en kvalitativ studie av hög kvalitet om vilken 

inverkan allvarliga och olyckliga incidenter hade på slutna avdelningar. 

Personalen beskriver hur nedstämdhet och demoralisering inom vårdteamet följde 

en allvarlig och olycklig incident. Personalgruppen kunde vara lamslagen, 

bekymrad och de förlorade intresset för arbetet. Efter incidenter med dödlig 

utgång gav personalen uttryck för sorg, förlust, chock och förvirring, särskilt 

vanligt är detta då patienten var känd av personalgruppen. Efter sådana känslor 

följde eftertankar med funderingar om något hade kunnat göras annorlunda för att 

förhindra det inträffade. Dessa funderingar blandades också med känslor av skuld 

och förfäran. En del uttalade en önskan om att ha kunnat göra mer för att 

förhindra det som skett. 

   En kvantitativ studie av hög kvalitet av Soares, Lawoko och Nolan (2000) fann 

att bland de som utsatts för våld under det senaste året var majoriteten i 

upplevelsen att arbetet ofta eller alltid var psykologiskt påfrestande. Förhållandet 

var liknande bland de som kände oro, eller rastlöshet på arbetet – vilka 

rapporterade om större utsatthet för våldshandlingar.  

   I en kvantitativ studie av medelkvalitet av Nolan, Soares, Dallender, Thomsen 

och Arnetz (2001) rapporterar engelska psykiatrisjuksköterskor, som i samma 

undersökning funnits vara frekvent mer utsatta för våld än deras svenska kollegor 

om lägre grad av självkänsla i jämförelse med svenska sjuksköterskor efter en 

våldsincident som skett någon gång under de senaste tolv månaderna. Engelska 

sjuksköterskor upplevde också att deras arbete alltid var psykologiskt påfrestande 

till skillnad från deras svenska kollegor. Däremot uppgav fler engelska 

sjuksköterskor att de hade flera goda egenskaper men samtidigt upplevde de i 

högre grad att de inte fanns mycket de kände sig stolta över. Svenska 

psykiatrisjuksköterskor uppgav i större utsträckning att de var i det stora hela 

nöjda med sig själva, men uppgav att de i vissa stunder kände sig odugliga mer 

frekvent än engelska sjuksköterskor.  
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   Nolan et al. (2001) fann att upplevelsen av arbetet som psykologiskt påfrestande 

hängde samman med lägre nivå av självkänsla hos de psykiatrisjuksköterskor som 

varit utsatta för våld inom de senaste 12 månaderna. 

 

Utsatthet 

I en kvalitativ studie av hög kvalitet (Johnson & Hauser, 2001) beskriver en 

sjuksköterska en situation när hon försökte de-eskalera föräldrar och deras barn att 

hennes hjärta dunkade, spänningen och oron låg i luften och skriken rungade 

omkring henne. 

  Soares et al. (2000) undersökning påvisar att de mest utsatta för våld oftast var 

yngre än 30 år och förövaren var oftast en inlagd patient.  

   I studien av Hellzen et al. (1999) delger vårdarna att de kände sig stolta med hur 

de hanterade en så svår patient på ett professionellt sätt, men upplevde en känsla 

av övergivenhet och att inte bli förstådda i den svåra situationen utav kollegor från 

andra avdelningar, avdelningens psykiatriker, vårdarnas egna släktingar och 

patientens släktingar. Känslan av utsatthet var stor också därför att varken 

läkemedel eller andra tekniker för att lugna patienten hjälpte. 

   Bowers et al. (2006) kvalitativa studie fann att det spelade ingen roll om den 

allvarliga och olyckliga incidenten skett för 2 eller 3 år sedan – en av deltagarna 

beskrev till och med en incident som inträffat 10 år tidigare – den påverkade ändå 

personalens utövande i yrket. Allvarligare incidenter, särskilt de med dödlig 

utgång påverkade hela det sjukhus där det inträffat, oavsett avdelning.  

   I en kvalitativ studie av medelkvalitet beskriver Lee et al. (2003) de negativa 

konsekvenser som personalen upplever och skador de ådragit sig i samband med 

fysiska tvångsåtgärder. Detta var allvarligare skador som bland annat blåtiror, 

skadad rygg, ömmande revben, brutet näsben och en dislokerad arm. Mindre 

allvarligare skador som sår från klösningar, skrubbsår och blåmärken rapporteras 

också. 

   McKenna, Poole, Smith, Coverdale och Gale (2003) presenterar i sin 

kvantitativa studie av medelkvalitet att nyexaminerade sjuksköterskor inom 

psykiatrin var mer utsatta för våld och hot än nyexaminerade sjuksköterskor inom 

övriga hälso- och sjukvården. Av personalen som arbetade inom psykiatrin hade 

72 % varit utsatta för verbala hot och det kan jämföras med övriga grupper där 

siffran låg mellan 23 % till 38 %. Inom psykiatrin hade 19 % av personalen blivit 
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utsatta för så grova våldsövergrepp att de behövt uppsöka läkarvård. Bland övrig 

vårdpersonal låg siffran mellan 0 % och 3 %.  

   I en kvantitativ studie av medelkvalitet (Martin & Daffern, 2006) beskriver en 

manlig vårdare pressen av den konstanta efterfrågan på manlig personal vid 

hanteringen av våldsamma och aggressiva patienter. Särskilt i de fall som ledde 

till isolering. De fann också att det inte var någon skillnad i upplevelsen av våld 

beroende på hur länge vårdarna hade arbetat inom psykiatrin.         

   Lee et al. (2003) fann i sin studie att andra faktorer som förstärker personalens 

upplevelse av utsatthet är medpatienter som försökt ingripa till en annan 

medpatients försvar då fysiska tvångsåtgärder tillämpats.   

   I sin kvantitativa studie av medelkvalitet lägger Bilgin och Buzlu (2006) fram 

att nästan hälften av sjuksköterskorna som ingick i studien någon gång hade blivit 

utsatta för våld under deras karriär. Sjuksköterskorna upplevde att de i högre grad 

var utsatta för våld och verbala aggressioner jämfört med övriga på avdelningen 

exempelvis skötare och läkare. Våldet som var riktat mot personal uppkom oftast 

under nattetid då personalbemanningen var låg och våldshandlingar uppstod 

framförallt innan sjuksköterskan hade hunnit lära känna patienten.   

 
Hantering av upplevelser  

Murphy (2004) rapporterar i en kvalitativ studie av medelkvalitet att 

uppfattningen hos de som tidigare har varit utsatta för våld påverkades i två 

riktningar. Antingen förhöll man sig med större försiktighet i mötet med patienter 

som potentiellt sett hade en ökad risk för våldsamt beteende eller så hade man 

ökat förtroende i att om det hänt en gång, så kommer det inte ske igen. 

   Vårdarna i studien av Hellzen et al. (1999) menade att det var viktigt att få prata 

om de känslor som uppkom med kollegorna för att man behövde ventilera och 

dela sina upplevelser för att stå ut. 

   Två tredjedelar av deltagarna i den kvalitativa studien av Lee et al. (2003) angav 

att de fått möjligheten till debriefing efter våldsincidenter.  

