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Abstrakt 

 

Bakgrund: Våld inom vården är ett komplext problem som ofta förringas. Sjuksköterskan har 

större risk att utsättas för våldsamma situationer relaterade till vårdarbetet än övrig personal. 

Enligt Wiklund (2003) har vårdrelationen svårigheter att skapas om sjuksköterskan är 

frånvarande vilken kan komma från rädsla som sjuksköterskan känner i mötet med patienten. 

Rädsla kan också resultera i att sjuksköterskan ser patienten som ett objekt på grund av att 

sjuksköterskan inte kan hantera rädslan. Syfte: Är att belysa sjuksköterskans upplevelse av 

våldsamma möten inom den slutna psykiatriska vården. Metod: En systematisk 

litteraturstudie som baserades på 18 vetenskapliga artiklar. Artiklarna söktes via PubMed, 

Cinahl och PsycInfo och kvalitets granskades. Studierna söktes systematiskt, sammanställdes 

och analyserades. Resultat: Resultatet visar tydligt att rädsla identifierades som den mest 

vanligt förekommande känslan hos sjuksköterskor. Relationen och kommunikationen 

upplevdes ha stor betydelse för utgången i våldsamma möten. Det upplevdes även 

betydelsefullt att kunna identifiera patienternas olika behov. Erfarenhet och utbildning sågs 

som betydelsefulla faktorer beträffande att förhindra att våldsamma möten uppstår. Slutsats: 

Alla sjuksköterskor har unika och individuella upplevelser av våldsamma möten. För att öka 

vårdkvalitén kan dessa upplevelser tas tillvara på för att öka sjuksköterskans trygghet, minska 

rädsla, oro och frustration. Att uppleva trygghet i arbetet är en förutsättning för att kunna 

utföra en säker och adekvat vård. 

 

Nyckelord: litteraturstudie, psykiatri, sjuksköterskor, upplevelse, våld 
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Abstract 

 

Background: Violence in health care is a complex problem that often belittled. The nurse is 

more likely to be exposed to violent situations related to care work than other employees. 

According Wiklund (2003) has been caring relationship difficulties created if the nurse is 

absent, which may come from the fear that the nurse knows the meeting with the patient. Fear 

can also result in the patient the nurse looks like an object because the nurse can not handle 

the fear. Purpose: Is to highlight nurse’s experience of violent encounters in the closed 

psychiatric care. Method: A systematic literature review based on 18 scientific articles. 

Articles were searched using PubMed, Cinahl and PsycInfo and quality were examined. The 

studies were searched systematically compiled and analyzed. Results: The results clearly 

show that fear was identified as the most commonly occurring feelings of nurses. The 

relationship and communication was perceived to have great significance for the outcome of 

violent encounters. It was experienced also important to identify the different needs of the 

patients. Experience and education were seen as important factors with respect to preventing 

violent encounters occur. Conclusion: All nurses have unique and individual experiences of 

violent encounters. To increase the quality of care can these experiences be taken advantage 

of to increase nurse safety, reduce fear, anxiety and frustration. To experience job security is a 

prerequisite to perform a safe and adequate care. 

 

Keywords: experience, literature study, nurses, psychiatry, violence 
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Inledning 
 

Enligt Björkdahl, Olsson & Palmstierna (2006) är våld ett komplext mänskligt beteende som 

har utvecklats under evolutionens gång för att öka gruppers och individers trygghet och 

chanser att överleva. Likaså är våld inom vården ett komplext problem. Det handlar dels om 

vården i sig men även om arbetsmiljön för vårdpersonalen som arbetar där. Det finns ett 

uttryckt och självklart ansvar för de sjuksköterskor som arbetar inom den slutna psykiatriska 

vården, att på ett professionellt sätt bemöta hotfulla situationer där direkt våld kan förekomma 

utan att riskera att varken patient eller personal skadas (Wynn & Bratlid,1989). Hot och våld 

är ett problem för både patienter och personal som förutom skador och mental stress dessutom 

leder till sämre vårdkvalitet, vilket i sin tur innebär en otrygg vård (Arnetz, 2001).  Hot och 

våld bidrar även till att risken ökar för att misstag görs av sjuksköterskor (Farrel, Bobrowski 

& Bobrowski, 2006). 

 

Att det finns ett behov av utbildning i att förebygga samt att hantera våldsamt beteende 

uppmärksammades först på 1980 talet (Arnetz, 2001). Studier visar vikten av att 

sjuksköterskor har omfattande kunskaper om hur de ska hantera och möta individer med 

hotfullt och aggressivt beteende för att i ett preventivt syfte kunna reducera risken för våld 

uppstår i den patientnära miljön (Keely, 2002; Chen, Hwu & Williams, 2005). Sedan 2003 har 

jag som sjuksköterska arbetat på olika psykiatriska slutenvårdsavdelningar med olika 

inriktningar, bland annat på en psykiatrisk intensiv vårdavdelning för speciellt vårdkrävande. 

Jag har även jobbat på en rättspsykiatrisk avdelning och har under dessa år ställts inför svåra 

situationer som har inneburit våld. Ibland har våldsamma möten resulterat i handgripligheter 

och personal eller patienter har blivit fysiskt skadade och ibland har en hotfull situation 

utmynnat i en dialog istället. Våldsamma möten har för mig väckt många känslor och mina 

tankar har ofta återkommit till hur sjuksköterskor upplever sitt arbete där hot och våld är en 

del av vardagen. 