   Whittington (2002) skriver i sin kvantitativa artikel av medelkvalitet att vårdare 

som ansågs vara mer toleranta emot våld beskrev att de var mindre emotionellt 

utmattade och kände att de kunde värdera sig själva positivt och som kompetenta 

(personal accomplishment) och hade också lägre känsla av depersonalisation. 
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Förhållningssätt 

Sju studier behandlar kategorin ”förhållningssätt”, dessa tar upp sub-kategorierna 

”hantering av våldsamma patienter”, ”fysiska tvångsåtgärder” och ”våldets 

inverkan på vården” 

 
Hantering av våldsamma patienter 

Chen, Hwu och Williams (2005) fann i sin studie av medelkvalitet med att de fyra 

vanligaste metoderna för att hantera våldsamma patienter i prioritetsordning var 

isolering, läkemedelsinjektion, fysiska tvångsåtgärder (bältning), och verbal de-

eskalering.  

   I Johnson och Hausers (2001) studie berättar en sjuksköterska om hur hon 

kunnat förvärva goda kunskaper i de-eskalering, det var hennes kunskapsbas om 

diagnoser och deras symtom, samt att se till skillnader mellan individer i hur 

ingripandet skedde. Det framkom också att om sjuksköterskan kände patienten 

underlättade det för att förstå och känna igen signaler på agitering hos patienten 

och därmed kunde de-eskaleringen anpassas efter individen på ett tidigt stadium.  

   Sjuksköterskor som deltog i Murphys (2004) studie ansåg att tidigare 

erfarenheter och att känna till patienten och dennes bakgrund beredde för en god 

bedömning av risken för våld orsakat av patienten. Att gå på ”magkänslan” ansågs 

också vara viktigt i riskbedömningen av våldet. Även utbildning i riskbedömning 

ansågs betydelsefullt. 

   Johnson och  Hauser (2001) rapporterar i sin studie att sjuksköterskorna tolkade 

patientens signaler och satte dem i sammanhang med patienten och patientens 

psykiska symtom. De var skickliga i att kunna avläsa både situationen och 

patienten, och särskilt skickliga i att bedöma vilken risk det fanns i situationen och 

hur den skulle kunna påverka både personal och andra patienter. Genom att lyssna 

och att försöka förstå patienten kunde man finna ett sätt att få kontakt och anpassa 

ingripandet efter patientens behov. En sjuksköterska beskrev hur hon lugnt 

använde sig av rösten för att lugna ned patienten och på ett lugnt sätt berätta för 

patienten att denne måste sluta skrika, måste sluta slåss och tala om att patienten 

måste lugna sig och tala om att denne måste samarbeta med personalen. Att ha 

kontakt med sina känsloreaktioner gör det möjligt att behålla lugnet och inte bara 

reagera på patientens beteende. Även en känsla över att veta vad patienten 

behöver och vad som behövs i situationen.  
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Fysiska tvångsåtgärder 

Legget och Silvester (2003) analyserade dokumentation av tvångsåtgärder i sin 

kvantitativa studie av hög kvalitet. De fann att isolering med bältning av patienten 

användes mer frekvent då personalen upplevde att situationen inte var 

kontrollerbar av dem, men kontrollerbar av patienten. 

   I studien av Lee et al. (2003) anger vårdpersonalen att orsaker till att sätta in 

fysiska tvångsåtgärder var att separera patienter som slåss, förhindra självskador, 

hantering av våldsamma incidenter, avbryta störande beteende och för att 

administrera läkemedel. 

   Legget och Silvester (2003) skriver i sin kvantitativa studie om personalens 

upplevelse av att ha kontroll över en situation, där fysiska tvångsåtgärder 

tillämpas. I situationer där tillämpningen av tvångsåtgärder var vanligt 

förekommande emot en patient angav personalen att de kände att de hade mindre 

kontroll jämfört med situationer där de som personal sällan behövde tillämpa 

tvångsåtgärder. 

   Lee et al. (2003) upptäckte i deras studie att personalen använt tekniker som 

böjning och låsningar av leder som teknik för att framkalla smärta och på så sätt 

kontrollera och genomföra tvångsåtgärder av patienten. 

 

Våldets inverkan på vården 

I Hellzen et al. (1999) kvalitativa studie beskrivs vårdsituationen som ett dödläge 

där patienten hade ett strupgrepp om vårdarna. Det mest förolämpande var då de 

fick spottloskor i ansiktet, detta beskrevs som en känsla av att vara oren. Då 

vårdarna själva beskrev sina upplevelser var det i termer som känslor av total 

maktlöshet och de kände sig även skrämda av sina egna känslor som väcktes till 

liv. Detta var förbjudna känslor som hat och avsky, och beskrivs som att uppleva 

sin mörka sida. Denna mörka sida hos dem visade sig bland annat genom, som en 

vårdare beskrev att man kunde ibland göra grymma saker emot patienten, som att 

se åt ett annat håll eller inte svara honom på tilltal. Vårdaren berättade också om 

att hur han/hon kommit på sig själv med att dra åt bältet extra hårt då patienten 

varit fastspänd i det. De såg sig själva som offer, utförandes ett jobb ingen annan 

ville befatta sig med. En vårdare upplevde att det spelade ingen roll om man var 

snäll eller elak. Man trodde att patienten aldrig skulle bli frisk. Omvårdnaden 

påverkades negativt och personalen kände sig hjälplös, att förstå patienten och 

situationen var svårt och att de därmed kände ett behov av stöd. Omvårdnaden 
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kring andra patienter på avdelningen blev lidande då all fokus låg nästan helt och 

hållet på en patient, vilket bidrog till känslan av skuld gentemot andra patienter.  

   Lee et al. (2003) skriver att i samband med fysiska tvångsåtgärder kände en 

tredjedel av deltagarna i studien att detta hade påverkat patienten negativt. 

Patienten upplevdes vara påtagligt plågad och upplevde tvångsåtgärden som ett 

straff, personalen menade också att åtgärden påverkat patientens välbefinnande 

och relationen med vårdpersonalen hade påverkats i negativ riktning. Man fann 

också att den bakomliggande orsaken till varför tvångsåtgärden tillämpats 

kvarstod som outredd då patienten hade en våldsam bakgrund eller då patienten 

upplevde tvångsåtgärderna som ett straff. Personalen rapporterar om dålig 

hantering vid tillämpning av fysiska tvångsåtgärder och orimligt långa tider som 

patienten varit bältad. 

 

Arbetsmiljö 

Tio studier belyser kategorin ”arbetsmiljö”, utifrån sub-kategorierna ”den fysiska 

arbetsmiljön”, ”arbetsförhållanden”, ”utbildning” och ”stöd och säkerhet”. 

 

Den fysiska arbetsmiljön 

Vårdarna fick i den kvalitativa studien av Lee et al. (2003) ge exempel på 

alternativ till strategier i hanteringen av våldsamma patienter. Där uppkom bland 

annat förslag på förbättringar i den fysiska vårdmiljön, exempelvis möjligheten att 

ta en timeout i lugn miljö.  

   Vad det gäller den fysiska arbetsmiljön fann Soares et al. (2000) att undermåligt 

ljus i lokalerna hängde samman med upplevelsen av mer aggressioner. Oväsen på 

avdelningen visade också på högre utsatthet för våld. Speciellt märktes det att där 

ventilationen var dålig, upplevdes mer aggressivitet än där man var nöjd med 

ventilationen på arbetsplatsen.  

 

Arbetsförhållanden 

Bowers et al. (2006) fann i sin studie att personalen ofta upplevde hur behovet 

från andra patienter, och behovet att fokusera på aktuella problem tvingade 

personalen att gå vidare utan att få tid till att bearbeta sina känslor efter allvarliga 

incidenter. I situationer då våld uppstått var oron stor över hur allmänheten och 

cheferna skulle reagera. Vårdarna kände oro att de skulle bli kritiserade eller få 

bära skulden för det som hade skett. Andra uttryckte oro över att deras avdelning 
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eller klinik skulle granskas eller att deras sköterskelegitimation var hotad att dras 

in. Avdelningscheferna fick ibland ta till drastiska metoder som att stänga av 

personal från arbetet eller i enstaka fall avskeda dem. Andra förändringar som 

följde var utökad dokumentation, regelbunden kontroll av patienterna och 

förändring av utseendet på avdelningen. En del i arbetsgruppen uttryckte att dessa 

förändringar bara var ett led för att lättare lägga skulden på personalen medan 

andra uttryckte att det ledde till ökad säkerhet. 

   Nolan et al. (2001) rapporterar i deras studie att högre självkänsla hängde 

samman med feedback från ledningen och möjligheten till att påverka sitt arbete. 

   Soares et al. (2000) klargör i deras studie att personal som sällan hade 

handledning upplevde större utsatthet för våld än de som mera frekvent fick 

handledning, mindre utsatthet för övergrepp upplevdes också av dem som var 

belåtna med den lön de erhöll. Anställda som upplevde att organisationen hade 

ringa resurser upplevde också mera utsatthet för våld. Att ha inflytande över hur 

arbetet bedrevs på arbetsplatsen och att uppleva sin arbetsplats som trivsam 

relaterade till lägre nivå av utsatthet för överfall och aggressioner. Större grad av 

självständighet och möjligheten att få planera sin arbetsdag ledde till mindre 

känsla av utsatthet.  

   I studien av Lee et al. (2003) beskriver 3 % av de som deltagit att den senaste 

tvångsåtgärden de varit involverade i som väldigt stressfull och svår, och ledde till 

sjukfrånvaro från arbetet. Personalen efterfrågade också vidtagandet av en 

positivare vårdfilosofi, baserad på empowerment och förbättrade relationer 

emellan patienter och vårdpersonal.  

   Det framkom i Martin och Dafferns (2006) studie att män kände att de bidrog 

mer än kvinnorna vid tvångsåtgärder. När det gällde att lita på att kollegorna 

upprätthåller säkerheten och hanterar en våldsam patient uppgav kvinnorna att de 

kände mer förtroende för männen än vad männen kände för kvinnorna.  

 

Utbildning 

Needham et al. (2005) genomförde en kvantitativ studie av medelkvalitet med 

syftet att undersöka om en träningskurs för sjuksköterskor i hantering av 

aggressivt beteende ledde till en mer positiv uppfattning av aggression, högre 

tolerans emot patientens aggressivitet samt reducerad negativ känsla av att arbeta 

med aggressiva patienter. Träningskursen bestod i 20 lektioner á 50 minuter under 

fem dagar. Kursen områden var följande: Olika typer av och orsaker till 
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aggressioner; ursprunget till aggressionen; reflektioner över sina egna 

aggressionskomponenter; beteende vid aggressiva situationer; teori kring de olika 

nivåerna av aggressiva incidenter; olika typer av konflikthantering; 

kommunikation och interaktion; post-aggressiva procedurer; arbetsplatssäkerhet; 

prevention av aggressioner; utbrytningstekniker och rollspel. Efter interventionen 

utvärderades det om sjuksköterskornas uppfattning av och tolerans mot 

aggressioner och aggressiva patienter förändrats till det positiva. Undersökningen 

gav dock inga signifikanta bevis för att interventionen skulle ha lett till någon 

större skillnad. Författarna till studien lyfter bland annat fram i diskussionen att 

interventionen kan ha påverkat i någon positiv mening, men instrumenten som 

använts för att utvärdera kanske är felaktiga. Det stora bortfallet av inlämnade 

utvärderingar efter interventionen kan också ha påverkat resultatet.   

   Lee et al. (2003) fann genom deras studie att träning i de-eskalering och 

riskbedömningar efterfrågas, likaledes efterfrågas träning för patienter i 

aggression och stresshantering. Önskan om träning i hantering av våld och 

preventiva strategier och tekniker för att på ett skonsammare sätt genomföra 

tvångsåtgärder framkom också.  

   I studien av Bilgin och Buzlu (2006) delger mer än hälften av deltagarna att de 

aldrig fått någon träning eller utbildning i att handskas med våld och en stor 

majoritet av dem efterfrågade sådan utbildning. 

   Studien av McKenna et al. (2003) visar också att bland de 

sjuksköterskestudenter som fått utbildning i att försvara sig själva eller hantera 

situationer vid potentiellt våldsamma incidenter var det endast en liten minoritet 

som kände att utbildningen varit tillräcklig. Det påvisas också att sjuksköterskor 

som fått sådan utbildning genom yrket tyckte att utbildningen var otillräcklig.  

   Martin och Daffern (2006) rapporterar i sin studie om träningsprogrammet som 

Thomas Embling Hospital jobbade efter när det gällde att handha aggression, det 

kallas för M4 och där ingår följande element: Att leda arbetsgruppen; handha 

omgivningen; bemöta patienten och hantering av aggressioner. Utbildningen sker 

under två dagar med teori inom bland annat riskbedömning, de-eskalering, och 

lagar. Under utbildningen får personalen också träning i självförsvar och fysiska 

tvångsåtgärder. Det man fann i studien var att M4 träningen var den faktor som 

mest stärkte självförtroendet vid bemötandet av aggressiva patienter.  
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Stöd och säkerhet 

Bowers et al. (2006) kom fram till i studien att stöd från högre instans var väldigt 

uppskattat av vårdare som var emotionellt påverkade av våldsincidenter. Att 

avdelningschefen kom in på avdelningen och hörde efter hur personalen mådde 

upplevdes positivt. När en våldsincident skulle utredas samlade avdelningschefen 

personalen och samtal fördes kring det inträffade. Dessa möten ansågs vara 

hjälpsamma och vårdarna fick chansen att gå igenom hela händelsen med både de 

som närvarat och de i personalen som inte hade närvarat. I vissa fall hade de fått 

professionell hjälp och rådgivning utifrån för att stödja personalgruppen.  

   Murphy (2004) rapporterar i sin kvalitativa studie att lång erfarenhet var en 

annan form av stöd som ansågs vara viktig när det gällde förmågan att göra 

riskbedömningar av våldsamma patienter.  

   Studien av Nolan et al. (2001) fann skillnader i hur stödet efter våldsincidenter 

tillhandahålls. Engelska sjuksköterskor var i högre grad utsatta för våld än deras 

svenska kollegor, våldet som de engelska sjuksköterskorna utsattes för var också i 

många fall allvarligare. Trots detta fann man att svenska sjuksköterskor hade ett 

större stöd tillgängligt för dem än de engelska deltagarna i studien.  

   Soares et al. (2000) fann i sin kvantitativa studie att vårdpersonal som upplevde 

ett svagt socialt stöd också rapporterade om mer utsatthet för våld. 

   I studien av Martin och Daffern (2006) beskriver vårdarna att teamwork och att 

hela arbetslaget gemensamt gick in i situationen var det bästa sättet att handha 

aggression. På samma sätt nämndes en god kommunikation i gruppen som ett bra 

sätt att stävja våldet.  

   I en kvalitativ studie av medelkvalitet av Hinsby och Baker (2004) beskriver 

sjuksköterskor att hur säkerheten upprätthölls berodde på hur pass väl rustade de 

kände sig. Ju mindre rustad vårdaren kände sig desto större restriktioner användes 

för att behålla kontroll och säkerhet. Isolering och fysiska tvångsåtgärder sattes in 

för att kontrollera patienten och öka säkerheten på avdelningen, och det 

konstaterades att alternativen till fysiska tvångsåtgärder är vagt utvecklade. 

Övervakning på avdelningen var också en del av att känna sig väl rustad.  