Bakgrund 
 

Våldet i samhället diskuteras både i Sverige och internationellt och det anses som ett stort 

folkhälsoproblem. Ungefär fem procent av våldsbrotten genomförs av personer som vårdats 

för psykos. Det är oklart om det är psykossjukdomen i sig som ”sätter igång” det våldsamma 

beteendet, eller om den ökade risken snarare ska räknas till andra associerade faktorer som 
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fattigdom, missbruk, personlighetsstörningar inom det antisociala spektrat eller 

begåvningshandikapp (SBU, 2005). 

 

På arbetsmiljöverkets hemsida (Arbetsmiljöverket, 2010) framgår att hot och våld varje dag 

drabbar sex arbetstagare så allvarligt att de tvingas vara sjukskrivna och den enskilda bransch 

som står för de mest frekventa anmälningarna är säkerhetsverksamheten som följs av 

psykiatrisk hälso- och sjukvård. 

 

Våld i vården är inte något nytt fenomen men som ofta förringas. Våldsamt beteende eller 

aggressivitet är ofta tillhörande sjukdomsbilden och betraktas därför som en del av jobbet för 

vårdpersonal (Arnetz, 2001). Enligt Munro (2002) har våldet gentemot sjuksköterskor ökat 

men antalet rapporteringar är detsamma vilket kan bero på att sjuksköterskan godtar våldet 

som en del av sitt yrke. Sjuksköterskan har även en större risk att utsättas för våldsamma 

situationer relaterade till vårdarbetet än övrig vårdpersonal (Arnetz, 2001). I Farrel et al. 

(2006) studie framkom det att sjuksköterskor antingen hade slutat att jobba som sjuksköterska 

eller övervägde att lämna professionen pga. hot och våld på sin arbetsplats. 

 

Begrepp och definitioner 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter ger en vid definition, där hot och våld kan innebära ”allt från 

mord till trakasserier”. Begreppet våld inom vård och omsorg kan definieras som en avsiktlig 

eller uppenbarligen avsiktligt aggressiv handling som resulterar i psykisk eller fysisk skada 

hos en annan människa (Arbetsmiljöverket, 2011). 

Rinnan & Sylwan (1992) definierar våld som en handling dock inte nödvändigtvis medveten, 

vilket resulterar i skada hos en annan människa. Denna handling går utanför ramarna för vad 

som är lagligt och socialt sett tillåtet. Dessa handlingar kan t.ex. vara aggressionsutbrott, att 

bita, att klösa, att slå, att knuffa, att hålla fast. Sandström (2007) menar att allt som vållar 

smärta eller skada är våld. 

Enligt Arnetz (1998) innebär våld hotande beteende, verbal aggression samt händelser med 

fysiskt angrepp.  Hot kan enligt Arnetz (2001) vara endast verbalt eller med anspelning på 

fysiska anfall. Verbal aggression kan innebära skrik, kraftuttryck eller hot om anfall eller 

skada. 

Enligt Carlsson (2003) är våldsamma möten händelser där patient och vårdare möts och 

vårdaren upplever patienten som hotfull eller våldsam, eller att patienten själv beskriver sig 



 8 

som att ha uppfört sig hotfullt eller våldsamt i ett möte med vårdaren. Vårdaren ansvarar för 

alla vårdmöten och när mötet är hotfullt eller våldsamt prövas således vårdarens förmåga att 

hantera dessa vårdande möten.  

 

Våldets orsakssamband 
Bakgrunden till våldsamt beteende hos patienter anses ofta vara en kombination av flera 

faktorer kopplade till patientens tillstånd och bakgrund, till avdelningens miljö och 

organisation och till interaktion och relation mellan individer på avdelningen (Björkdahl, 

2010). 

 

Sandström (1998) beskriver att bakom varje incident av hot och våld finns en kedja av orsaker 

och det är enbart genom att förstå dessa bakomliggande förhållanden som hot och våld kan 

förebyggas samt bemötas. En våldshandling uppkommer alltid som en följd av aggression. 

Dessa aggressioner kan men måste givetvis inte alltid resultera i en konflikt som i sin tur kan 

resultera men behöver inte leda till våld. Det finns således en möjlighet att påverka varje länk 

i kedjan för att reducera risken för våld. För att kunna hantera konflikter fordras kunskap hos 

den enskilde vårdaren om hur dessa kan minskas eller behandlas rationellt istället för att 

trappas upp så att det riskerar att resultera i våld (Sandström, 1998). Dynamiken bakom hot 

och våld måste förstås för att kunna hanteras och bemötas (Menckel, 2000). Både Menckel 

(2000) och Sandström (2007) påpekar att det är av största vikt att förebygga eskalering samt 

att reducera faktorer som kan resultera i mer aggression. 

 

Bemötande 
Carlsson (2003) använder begreppet ”det positiva mötet” som kännetecknas av den delade 

erfarenheten av en händelse mellan patient och vårdare. Vårdaren finns där och delar 

händelsen med patienten. I det positiva mötet kan vårdaren hantera rädsla och klarar att följa 

och möta patienten utan att hot och våld uppstår. En vårdare som i den aktuella situationen har 

förmågan att framkalla ett positivt möte skapar en ödmjukhet inför patienten och dennes 

lidande. Patienten möts förutsättningslöst och inget tas för givet om vad patienten önskar eller 

menar. Enligt Wiklund (2003) är det som karaktäriserar en positiv vårdrelation ett möte 

mellan patient och sjuksköterska där sjuksköterskan är närvarande. Sjuksköterskan ser på 

patienten som ett subjekt och i denna närvaro känner patienten gemenskap. Det resulterar i att 

sjuksköterskan visar ödmjukhet inför patientens behov och lidande. 
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Bemötandet brister enligt Carlsson (2003) när vårdaren inte aktivt fokuserar på mötet i nuet.  

Ett negativt möte kännetecknas av frånvaro. Vårdaren upplever en svårhanterlig rädsla i mötet 

och detta kompenseras genom att vårdaren intar ett auktoritärt förhållningssätt vilket 

resulterar i att patienten ses som ett objekt och vårdaren ger upp alla försök att hitta en lösning 

på det våldsamma mötet. Enligt Wiklund (2003) har vårdrelationen svårigheter att skapas om 

sjuksköterskan är frånvarande vilken kan komma från rädsla som sjuksköterskan känner i 

mötet med patienten. Rädsla kan också resultera i att sjuksköterskan ser patienten som ett 

objekt på grund av att sjuksköterskan inte kan hantera rädslan. 

I Hellzen, Asplund & Norberg (1999) studie om vårdpersonals erfarenheter att vårda patienter 

som agerar på ett störande sätt framhöll vårdpersonalen en vilja att erhålla kunskap och 

lärdom. Det största problemet enligt vårdpersonalen i den studien var patientens oförutsägbara 

handlingar som i sin tur väckte känslor av hjälplöshet och ”stagnering”. Denna situation 

gjorde det svårt för vårdpersonalen att se en mening med omvårdnaden de utförde. 

Vårdpersonal sade att de ofta kände att deras kunskap och förmåga att tolka patientens 

signaler var otillräckliga vilket resulterade i en känsla av osäkerhet.  Foster, Bowers & 

Nijman (2006) studie visar även på vikten av kunskap och förståelse om de faktorer som kan 

öka möjligheten att patienten agerar på ett våldsamt sätt samt också kunskap om vilka 

förhållanden aggressivitet kan uppstå. I en annan svensk studie av Omerov, Edman & Wistedt 

(2004) framhålls även vikten av kunskap om hur man tolkar patienternas kroppsspråk och 

andra signaler och hur personalens beteende uppfattas av patienterna.  För att uppnå en 

tillräcklig bra nivå av omvårdnad måste varje möte mellan vårdpersonal och patient 

kännetecknas av professionalism, etiska övervägande och verklig respekt för patientens 

integritet. Patienterna i denna studie beskrev känslor av hjälplöshet och frustration som 

resulterar i ett behov av att öka den egna kraften, som ofta uttrycktes i form av hot eller 

fysiskt våld, som i första hand är riktat mot närvarande personal.  Vårdaren skall enligt Petit 

(2005) använda ett behärskat, lugnt tonläge samt undvika att vara konfrontativ eller vara 

provocerande i det hon säger.  

Vårdarens sätt att vara och handla innebär en stor vårdande potential och beröring är ett 

kraftfullt instrument för att förhindra en negativ utveckling av våldsamma möten. Hot och 

våld har svårare att växa i ett vårdande där vårdaren kan beröra sina patienter samt själv vågar 

bli berörd. Våld verkar samtidigt växa ur beröring som inte har vårdande avsikt. För att en 

vårdande hållning skall utvecklas hos vårdaren krävs det att vårdaren också vårdas. Otrygga 
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och osäkra vårdare har svårigheter att erbjuda berörande vård och saknar förmågan att låta sig 

beröras på ett sätt som förhindrar ett hotfullt eller våldsamt skeende (Carlsson, 2003).  

På intensivvårdsavdelningar inom den slutna psykiatriska vården är inläggningsorsaken ofta 

på grunder av allvarligt aggressivt beteende vilket gör att det blir en av vårdpersonalens 

huvud uppgift att förebygga våldsamma möten (Carlenius, Aakvaaag & Laresén, 1998).  

 

Teoretisk referensram 
Betydelsen av en god relation vid omvårdnaden mellan sjuksköterska och patient belyses i en 

studie av Joyce Travelbees (1971). En mellanmänsklig relation är inte något som bara uppstår 

av sig själv, utan etableras enligt teorin i fem olika faser. Den första fasen belyser första mötet 

mellan sjuksköterska och patient, här betraktar personerna varandra och skapar sig en första 

uppfattning. När relationen etableras kommer fas två, här ses individen och en identitet växer 

fram bakom rollen.  Den tredje fasen innefattar att sjuksköterskan börjar känna empati och 

förståelse för patientens yttre beteende och känslor, utan att döma denna för sina problem. I 

fas fyra uppkommer sympati mellan personerna och i den femte och sista fasen etableras en 

nära kontakt och ömsesidig förståelse mellan sjuksköterska och patient. Travelbees (1971) 

menar att kommunikation är nyckeln för en god omvårdnad, men att det är ett invecklat 

förlopp där sjuksköterskan måste förstå det patienten uttrycker både verbalt och icke verbalt. 

Den icke verbala kommunikationen blir framförallt av stor vikt för sjuksköterskan i de 

situationer där den verbala kommunikationen är otillräcklig. 

Problemområde 
 

Verksamheter som regelbundet hanterar risk för hot och våld måste regelbundet utvärdera 

samt utveckla personalens förmåga att bemöta detta. Det finns ingen patient som alltid är 

farlig och därför bör riskbedömningar göras på olika nivåer i organisationen som sedan bör 

avspegla sig på bemötande och förhållningssätt i det dagliga arbetet (Bauer & Kristiansson, 

2012).  

 

Upplevelsen av att vara utsatt för hot eller våld är alltid påfrestande. En känsla av maktlöshet, 

upplevelser av misslyckande och skamkänslor är väl skildrade psykologiska sätt att reagera på 

(Lind, Kaltiala-Heino, Suominen, Leino-Kilpi & Valimäki, 2004). Sjuksköterskors 

upplevelser av våldsamma möten är något som påverkar både individen, patienten och 

organisationen. 
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Syfte 
 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att belysa sjuksköterskans upplevelse av 

våldsamma möten inom den slutna psykiatriska vården. 