 

 

Personalens inställning gentemot patienten 

I åtta artiklar identifieras kategorin ”personalens inställning gentemot patienten”, 

utifrån sub-kategorierna ”synen på patienten” och ”attityder mot patienten”. 
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Synen på patienten  

I  studien av Hinsby och Baker (2004) beskriver sjuksköterskorna sin arbetsroll 

med att å ena sidan vårda och å andra sidan att ha kontroll. Att upprätthålla 

säkerheten genom kontroll gick före rollen som vårdare. Denna dubbelroll 

beskrevs som att vårda patienterna och samtidigt räkna knivar och gafflar.  

   Alla sjuksköterskor som ingick i Murphys (2004) studie rapporterade att en 

bakgrund av våldsamt beteende också indikerade en risk för våldsamt beteende i 

framtiden. Mindre än hälften av deltagarna ansåg att dålig compliance av 

medicinering var en större riskfaktor för våld, däremot ansågs det att alkohol och 

illegala droger i kombination med demografiska faktorer påverkade om patienten 

uppvisade ett våldsamt beteende. 

   I studien av Hellzen et al. (1999) beskrivs patienten i termer som vilddjur, svin, 

ett obstinat litet barn, en djävul, en vårdare ansåg att patienten handlade medvetet 

och att han hade en inneboende ilska i sig. Motsatta känslor kunde dock uppstå 

hos vårdarna under patientens klarare perioder, då handlade det ofta om 

medlidande. Han väckte känslor som ilska, och vrede och retade på ett odrägligt 

sätt upp personalen, men även känslor som sympati och medkänsla nämndes. 

   Man fann i studien av Legget och Silvester (2003) att manliga patienter i högre 

grad blev ordinerade läkemedel vid situationer då de inte kunde kontrollera 

incidenten. Kvinnliga patienter blev däremot, tämligen mer frekvent isolerade och 

bältade än manliga. 

 

Attityder mot patienten 

Sjuksköterskorna i Johnson och Hausers (2001) studie bemötte patienterna som 

individer, som människor. Innan de satte sig bredvid en patient frågade de om lov 

att få göra så, de visade patienten tilltro och gav honom eller henne möjligheten 

till val och betänklighet och stödde patientens känslor. 

   Genom studien av Bowers et al. (2006) upptäcktes det att vårdare kände oro 

över hur patienter som hade hotat eller tillgripigt våld skulle agera i framtiden. 

Man ansåg att risken fanns att det kunde ske igen och även fast personalen gjorde 

sitt bästa så kunde de inte alltid hindra det från att hända.  

   Deltagarna i studien av Lee et al. (2003) uttryckte oro angående kollegornas 

negativa attityder och dörrvaktsmentalitet och att vissa vårdare hade inställningen 

att man skulle ”golva” patienten först innan man genomförde tvångsåtgärder. 
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Vissa ansåg också att deras kollegor använde tvångsåtgärder i alldeles för tidigt 

skede och av vissa ansågs tvångsåtgärder som ett legitimt sätt att skada patienten.  

   Våldshandlingar definierades i Hinsby och Bakers (2004) studie som att man 

tappat kontrollen över sitt beteende. Brist på kontroll var associerat med både våld 

och mental ohälsa. När en patient väl hade förlorat kontrollen strävade 

sjuksköterskorna efter att göra situationen säker igen istället för att alla gånger 

försöka förstå meningen eller syftet med våldshandlingen. Då vårdarna upplevde 

att patienterna hade kontroll över sitt beteende men ändå var agiterade beskrevs 

deras våldshandlingar som uppsåtligt, manipulativt, avsiktligt och att de valde 

vilka i personalgruppen de skulle ge sig på. 

   Enligt Whittingtons (2002) studie visade det sig att de vårdare som var över 

fyrtioårsåldern var något mer toleranta mot våld och detsamma gällde för de 

vårdare som alltid eller ofta arbetade med patienter som tvångsvårdades. Det var 

ingen skillnad på toleransnivån av våldet mellan de som hade blivit utsatta för 

våld och de som inte blivit det. Resultatet visade att de vårdare som hade arbetat 

15 år eller längre med agiterade patienter var betydligt mer toleranta än deras 

mindre erfarna kollegor.  

 

Diskussion 

Denna litteraturstudie hade som syfte att belysa personalens upplevelse av våld 

förorsakat av patienter som vårdas inom psykiatrin. Huvudfynden är följande: 

Starka upplevelser av utsatthet är förknippat med vården av våldsamma patienter 

(Hellzen et al. 1999; Lee et al. 2003; Nolan et al. 2001) så även känslor som 

rädsla (Hellzen et al. 1999). Många sjuksköterskor upplever också jobbet inom 

psykiatrin som psykologiskt påfrestande (Nolan et al.  2001; Soares et al. 2000). 

Att känna till patienten är viktigt för att bemötandet mot patienter ska kunna 

hindra en våldsam situation från att utvecklas (Murphy, 2004; Johnson & Hauser, 

2001). Vid bältning av patienter framkom det att personalen medvetet spände åt 

bältet för hårt (Hellzen et al. 1999; Lee et al. 2003). Det framkom också att våldet 

påverkar vården negativt och så även attityden gentemot patienten (Murphy, 

2004; Hellzen et al. 1999; Lee et al. 2003; Bowers et al. 2006). Utbildning för att 

hantera våldet efterfrågas också av många vårdare inom psykiatrin (Lee et al. 

2003; Bilgin & Buzlu, 2006; Murphy, 2004). 
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   I denna litteraturstudie framkom det genom Hinsby och Baker (2004) att 

alternativen till fysiska tvångsåtgärder inte är utvecklade. På det sätt som 

bemötandet sker gentemot våldsamma patienter vid fysiska tvångsåtgärder som 

presenteras i resultatet (Hellzen et al. 1999; Lee et al. 2003) är det enligt 

författarna till denna studie en självklarhet att alternativa strategier måste 

utvecklas. En möjlig väg att gå är genom att utveckla och utforma utbildning och 

träning för personalen som tvingas att bemöta detta våld. Utbildning efterfrågas 

också av deltagare i studierna av Lee et al. (2003), Bilgin och Buzlu (2006) och 

Murphy (2004) och inte minst verkar det som att ett väl utvecklat och vedertaget 

träningsprogram stärker personalens självförtroende (Martin & Daffern, 2006). 

Utbildningen bör också standardiseras för att få en jämn kvalitet och för att 

undvika den effekt som beskrivs i Needham et al. (2005) och McKenna (2003). 

Utbildningen borde erbjudas till både ordinarie och vikarierande personal. Andra 

möjliga åtgärder att ta vid kan vara utökad dokumentation och förbättrade 

relationer mellan personal och patienter, för att på så sätt lära känna patienterna 

och deras beteende och genom detta vinna ökad kontroll över vården. 

   I Hellzen et al. (1999) beskrivs att vårdare spänner åt bältet för hårt, som för att 

straffa patienten och Lee et al. (2003) tar upp att en del vårdare ser tvångsåtgärder 

som ett legitimt sätt att skada patienter. Där sådana attityder och kulturer uppstår 

har vården förlorat sitt syfte och vittnar om hur utsatt personalen är då de finner 

att sådana strategier är tillåtna. Arbetsskyddsstyrelsen (AFS, 1993:2) ger klara 

besked i hur arbetet ska utformas för både patienter och personalens stöd och 

säkerhet. Detta ligger på arbetsgivarens ansvar. 