Frågeställning: 

• Vilka faktorer har betydelse i mötet? 

Metod  
 

Design 
Syftet i denna studie besvarades genom en systematisk litteraturstudie. Backman (2008) och 

Forsberg & Wengström (2008) anser att en litteraturstudie ger en överblick om vad forskningen 

kommit fram till i det problemområde som klarlagts. Enligt Forsberg & Wengström (2008) 

besvaras syftet i en systematisk litteraturstudie genom att kritiskt granska och urskilja relevant 

litteratur inom det valda problemområdet.  Syftet besvarades därför genom att kritiskt granska 

och identifiera relevant litteratur inom det valda ämnesområdet. För att skapa ett sammandrag 

av tidigare forskning och finna grunder för att fortsätta inarbetade rutiner eller skapa ett 

underlag för förändringsarbete i klinisk verksamhet. Polit & Beck (2011) anser att de empiriska 

forskningsresultaten är viktigast vid litteraturstudier. Metoden skall vara tydlig, metodisk, 

kunna återskapas och verifieras. Iakttagelser från en enskild studie är alltid tvivelaktig men 

däremot om samma resultat kan replikeras i flertalet studier ges slutsatsen större tilltro. Arbetet 

med denna litteraturstudie har utgått från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 

2013) som beskriver tillvägagångssättet på följande sätt: Utforma problemområde och syfte. 

Besluta sedan inklusions- och exklusionskriterier. Sök litteratur och värdera kvalitén av 

artiklarna som ska inkluderas i studien. Analysera och tolka resultat i valda artiklar. Resultatet 

sammanställs och slutligen bedöms styrkan på det vetenskapliga underlaget. Sökningen av 

relevant litteratur, urval och kvalitetsgranskning har därför gjorts på ett på ett systematiskt sätt 

där varje fas i processen är väl definierad och tydligt redovisad (SBU, 2013). 

 

Litteratursökning 
Relevanta artiklar har sökts i PubMed, Cinahl och PsycInfo eftersom de innehåller 

vetenskapliga empiriska studier inom omvårdnadsvetenskap och är vetenskapligt pålitliga 

enligt Polit & Beck (2011). Dessa databaser bedömdes därför vara relevanta för 

litteraturstudiens syfte. Sökord och ämnesord (Mesh-terms, cinahl headings, thesaurus) som 

inkluderar flertalet sökord inom samma område har använts i olika kombinationer: mental 
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health nurses, psyciatric nursing, psyciatric nurses, aggression, aggressive behavior, violence, 

nurse-patient relations, experience, communication, attitude och perception. Ämnesorden ser 

lite olika ut i databaserna och därför användes olika ämnesord beroende på vilken databas. 

Ämnesorden kombinerades även med sökord för att få relevanta artiklar till syftet. För 

kombinationssökningarna användes de booleska sökoperatörerna ”AND” och ”OR” som 

enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) kan användas för att kombinera sökord och 

bredda sökresultatet. Manuella sökningar har även utförts utifrån relevanta artiklars 

referenslistor för att eventuellt upptäcka flera artiklar. Det är endast de sökningar som har gett 

resultat som redovisas i sök tabellen. 

 

Inklusionsteorier 
För att artiklarna skulle inkluderas i studien skulle de uppfylla vissa kriterier. De skulle handla 

om våldsamma möten dvs. händelser där patient och vårdare möts och vårdaren upplever 

patienten som hotfull eller våldsam inom den psykiatriska slutenvården samt beröra vuxna 

patienter 18 år och äldre. De skall vara ur ett sjuksköterskeperspektiv. Andra yrkeskategorier 

exkluderas. 

 

Exklusionskriterier 
Artiklar som exkluderades är de som inte svarade mot studiens syfte samt de som inte var 

skrivna på engelska. Artiklar som handlade om mobbing, våld mellan personal, hot och våld i 

hemmet, våld mot kvinnor och barn och våld på somatiska akutvårdsavdelningar 

exkluderades.  Dessa avgränsningar gjordes i det initiala skedet där studiens syfte tydlig 

gjordes.  

 

Urval 
Litteratursökningen samt urvalsprocessen redovisas i söktabellen nedan. Där redovisas 

sökord, antal träffar, antal lästa titlar, antal lästa abstract, antal valda artiklar för bearbetning 

samt antal artiklar efter bearbetning. Sökningarna gjordes våren 2015. 
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Tabell 1. Översikt över sökningarna 

Pubmed : Limit : inte äldre än 10år 
Sökord 

 
Antal träffar Lästa titlar Lästa 

abstract 

Antal utvalda 

artiklar för 

bearbetning 

Antal artiklar 

efter bearbetning 

Mental health nurses 

AND  

aggression (MeSH) 

131 131 47 17 8 

Violence (MeSH) 

AND nurse-patient 

relations (MeSH) 

AND communication 

(MeSH) 

85 85 20 2 1 

Experience OR 

attitude (MeSH) OR 

perception (MeSH)  

AND aggression 

(MeSH) AND 

psychiatric nursing 

(MeSH) 

105 105 25 2 2 

Psyciatric nursing 

(MeSH) AND nurse-

patient relations 

(Mesh) AND 

aggression (MeSH) 

66 66 10 4 1 

 

Cinahl: Limit : Publish date after 2005 01 01 
 

Sökord Antal träffar Lästa titlar Lästa 

abstract 

Antal utvalda 

artiklar för 

bearbetning 

Antal artiklar 

efter bearbetning 

Mental health nurses 

AND 

aggression(Cinahl 

heading) 