   Intressant är hur erfarenhet kopplas till tolerans emot våldet. Medan Whittington 

(2002) fann att erfarenhet betydde större tolerans upptäckte Martin och Daffern 

(2006) att det ej var någon skillnad. Vi tror att hur tolerant personalen är hänger 

samman med erfarenheter av graden av våld och vem patienten är. Det är möjligt 

att toleransen mot en ofta utåtagerande patient är lägre i likhet med den situation 

som beskrivs i Hellzen et al. (1999). Vi denna tror också att toleransen kan 

påverkas av hur de tidigare erfarenheterna av våldet sett ut. Personal som tidigare 

mött mycket våld och de som oftare mött grövre våld är förmodligen av naturliga 

själ mindre toleranta då de tvingas möta våldet igen.   

   Möjligheten till debriefing och att få ventilera det som hänt (Lee et al. 2003; 

Hellzen et al. 1999) och vikten av att ha ett starkt socialt stöd (Soares et al. 2000) 



                                

 24 
 

poängteras. Martin och Daffern (2006) tar upp att en god kommunikation i 

personalgruppen underlättar stävjandet av våldet. Detta kan utvecklas och 

möjliggöras bland annat genom handledning. 

   Resultatet lämnar eftertankar och nya frågor formuleras, det påvisar den 

utsattheten personalen upplever i en hård och krävande arbetsmiljö. Frågan som 

för oss är mest intressant är hur man kan återinföra en positiv vårdmiljö och 

bekämpa de attityder och kulturer som uppstår till följd av en personalgrupp sliten 

och infekterad av ett tufft, psykologiskt krävande arbete där deras fysiska och 

mentala hälsa sätts på spel? Vidare frågor är om det uppstår situationer när 

patienter bältas eller isoleras då alla i arbetsgruppen inte är överens men ändå 

utför tvångsåtgärden för att de inte vågar säga ifrån till sina kollegor på grund av 

den kultur som råder på avdelningen? Hur kan man på bästa sätt reda ut detta 

problem så att personalen känner att de utför ett bra arbete och att patientens 

integritet inte skadas?  

 

Metoddiskussion 
Det är viktigt att påpeka att artiklarna inte är granskade av experter utan noviser 

och även om det engelska språket behärskas väl av författarna har kanske inte alla 

meningar översatts så de fått en samma innebörd som en mera van översättare 

skulle ha översatt. Vidare brister i studien är att artiklar skrivna på andra språk 

utöver engelska har ej tagits med då vi ej har tillräckliga språkkunskaper för att 

granska dem. På grund av tids och utrymmesbrist har arbetet ej heller blivit så 

heltäckande som vi önskat. 

   Som styrka till denna uppsats kan nämnas att vi har flera års erfarenhet av 

svensk rättspsykiatri och därmed kan relatera resultatet till egna erfarenheter. 

Övriga styrkor med studien som kan framhävas är att granskningen av varje 

artikel har skett av oss båda och att en tidigare använd granskningsmall har 

använts. Genom forskningsprocessen har arbetet präglats av ett gott samarbete oss 

båda emellan samt mellan oss och handledare. Ett öppet forum har konstant 

upprätthållits mellan oss båda där resultatet diskuterats och åsikter prövats för att 

nå en så korrekt analys av originalstudierna och kunna sammanfatta dem i ett 

meningsfullt resultat.  
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Konklusion 

Detta arbete belyser den utsatta situation vårdare många gånger upplever under 

hotfulla situationer inom psykiatrin. Dessutom bidrar det till en ökad förståelse för 

personalens reaktioner vid våldsincidenter. Utbildning och träning i bemötandet 

av våldsamma patienter och hanteringen vid fysiska tvångsåtgärder måste 

utvecklas och standardiseras för att få en jämn kvalitet och uppfylla det krav på 

säkerhet och trygghet som personalen inom psykiatrin behöver. Lagstiftning för 

att skydda personalen finns, det verkar dock inte som att denna lagstiftning alltid 

efterlevs. Det ligger alltså även på avdelningschefens ansvar att se till så att dessa 

lagar efterlevs, och på högre ort så som klinikchefer och politiker. Mer omfattande 

och djupgående forskning behövs inom dessa områden. 
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Bilaga 1a. Tabellöversikt, analysschema över granskade och inkluderade artiklar 
 

Författare 
Årtal 
Land 

Titel Syfte Design 
/Intervention 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Bilgin, H. 
Buzlu, S. 
2006. 
Turkiet. 
 

A study of psychiatric 
nurses beliefs and 
attitudes about work 
safety and assaults in 
Turkey. 

Att kartlägga vilka faktorer 
som påverkar våldets natur 
och omfattning, som 
sjuksköterskor möter inom 
psykiatrin i Turkiet. 

Kvantitativ studie. 
The Attitudes 
Toward Patient 
Physical Assault 
Questionnaire 
användes för att 
samla in data.  

N=162 SPSS 11.0. 
Spearman 
Correlation 
Technique.  

Sjuksköterskorna upplevde att de i 
högre grad var utsatta för våld och 
verbala aggressioner jämfört med de 
övriga yrkesgrupperna på avdelningen 
som till exempel skötare och läkare.  
  
 

P II 

Bowers. L 
Simpson. A 
Eyres. S 
Nijman. H 
Hall. C 
Grange. A 
Phillips. L 
2006. 
Storbritannien. 

Serious untoward 
incidents and their 
aftermath in acute 
inpatient psychiatry: the 
tompkins acute ward 
study. 

Syftet var att upptäcka 
effekten av allvarliga och 
olyckliga incidenter inom 
slutna vårdavdelningar. 

Kvalitativ. 
Tvärvetenskapliga 
Semistrukturerade 
intervjuer.  
The Operational 
Philosophy and 
Policy Interview 
utformades för 
studien. 

Inbjudna: 
56. 
Tackade nej: 
18. 
N = 38. 

Intervjuerna lästes  i 
en analys mjukvara – 
QSR N6 och lästes 
igenom, delades 
sedan in i 
nyckelteman. 

Personalen upplevde chock, 
depression, upprördhet, sorg, skuld och 
oro. Graden av kontroll sjönk och så 
gjorde även fokuseringen på 
riskbedömningarna. 
 

K I 

Chen, S-C., 
Hwu, H-G., 
och Williams, 
R. A. 
2005. 
Taiwan. 

Psychiatric Nurses 
Anxiety and Cognition in 
Managing Psychiatric 
Patients Aggression. 

Att låta 
psykiatrisjuksköterskor i 
Taiwan rapportera om sin oro, 
attityder och tankar kring 
mötet med aggressiva 
beteenden hos patienter. 

Kvantitativ. 
Retrospektiv. 
Mätinstruement: 
State Anxiety 
Inventory (SAI). 
Trait Anxiety 
Inventory (SAI). 
Cognition of 
Aggression 
Management Scale 
(CAMS). 
Attitude Scale 
(AS). 

214 utskick. 
209 
besvarade. 
Internt 
bortfall: 29. 
N = 180. 

Pearson’s 
correlation, t-test, 
ANOVA med 
Scheffe`s test. 
Stepwise linear 
regresion användes 
för redovisningen av 
SAI. Resultatet 
redovisas med 
deskriptiv statistik. 

Prioritetsordningen bland de vanligaste 
metoderna som sjuksköterskor 
använde för att hantera patienters 
aggressiva beteenden var i ordningen: 
isolering, läkemedels injektion, fysisk 
inskränkning (tvång, bältning) och de-
eskalering. 

R II 
 

 



                                

  

Författare 
Årtal 
Land 

Titel Syfte Design 
/Intervention 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Hellzen. O 
Asplund. K 
Sandman. P.O 
Norberg. A 
1999. 
Sverige. 
 