77 77 8 3 0 

Violence (Cinahl 

heading) Nurse-

patient relations 

(Cinahl heading) 

AND aggression 

(Cinahl heading) 

76 76 6 2 1 
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PsycInfo: Limit: after January 1 2005 
 

Sökord Antal träffar Lästa titlar Lästa 

abstract 

Antal utvalda 

artiklar för 

bearbetning 

Antal artiklar 

efter bearbetning 

Mental health 

nurses AND 

aggression 

179 179 39 6 1 

Violence 

(thesaurus) AND 

aggressive 

behaviour 

(thesaurus) AND 

psychiatric nurses 

(thesaurus) 

61 61 15 1 1 

Aggressive 

behaviour 

(thesaurus) AND 

psychiatric nurses 

(thesaurus) 

210 210 24 6 1 

Experience AND 

aggressive 

behaviour 

(thesaurus) AND 

psychiatric nurses 

(thesaurus) 

16 16 5 3 1 

 

Den manuella sökningen resulterade i en artikel efter bearbetning. 

 

Klassificering av studier 
Klassificeringen av studierna har utförts enligt SBU/SSF nr 4 (1999) (se bilaga 3). De 

vetenskapliga studiernas kvalité är granskade och bedömda enligt följande skala; hög 

vetenskaplig (I), medel vetenskaplig (II) eller låg vetenskaplig (III) (SBU 1999:4) (se bilaga 

3). 

 

Bearbetning 
Bearbetningen har genomförts med stöd av SBU/SFF nr 4 (1999) i tre faser. 

 

Fas 1 
En första bedömning av artiklarna gjordes genom att läsa samtliga titlar. Utifrån dessa valdes 

199 abstract ut och dessa lästes ingående för att sedan kunna välja ut de artiklar som skulle 

granskas fortsättningsvis. Ett krav för fortsatt granskning var att artiklarna skulle uppfylla 

syftet med studien. Av dessa abstract motsvarade 153 artiklar inte syftet för denna 

litteraturöversikt och dessa exkluderades. Antal artiklar som inkluderades och gick vidare till 

fas 2 var 46 stycken. 
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Fas 2 
Efter en första granskning och revidering lästes de 46 utvalda artiklarna i full text. För att 

behålla artiklarna för en vidare granskning skulle de vara baserade på empirisk forskning samt 

uppfylla inklusions- och exklusionskriterier. Utifrån detta exkluderades 28 artiklar, 18 artiklar 

gick vidare till fas 3. 

 

Fas 3 
De 18 artiklarna som motsvarade studiens syfte lästes igenom flera gånger och 

kvalitetsgranskades med hjälp av SBUs granskningsmodell, SBU/SFF nr 4. Dessa artiklar 

som inkluderades i denna litteraturstudie bedömdes och granskades vad gäller den 

vetenskapliga kvaliteten enligt granskningsmall utarbetad av Hellzén, Johansson  & Pejlert 

(1999). Enligt denna mall dokumenterades; land, typ av studie, studiens omfattning, urval och 

bortfall samt etiskt resonemang (bilaga 2 och 3). Av dessa 18 artiklar bedömdes 9 artiklar 

vara medelgod kvalitet (11) och 9 artiklar bedömdes vara av hög kvalitet (1). Resultatet 

presenteras i löpande text samt en sammanställning visas i bilaga 1. 

 

Analys 
Enligt Forsberg & Wengström (2008) och Polit & Beck (2011) bör artiklarna i en 

litteraturstudie läsas objektivt flera gånger för att sedan kunna sammanställa varje artikels 

resultat. Analysen bör kännetecknas av systematisk samt gradvis klassificering av data för att 

sedan lätt kunna urskilja kategorier och mönster där målet är att beskriva specifika fenomen. 

Analysen började med att de 18 artiklarna lästes i sin helhet ett flertal gånger. Studierna lästes 

igenom för att förstå helheten. Under den mera ingående läsningen markerades stycken i 

texten som svarade mot syftet. Likheter och skillnader identifierades och utifrån likheterna 

sorterades artiklar in under sju kategorier som rubricerades; attityder gentemot hot och våld, 

bemötandets betydelse, kommunikationens betydelse, upplevda känslor, relationens betydelse, 

erfarenhetens betydelse samt utbildningens betydelse. 

 

Etiska övervägande 
I denna litteraturstudie har 14 av 18 artiklar ett etiskt resonemang. Etiska betänkande bör 

göras innan genomförandet av en systematisk litteraturstudie.  Att välja studier som erhållit 

tillstånd från en etisk kommitté´ eller använder ett etiskt resonemang är av stor betydelse 

(Henricson, 2013). Alla resultat som har framkommit har presenterats även om det inte stöder 

författarens åsikt. Enligt Forsberg & Wengström (2008) är artiklar som endast redovisar 
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författarnas åsikter oetiska att inkludera i studien och samtliga resultat som funnits lämpliga 

för studien skall redovisas oavsett vilken åsikt de stödjer. 

Resultat 
 

Resultatet baseras på totalt 18 stycken vetenskapliga artiklar. Nio artiklar är kvalitativa och 

nio är kvantitativa varav en artikel både innehåller en kvantitativ och kvalitativ ansats. 

Artiklarna är publicerade mellan år 2005-2013. Studierna är utförda i Sydafrika (n=2), Turkiet 

(n=2), Italien, Storbritannien (n=2), Kanada, Nigeria, Tyskland, Nederländerna (n=2), 

England (n=2), Schweiz, Norge, Polen, Iran, Sydafrika och Sverige. 