Unwillingness to be 
violated: carers 
experiences of caring for 
a person acting in a 
disturbing manner. An 
interview study. 

Syftet med studien var att 
utröna vårdarens upplevelse 
när man vårdar en extremt 
vårdkrävande patient med 
påtagligt störande beteende. 

Kvalitativ narrativ 
studie. 
Intervjuer 
genomfördes. 

N=15 
Bortfall 0 

Intervjuer spelades in 
och skrevs ned 
ordagrant. Analysen 
gjordes i fyra steg:  1 
Naiv läsning. 2 
Strukturanalys 
meningarna kortades 
ner och delades in i 
teman och subteman. 
3 Intervjuerna lästes 
återigen.4 Reflektion. 

Personerna som blev intervjuade 
beskrev upplevelsen av att vårda 
patienten som en känsla av hopplöshet 
och trötthet. Patienten väckte känslor 
hos personalen som ilska och raseri 
men även medkänsla och sympati. 
Även fast han var svår att hantera så 
kände de en stolthet över hur de 
hanterade honom. 

K I 

Hinsby. K 
Baker. M 
2004. 
Storbritannien. 
 
 
 

Patient and nurse 
accounts of violent 
incidents in a medium 
secure unit. 

Denna studie utforskar 
patienters och sjuksköterskors  
redogörelse av våldsamma 
incidenter med hänsyn till 
likheter och olikheter i deras 
berättelser. 

Kvalitativ 
Grounded Theory. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

N=8 
Bortfall 0. 

Analysen gjordes 
med både grounded 
theory samt 
”discursive 
approach”. 
Detta för att upptäcka 
eventuella svagheter 
med att enbart 
använda grounded 
theory. 

Både patienter och sjuksköterskor 
strävar efter att ha kontroll. För 
sjuksköterskor innebär det att göra 
våldsamma situationer säkrare. 

K I  

Johnson. M.E 
Hauser. P.M 
2001. 
USA. 
 

The practices of expert 
psychiatric nurses: 
Accompanying the 
patient to a calmer 
personal space. 

Syftet med studien var att 
skildra och avtäcka den 
kunskap som fanns invävd i 
berättelser av 
psykiatrisjuksköterskor som är 
vana i att de-eskalera en 
eskalerande patient. 

Kvalitativ 
fenomenologisk 
studie. 
Bandinspelade 
intervjuer. De 
intervjuade 
redogjorde sin 
berättelse och fick 
sedan klargörande 
frågor. 

N=20 
Bortfall 0. 

Intervjuerna spelades 
in på band och skrevs 
därefter ner. Texten 
lästes igenom i sin 
helhet och delades 
därefter in i teman. 

Sjuksköterskor som var bra på de-
eskalering var även duktiga på att 
uppmärksamma patienten och läsa av 
situationen. De förstår varför patienten 
visade ett visst beteende. 

K I 

 



                                

  

 
Författare 
Årtal 
Land 

Titel Syfte Design 
/Intervention 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Lee.S 
Gray. R 
Gournay. K 
Wright. S 
Parr. A-M 
Sayer. J 
2003. 
England & 
Wales. 
 
 

Views of nursing staff 
on the use of physical 
restraint. 

Syftet med studien var att 
undersöka träning i fysiska 
tvångsåtgärder på 
psykiatriska 
intensivvårdsavdelningar och 
psykiatriska vårdavdelningar. 

Kvalitativ studie 
Frågeformulär 
utskickade per 
post. 

63 randomiserat 
utvalda 
avdelningar fick 
utskicket. 338 st 
av personalen 
på dessa 
avdelningar 
svarade. 
Externt bortfall: 
53% 
Internt 
bortfall:69 
N = 269 

SPSS användes för 
att analysera 
numerisk data. De 
kvalitativa svaren 
kodades och 
kategoriserades in i 
teman. 
 

Utrymme och osäkra möbler 
försvårar arbetet. Patienter reagerade 
på ett sätt som påverkade deras 
välmående och relation till 
sjuksköterskan. En del patienter blev 
svårare att hantera, blev olyckligare 
och såg på tvångsåtgärden som ett 
straff. En liten del av personalen 
rapporterade att de efter senaste 
tvångsåtgärden kände sig stressade 
och att de sjukskrev sig efteråt. 

K II 

Leggett. J 
Silvester, J. 
2003. 
Storbritannien. 
 

Care staff attributions 
for violent incidents 
involving male and 
female patients: A field 
study. 

Studiens syfte var att utröna: 
1: Vilken utsträckning 
hanteringsstrategier som 
isolering och bältining, 
medicinering, och längden för 
tvångsåtgärden kan kopplas 
samman med vårdpersonalens 
uppfattningar kring hur 
patienten kan kontrolleras vid 
våldsamma situationer. 
2: Om patientens kön 
påverkade hur personalen 
valde att hantera den 
våldsamma situationen. 
 
 
 
 

Fältstudie. 
Deskriptiv. 
Retrospektiv. 
En innehållsanalys 
genomfördes av 
dokumenterings 
formulär av 
tvångsåtgärder 
enligt Leeds 
Attributional 
Coding System. 
Hypotesprövning 
genomfördes. 

N = 557, 
formulär 
granskade. 

Hypotesprövning 
genomfördes. 
Chi-två test.  
Kruskall-Wallis. 
Innehållsanalys 
enligt  Leeds 
Attributional Coding 
System. 

Man fann att kvinnliga patienter 
oftare blir isolerade. Manliga 
patienter som upplevdes vara 
okontrollerbara fick oftare 
läkemedelsinjektioner. Personal 
kunde i färre fall förklara varför 
situationen utvecklats till åtgärder då 
kvinnliga patienter varit involverade. 
Strategier som att administrera 
läkemedel användes i större 
utsträckning då personalen inte hade 
kontroll över situationen. 

R I 



                                

  

Författare 
Årtal 
Land 

Titel Syfte Design 
/Intervention 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Martin, T. 
Daffern, M. 
2006. 
Australien. 
 

Clinician perceptions of 
personal safety and 
confidence to manage 
inpatient aggression in a 
forensic psychiatric 
setting. 

Rapporterar slutsatser som 
drogs efter ett forsknings 
projekt som skulle undersöka 
personalens uppfattningen av 
säkerhet och förtroende i 
hanteringen av aggressiva 
patienter på Thomas Embling 
Hospital (TEH). 

Kvantitativ.  
Kontrollerad. 
Frågeformulär 
baserat på 
Thackrey`s 
Confidence in 
Coping With 
Patient Aggression 
Instrument. Två 
kvalitativa öppna 
frågor lades till 
formuläret. 

125 utskick. 
45% bortfall. 
N = 69. 

Kvantitativ data 
analyserade med 
SPSS 12.01. 
Pearson`s r.  
Ett kodnings schema 
utvecklades för att 
upptäcka kategorier 
av kvalitativ data. 
 

Ett träningsprogram som användes på 
TEH, med avsikt att träna de 
anställda i aggressions hantering 
bestod i att; leda arbetslaget, hantera 
omgivningen, hantera patienten och 
hantera aggressioner ledde till en 
relativt hög självkänsla hos 
personalen. Man fann också att då 
personalen kände patienten upplevde 
personalen större trygghet, motsatt 
var det då patienten var stor och 
vältränad.  Man fann också olika 
faktorer som stödde och i motsatt 
riktning, minskade självförtroendet i 
arbetet med aggressiva patienter. 

P II 

McKenna, 
B.G 
Poole, S. J 
Smith, N. A., 
Coverdale, J.H  
Gale, C. K. 
2003. 
Nya Zeeland. 
 