 

Författaren har vid artikelgranskningen och analysen funnit sju kategorier. Resultatet har 

presenterats efter dessa kategorier som var: attityder gentemot hot och våld, bemötandets 

betydelse, kommunikationens betydelse, upplevda känslor, relationens betydelse, 

erfarenhetens betydelse samt utbildningens betydelse. Dessa sju kategorier belyser 

sjuksköterskans upplevelse av våldsamma möten. 

 

Attityder gentemot våldsamma möten 
I flera studier (Pulsford, Crumpton, Baker, Wilkins, Wright & Duxbury, 2013; Moghadam, 

Pazargadi & Khoshknab, 2013; Duxburys & Whittingtons, 2005) framkom det att 

sjuksköterskorna upplevde att aggressivitet är en del av patientens sjukdom och i Bilgin & 

Buzlu (2006) studie upplevdes psykiskt sjuka patienter inte vara ansvariga för deras 

handlingar och de som arbetar med denna patientgrupp kan förvänta sig att bli utsatt för 

våldsamma möten emellanåt.   

 

Resultatet i Verhaeghe,  Duprez, Beeckman, Leys, Van Meijl  & Van Hecke (2014) studie 

visade att psykiatrisjuksköterskornas livskvalitet hade betydelse beträffande attityder 

gentemot aggressivitet. De som upplevde en högre grad av tillfredställelse hade mer 

självförtroende att hantera aggressivt beteende. 

 

Enligt Jansen, Middle, Dassen & Reineveld (2006) studie upplevdes våld olika av män och 

kvinnor. Manliga sjuksköterskor tenderade att i högre grad än kvinnliga se våldet som en 

försvarsmekanism samt ett sätt att försöka kommunicera på. Kvinnliga sjuksköterskor 

upplevde våldet i större utsträckning som ett destruktivt fenomen. Denna studie visade även 
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att våldsamma möten ibland upplevdes som en positiv energi och inte enbart negativt, men i 

Nigeria (James, Isa, & Oud , 2011) och i Nederländerna (Jonker, Gossens, Steenhuis & Oud,  

2008) upplevdes dock våldsamma möten som enbart negativt och patienter som visade 

aggressivt beteende tenderade oftare att erhålla en sämre vårdkvalitet.  

 

Bemötandets betydelse 
Personalen förväntades alltid uppträda professionellt och en aspekt av professionellt beteende 

upplevdes vara att förbli objektiv och inte döma patienterna i förväg (Zuzelo, Silver & 

Zeserman, 2012; Jacob & Holmes, 2011). Att försöka se patienten som en människa oavsett 

vilka känslor patienten väcker upplevdes av deltagarna i Jacob & Holmes (2011) studie som 

professionalism. Om en patient tidigare varit våldsam upplevdes det inte betyda att den måste 

vara det igen samtidigt som patienter som tidigare inte varit våldsamma kan bli våldsam 

(Zuzelo et al., 2012). Att träffa patienten innan dess historik eller problem lästes upplevdes 

vara en strategi som var användbar för att undvika att stereotypa bilder av patienterna 

skapades (Jack & Holm, 2011). Deltagarna i Zuzelo et al. (2012) studie upplevde att det var 

en stor utmaning för dem att bemöta våld på ett lämpligt vårdande sätt som inte resulterar i 

skada för patienten. Särskilt svårt upplevdes det att vårda patienter som hade skadat en 

kollega. Det upplevdes svårt att inte känna ilska, en ilska som i sin tur kunde påverka 

bemötandet. Vikten av att mentalt distansera sig för att minska risken att personal blev skadad 

upplevdes också. En arms längds avstånd, ett säkert avstånd till patienten upplevdes ha 

betydelse i mötet med patienten. Att få stöd och förståelse från arbetskamraterna gjorde att 

sjuksköterskorna upplevde att de bättre kunde hantera och bemöta våldsamma möten (Jonker 

et al., 2008;  Merecz, Rymaszewska, Moscicka, Kienja & Jarosz-Nowak, 2006). 

 

Att bemöta okända patienter upplevdes svårare då det är mer komplicerat att känna igen 

beteendemönster hos okända patienter vilket resulterade i svårigheter att bemöta patienten på 

bästa möjliga sätt (Zuelo et al., 2012). Den etablerade relationen till patienten värdesattes och 

upplevdes påverka utgången positivt i våldsamma möten (Zuzelo et al., 2012; Mackay et al., 

2005). Sjuksköterskorna i Camuccio, Chambers, Välimäki, Farro &  Zanotti  (2012) studie 

upplevde en större rädsla för okända patienter än för kända. Kunskap om patienten, anamnes 

och tidigare problem upplevdes vara till hjälp för att identifiera faktorer som kunde utlösa 

våldsamma situationer (Mackay, Patterson & Cassells, 2005). 
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I Zuzelo et al. (2012) studie framkom det att förhållningssättet till aggressiva patienter skiljde 

sig beroende på om patienten var psykotisk eller inte.  Empati och medkänsla upplevdes i 

mötet med psykotiskt aggressiva patienter medan våldet från patienter som bedömdes som 

manipulativa med klar insikt i sitt agerande upplevdes som en kriminell handling. 

 

Kommunikationens betydelse 
När aggressivitet riktades mot personalen upplevdes kommunikation vara av betydelse för att 

avstyra det (Foster et al., 2007). Att ge information, diskutera, ge råd, interagera samt 

förhandla upplevdes som delar av sjuksköterskans roll och betraktades som färdigheter som 

sjuksköterskan använde sig av (Mackay et al., 2005). I Pulsford et al. (2013) studie beskrevs 

också förhandling och deltagarna i den studien upplevde att förhandling kan användas på ett 

mera effektivt sätt när det gäller att undvika att våldsamma möten uppstår. Att känna igen och 

svara på icke verbal kommunikation upplevdes också som betydelsefullt när det kunde vara 

en signal om ett stundande våldsamt möte (Mackay et al. 2005). Bilgin & Buzlu (2006) fann i 

deras studie att en copingstrategi efter att ha upplevt ett våldsamt möte var att 

sjuksköterskorna blev mer försiktig och passiv i sin kommunikation gentemot patienterna.  

 

Enligt Duxburys & Whittingtons (2005) studie upplevde sjuksköterskorna att deras 

kommunikationsförmåga inte var något som påverkade våldsamma möten. De upplevde inte 

att de bemötte aggression på ett felaktigt sätt, men de medgav att bemötandet av aggressivitet 

alltid kunde förbättras. Sjuksköterskorna bortsåg således från betydelsen av den terapeutiska 

kommunikationen.  

 

Upplevda känslor 
De mest förekommande känslorna som sjusköterskorna upplevde var: rädsla, ilska, 

frustration, hjälplöshet, hopplöshet samt förtvivlan (Tema, Poppenpoel & Myburgh, 2011; 

Bimenyimana, Poppenpoel, Myrburgh & Van Niekerk,  2009). Upplevelsen av rädsla var 

något som beskrevs i flera av studierna (Bimenyimana et al., 2009; Tema et al., 2011; 

Camuccio et al., 2012;  Zuzelo et al., 2012). I den italienska studien av Camuccio et al. (2012) 

var huvudfyndet sjuksköterskornas upplevelse av rädsla för att bli skadad men samtidigt 

beskrevs rädslan för att skada patienten. Det upplevdes även viktigt att inte visa sin rädsla 

inför patienten då det förmedlar till patienten att den har ett övertag i situationen (Zuzelo et 

al., 2012). Den upplevda rädslan kan ibland resultera i att den bestämmer sjuksköterskornas 

reaktioner (Bimenyimana et al., 2009). Rädsla kan leda till att misstag görs vilket en 
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sjuksköterska gjorde i Tema et al. (2011)  studie, fel medicin gavs till patienten. Flertalet 

sjuksköterskor upplevde oro inför att bli utsatt för hot och våld vilket resulterade i svårigheter 

att utföra omvårdnaden på ett optimalt sätt samt i en ovilja att jobba på en psykiatrisk 

avdelning (Bilgin & Buzlu, 2006; Merecz et al., 2006).  

 

Relationens betydelse 
I Bilgins (2009) studie upplevdes våldet inträffa för det mesta i de tidiga faserna av 

vårdrelationen, då patienten försökte att anpassa sig till avdelningen och sjuksköterskorna 

försökte att lära känna patienten och dess behov. Sjuksköterskor som var mindre social och 

mindre toleranta upplevdes oftare utsättas för våldsamma möten. Det kan vara så att 

sjuksköterskornas förhållningssätt och beteende avslöjade en brist av förståelse, flexibilitet, 

intresse och empati. Sjuksköterskor som var hjälpsökande upplevdes också i högre grad 

utsättas för våldsamma möten än sina kollegor. Hjälpsökande beteende tenderar att i högre 

grad orsaka inkonsekvent gränssättning. Att som sjuksköterska vara medveten om sitt 

förhållningssätt och bemötande upplevdes enligt Bilgin (2009) studie öka förståelsen om sig 

själv och andra, vilket resulterar i en bättre kommunikation och relation till patienterna. Detta 

upplevdes göra det lättare att förutsäga våldsamma möten samt förebygga och hantera det på 

ett effektivare sätt. 

 

Att respektera och bevara patientens värdighet upplevdes betydelsefullt. Genom att visa sin 

egen personlighet, medkänsla, ödmjukhet och humor upplevdes relationen förbättras till 

patienten, vilket resulterade i en ökad förståelse och en minskad risk för våld. Att kunna 

identifiera och urskilja patienternas olika behov och bemöta patienten på ett icke hotfullt sätt 

upplevdes som en bra egenskap hos sjuksköterskan (Salzmann-Krikson, Lutzen, Ivarsson & 

Eriksson, 2008). Vikten av att bemöta patienternas olika behov upplevdes även vara 

betydelsefullt i Moghadam et al. (2013) studie där ett av huvudskälet till våldsamma möten 

var personalens oförmåga att möta patienternas behov t ex kunde en patient bli aggressiv när 

den nekades en kopp te. 

 

Erfarenhetens betydelse 
Enligt Verhaeghe et al. (2014) studie upplevdes psykiatrisjuksköterskor med lång erfarenhet 

mista ett positivt perspektiv gällande våldsamma möten samt visa lägre tolerans gentemot 

aggressivitet. Utbrändhet upplevdes associeras med en tämligen intolerant attityd gentemot 

våldsamma möten. Sjuksköterskorna med lång erfarenhet upplevdes dock vara bättre på att 
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upptäcka varningssignaler på aggressivitet än sina kollegor med mindre erfarenhet och de 

upplevdes ingripa i en hotfull situation på ett mera lämpligt sätt (Jonker et al., 2008). Även i 

Mackay et al. (2005) studie upplevdes erfarenhet inom yrket och av våldsamma möten vara en 

betydelsefull tillgång beträffande att förhindra att våld eskalerar. 