A survey of threats and 
violent behaviour by 
patients against 
registered nurses in their 
first year of practice. 

Studiens syfte var att ta reda 
på utbredningen av aggressivt 
beteende mot sjuksköterskor 
under deras första arbetsår 
och dess psykologiska 
inverkan. 
 

Kvantitativ. 
Deskriptiv studie. 
Frågeformulär med 
frågor gällande 
statistik över bland 
annat antal 
timmars utbildning 
och demografisk 
data. The Impact 
of Event Scale 
användes.  
I formuläret fanns 
också öppna frågor 
för att deltagarna 
skulle kunna ge 
mer detaljer inom 
varje område. 

1169 
frågeformulär 
skickades ut.  
584 svarade. 
33 sändes 
tillbaka blankt 
för att visa att 
de ej ville 
deltaga. 
N=551. 

Chi-två test.  
SPSS Version II. 
 
Innehållsanalys 
genomfördes av två 
av författarna för att 
upptäcka kategorier i 
svaren på de öppna 
frågorna. 

Sjuksköterskor inom psykiatrin är 
markant mer utsatta för våldet från 
patienter i jämförelse med övrig 
hälso- och sjukvård. Många som fått 
utbildning i att hantera våldet 
upplevde att denna utbildning varit 
otillräcklig. 

P II 



                                

  

Författare 
Årtal 
Land 

Titel Syfte Design 
/Intervention 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Murphy, N. 
2004. 
Storbritanien. 
 

An investigation into 
how community mental 
health nurses assess the 
risk of violence from 
their clients. 

1. To ascertain needs and 
focus on the level of 
presentation needed. 2. Att 
undersöka och identifiera 
åsikter och ideér hos 
sjuksköterskor (Community 
mental health nurses) i 
riskbedömningen av 
patienter. 3. Att identifiera 
lämpliga rutiner som kan 
vidtas av andra. 4. Identifiera 
hur personalen upplever att 
riskbedömningar genomförs. 
5 Att utforska hur erfarenhet 
och evidensbaserade rutiner 
tillämpas. 

Kvalitativ studie. 
Utsända 
frågeformulär. 
Sedan användes 
fokusgrupper där 
öppna frågor 
ställdes.  
 

80 % svarade 
N = 16. 
 

Utskicken hade en 
tematisk 
infallsvinkel och låg 
till grund för frågor 
som ställdes i 
fokusgrupperna. 
Analysen av 
resultatet från 
fokusgrupperna 
gjordes med hjälp av 
teman och 
presenterades 
deskriptivt. 

Mindre än hälften av 
sjuksköterskorna  (Community 
Mental Health Nurses) som deltog i 
studien trodde att dålig compliance 
av mediciner var en stor riskfaktor 
för våld. Flera trodde däremot att 
nyttjande av alkohol och illegala 
droger föranledde våldsamt beteende 
i kombination med demografiska 
faktorer. Bland de som blivit utsatta 
för våld fanns två olika 
uppfattningar. Vissa blev mer 
försiktiga i kontakten med patienter 
och andra hade förtröstan i att det då 
inte skulle hända igen. 
Arbetslivserfarenhet såg av 
deltagarna som en viktig faktor i att 
kunna förutse våld. 

K II 

Needham. I 
Abderhalden. 
C 
Halfens. R.J.G 
Dassen. T 
Haug. H.J 
Fischer. J.E 
2005. 
Schweiz. 
 

The effect of a training 
course in aggression 
management on mental 
health nurses 
perceptions of 
aggression: a cluster 
randomised controlled 
trial. 

Syfte: att undersöka om en 
träningskurs i att hantera 
aggressivt beteende ledde till 
en mer positiv uppfattning av 
aggression, högre tolerans 
emot patientens aggressivitet 
samt reducerad negativ känsla 
av att arbeta med aggressiva 
patienter för sjuksköterskor 
som arbetar på psykiatriska 
akutavdelningar. 

RCT. Intervention: 
träning i 
aggressions 
hantering. 
Mätinstrument: 
Perception of 
Aggression Scale 
(POAS-S), 
Tolerance Scale,  
Impact of Patient 
Aggression on 
Carers Scale 
(IMPACS). 
 

Inbjudna: 114. 
Bortfall 49%. 
N = 58 i 
interventions 
gruppen. 28 i 
kontrollgruppen. 

SPSS 12. 
Cronbach´s alpha, 
chi två test, 
pearson´s x2 test, 
mann-Whitney u 
test. 

Studien visar att det inte var någon 
signifikativ skillnad mellan 
kontrollgrupp och 
interventionsgruppen. Forskarna 
menar att det höga bortfallet och att 
det gick för kort mellan kursen och 
utvärderingen kan ha påverkat 
utfallet. 

C I 
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Land 

Titel Syfte Design 
/Intervention 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Nolan. P 
Soares. J 
Dallender. J 
Thomsen. S 
Arnetz. B 
2001. 
Sverige och 
Storbritannien. 
 

A comparative study of 
the experiences of 
violence of English and 
Swedish mental health 
nurses. 

Att klarlägga våldets 
utbreddhet och natur som 
psykiatrisjuksköterskor i 
Sverige och England stöter 
på. Att identifiera stöd som 
erbjuds för sjuksköterskor 
som upplever våld i de båda 
länderna. Att göra 
rekommendationer om hur 
man reducerar antalet och 
effekten av våldsincidenter. 

Kvantitativ 
Prospektiv 
randomiserad 
studie. 
Frågeformulär med 
tidigare bevisad 
validitet användes. 
Två versioner 
utformades, en 
engelsk och en 
svensk. En 
pilotstudie 
genomfördes först. 

(Eng) N=296 
bortfall 55 %. 
 
(Swe) N=720 
Bortfall 32 %. 

Chi-två test, Mann-
Whitney U test, 
Spearman’s rho 
correlation. 

Sjuksköterskor i England angav i 
större utsträckning än de Svenska att 
de blivit utsatta för våld under den 
senaste 12 månadersperioden. Det 
mesta av våldet som upplevdes av de 
båda grupperna var verbalt våld som 
inte innehöll någon fysisk kontakt. 
Även fast de engelska 
sjuksköterskorna upplevde mera våld 
än de svenska så tillhandhölls mer 
stöd för svenska sjuksköterskor efter 
våldsamma incidenter.   

C II 

Soares. J. J.F 
Lawoko. S 
Nolan. P 
2000. 
Sverige. 
 

The nature, extent and 
determinants of violence 
against psychiatric 
personnel. 

Syftet med studien var att 
undersöka våldets natur, 
utbreddhet och riskfaktorer 
mot sjuksköterskor och 
psykiatriker inom psykiatrin i 
Stockholm. 
 

Kvantitativ, 
tvärvetenskaplig 
studie. 
Frågeformulär som 
utskickades per 
post och tidigare 
bevisad validitet. 
The Rosenberg 
Self-Estem Scale, 
användes också. 
 

1090 
sjuksköterskor 
och 464 
psykiatriker fick 
utskicket. 
Bortfall: SSK 
32.9%. 
Psykiatriker31% 
N = 730 ssk 320 
psykiatriker. 

Chi-två test, t-test, 
stepwise regression 
analyses. Cronbachs 
alfa. 

Risken att utsättas för våld minskade 
med stigande ålder och 
arbetserfarenhet dvs hur länge de 
hade jobbat. Personal som upplevde 
arbetet som lågt psykiskt krävande 
och ej ansträngande och var nöjda 
med arbetsorganisationen och 
arbetsmiljön var i lägre risk att bli 
utsatt för våld. 

P I 
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Titel Syfte Design 
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Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Whittington, R. 
2002. 
Storbritanien. 
 

Attitudes toward 
patient 
aggression 
amongst mental 
health nurses in 
the ”zero 
tolerance” era: 
associations with 
burnout and 
lengt of 
experience. 

Att undersöka nivåer av 
tolerans bland en grupp 
psykiatrivårdare (mental 
health care staff) och samband 
mellan tolerans och andra 
yrkes- och stressfaktorer.  
  

Kvantitativ 
prospektiv, 
tvärvetenskaplig 
studie. 
Mätinstrument: 
Tolerance Scale, 
Maslach Burnout 
Inventory – 
Human Service 
Survey (MBI-
HSS). 

100 utskick. 
37 svarade. 
Internt 
bortfall 3. 
N = 34. 

Statistisk analys 
med t-test och 
Pearson`s r. 

Personal med lång erfarenhet var 
signifikant mer toleranta mot 
aggressioner .Att känna att man kunde 
värdera sig själv positivt, att kunna 
värdera sig som kompetent (personal 
accomplishment) hängde samman med 
hög tolerans.  Personalen med högre 
tolerans hade också i lägre grad 
emotionell utmattning och lägre känsla av 
depersonalisering.   

P II 



                                

  

Bilaga 1b. Tabellöversikt, analysschema över granskade och exkluderade artiklar 
 
Författare 
Årtal 
Land 

Titel 
 

Deltagare Motivering 

Björkdahl, A. Heilig, M. Palmstierna, T. Hansebo, G. 
2007. 
Sverige. 
 
 
. 

Changes in the Occurrences of 
Coercive Interventions and Staff 
Injuries on a Psychiatric Intensive Care 
Unit. 

N = två vårdavdelningar. 
 
 

Den ena vårdavdelningen stängdes ner under 
studiens gång, och policyn i hur patienter skulle 
utslussas ändrades, vilket kan ha påverkat 
resultatet av studien. 
 
 

Breeze, J.A. Repper, J. 
1998. 
England. 
 

Struggling for control: the care 
experience of ”difficult” patients in 
mental health services. 
 

N = 9 sjuksköterskor. 6 
patienter 

De för syftet intressanta delarna ges utifrån 
patienternas perspektiv. 

 
Lawoko, S. Soares, J.J.F. Nolan. P. 
2004. 
England och Sverige. 
 
 

Violence towards psychiatric staff: a 
comparison of gender, job and 
environmental characteristics in 
England and Sweden. 

N = 1090 sjuksköterskor, 
464 psykiatriker (Sverige). 
301 sjuksköterskor, 74 
psykiatriker (England). 

Jämför skillnaden i kännetecken mellan kön, 
jobb och miljö i Sverige och England, vilket inte 
är syftet med denna studie. 

 
Maguire, J. Ryan, D. 
2007. 
Irland. 
 

Aggression and violence in mental 
health services: categorizing the 
experience of Irish nurses. 

N = 280 Stort bortfall (69%). 

Nachreiner, M. Goodwin Gerberich, S. McGovern, P. 
Church, T. Hansen, H. Geisser, M. Ryan, A 
2005.  
USA. 

Impact of Training on Work-related 
Assault 
 

N= 6300 . Studien behandlar inte ämnet från syftets 
synvinkel. 

Needham, I.. Abderhalden, C. Halfens, R Dassen, T. Haug, 
H.J. Fischer, J.E 
2005. 
Schweiz. 

 The Impact of Patient Aggression on 
Carers Scale: instrument derivation and 
psychometric testing. 

N = 254 
 

Svarar ej på syftet 
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Land 

Titel Deltagare Motivering 

 
. Needham, I. Abderhalden, C. Dassen, T. Haug, H.J. 
Fischer, J.E 
2004. 
Schweiz 
 

The perception of aggression by nurses: 
psychometric scale testing and 
derivation of a short instrument 

N = 1009 Svarar ej på syftet 

 
Taylor, B. Barling, J 
2004. 
Australien 

Identifying sources and effects of carer 
fatigue and burnout for mental health 
nurses: a qualitive approach. 

N = 20 Svarar ej på syftet 

Walsh, B. Clarke, E. 
2003. 
England. 

Post-trauma symptoms in health 
workers following physical and verbal 
aggression.  
. 

N = 318 Belyser ej den psykiatriska vården 
utan fysiska och verbala 
aggressioner rent allmänt inom 
vården. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                

  

Bilaga 2. Underlag för kvalitetsbedömning. 
 
Klassificeringarna har genomförts enligt SBU och indelats i följande grupper: 

   . 
Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ metod. 
 
 I= hög II= medel III= låg 

C Prospektiv randomiserad studie. Större välplanerad 
och genomförd multicenterstudie med adekvat 
beskrivning av protokoll, material, och metoder 
inklusive behandlingsteknik. Antalet patienter 
tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

 Randomiserad studie med för få patienter, 
och/eller för många delstudier vilket ger 
otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt 
antal patienter, otillräckligt beskrivet eller 
för stor bortfall. 

P Prospektiv studie utan randomisering. 
Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 
patienter, adekvata statistiska metoder. 

 Litet antal patienter, brister i 
genomförande, tveksamma statistiska 
metoder. 

R Retrospektiv studie. Stort konsekutivt 
patientmaterial väl beskrivet och analyserat med 
adekvata statistiska metoder (exempelvis 
multivariantanalys, fallkontrollmetodik) och lång 
uppföljningstid. 

 Begränsat patientmaterial, otillräckligt 
beskrivet, allt för kort uppföljning eller 
inadekvata statistiska metoder. 

L Noggrann litteraturgenomgång, välredovisat 
patientmaterial, ofta i tabellform. Väldokumenterat 
lärobokskapitel. 

 Redovisning utan källhänvisning och med 
ofullständigt underbyggda slutsatser. 

Kvalitetskriterier för C, P, R och L enligt SBU [53, Kapitel 5 sidan 2]. 

 
C = Står för randomiserad kontrollerad studie vilket menas en prospektiv studie där 
man slumpvis har fördelat patienterna till en kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper. 
P = prospektiv studie är en typ av studie där man gör en jämförelse mellan en 
kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper utan slumpmässig fördelning. 
R = I retrospektiv studie analyseras historiskt material med hjälp av förslagsvis 
journalhandlingar. 
L = I litteraturöversikten bygger på litteraturgenomgång, som bäst genom systematisk 
litteraturgranskning. Resultatet redovisas i analyserande kunskapssammanställning. 
 

 
 
Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ metod. 
 
 I= hög II= medel III= låg 

K Studie med kvalitativ metod. Väldefinierad 
frågeställning, relevant urval samt väl beskriven 
undersökningsgrupp och kontext. Metod och analys 
väl beskriven och genomförd, resultatet är logiskt 
och begripligt, god kommunicerbarhet. 

 

 

 

 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning, 
undersökningsgrupp för liten / otillräckligt 
beskriven, metod/analys ej tillräckligt 
beskriven eller bristfällig resultatredovisning. 

Kvalitetskriterier för K har skapats enligt författarna till Statens beredning för medicinsk utvärdering. SBU, nr 4. (1999). 
Evidensbaserad omvårdnad – Behandling av personer med schizofreni. 

    
K = I kvalitativ studie analyseras data som har inhämtats via intervjuer, observationer 
eller berättelser i syfte att fördjupa förståelsen för studerade fenomen såsom 
upplevelser eller erfarenheter hos individen. 
 
 



                                

  

 
Bilaga 3. Granskningsmall. 
 

 
 
 
 
 
 



                                

  

 
 

 
 
 
 
 



                                

  

 