 

Utbildningens betydelse 
Att träning och utbildning är betydelsefullt när det gäller att förebygga våldsamma möten 

upplevdes av sjuksköterskorna i flera av studierna (Tema et al., 2011; Bilgin & Buzlu, 2006; 

Merecz et al., 2006; Foster et al., 2007). I Tema et al.(2011) studie framkom det att deltagarna 

upplevde att de inte hade tillräckligt med kunskap samt saknade de verktyg de behövde för att 

kunna hantera våldsamma möten. Bilgin & Buzlu (2006) fann också att sjuksköterskorna 

upplevde att de saknade träning när det gällde att hantera våldsamma möten på ett adekvat 

sätt. Sjuksköterskorna önskade utbildning inom prevention och hantering av våldsamt 

beteende. Även i Merecz et al. (2006) studie poängterades det upplevda behovet av utbildning 

för att kunna minska våld på arbetsplatsen. Genom träning upplevdes kommunikationen 

kunna förbättras mellan personal och patienter. Detta för att lättare upptäcka signaler på 

aggression samt förstå betydelsen av mellanmänskliga faktorer som kan framkalla våldsamma 

möten på psykiatriska avdelningar (Foster et al., 2007). 

Diskussion 
 

Metod diskussion 
En litteraturstudie bedömdes som bäst lämplig för att besvara denna studies syfte. En 

litteraturstudie är till för att frambringa en överblick inom ett definierat område, skapa en 

beskrivande sammanställning av redan publicerade forskningsresultat. Det finns emellertid 

kritik mot litteraturstudier beträffande risken för ett selektivt urval, vilket betyder att författarna 

väljer studier som stöder utgångspunkten för studien. Detta bör övervägas genom kritiskt 

förhållningssätt och reflektion över den egna förståelsen när studier inkluderas (Friberg, 2012). 

Författaren har således reflekterat och haft detta i åtanke under urvalsprocessen. 

 

Relevanta databaser (Cihnal, PubMed, PsycINFO) som var tillgängliga användes för att erhålla 

så många artiklar som möjligt som svarade på syftet. Detta kan ses som en styrka då dessa 

databaser är specifikt inriktade på studier inom omvårdnad. Finns dock möjligheten att 

sökningar i flera databaser hade kunna resulterat i ett större urval av artiklar.  Sökningarna 
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resulterade i många artiklar att gå igenom, vilket kan ses som en nackdel. Att använda flera 

riktade sökord hade minskat antalet och underlättat urvalsprocessen. 

 

Artikelsökningen upplevdes som ganska svår och syftet har ändrats några gånger. Det 

upplevdes även problematiskt att besvara syftet att belysa sjuksköterskans upplevelse. Därför 

breddades och förtydligades syftet genom att en frågeställning lades till. Från början var det 

oklart om syftet skulle spegla både patient och sjuksköterskeperspektiv. Efterhand valdes 

sjuksköterskeperspektivet för att begränsa studien. Det fanns även funderingar på om syftet 

skulle innehålla vårdpersonalens upplevelse av våldsamma möten eller enbart sjuksköterskans 

upplevelse. Sjuksköterskeperspektivet valdes slutligen då flertalet av artiklarna speglade det. 

Således användes enbart artiklar som inkluderar sjuksköterskans upplevelse av våldsamma 

möten. Att begränsa studien till sjuksköterskeperspektiv och inte ta med patienters upplevelse 

kan således minska helhetssynen kring problematiken angående hot och våld på psykiatriska 

avdelningar, vilket kan ses som en svaghet.  

 

Ytterligare en svaghet är själva kvalitetsgranskningen av studierna. Att tolka och bedöma 

artiklarnas kvalitet är en subjektiv bedömning. Beroende på vem som granskar kan en artikel 

bedömas ha hög kvalitet eller låg av en annan, speciellt med författarens begränsade 

erfarenhet och kunskap i arbetsmetodiken. Då författaren varit ensam och inte haft någon att 

diskutera värderingen med upplevdes även detta som en nackdel. Författaren har diskuterat 

sammanställning och sortering av artiklarna tillsammans med handledarna.  

 

Samtliga artiklar var skrivna på engelska vilket medför en risk för omedvetna feltolkningar, 

att språkliga nyanser gått förlorade eller att information förbisetts på grund av språkliga 

begränsningar, trots att textnära förhållningssätt eftersträvats. För att minimera denna risk har 

översättnings appen Hello Hola och google translate använts. Några artiklar uteslöts då de inte 

var skrivna på ett språk som behärskades, vilket kan ha inneburet att relevant information har 

gått förlorad. Artiklarna härstammar från olika delar av världen. Att få med artiklar från en 

bred del av världen var inte något som författaren eftersträvade men det visar på att det är ett 

världsomfattande problem. Måste dock beaktas att våldsamma möten kan upplevas olika i 

olika kulturer då det finns en tillvänjnings faktor att ta hänsyn till beträffande hot och våld.  

Försiktighet bör således tas när det gäller att överföra upplevelser mellan olika kulturer. 
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Det är av intresse att fundera kring publicerings år då forskning är en färskvara och därför har 

begräsning gjorts att artiklarna inte skall vara äldre än 10 år i samtliga databaser.  Dock kan 

denna begränsning ha inneburit att relevanta artiklar som svarat mot syftet misstas. Initialt i 

urvalsprocessen granskades enbart artiklarnas titlar och abstract och de artiklar som inte 

svarade mot syftet exkluderades.  Således kan ett bortfall av relevanta artiklar ha förekommit 

om de hade missvisande titel eller abstrakt. 

 

Resultatet är uppbyggt på både kvalitativa och kvantitativa artiklar och det kan ses som en 

styrka. Enligt Forsberg & Wengström (2008) bör omvårdnadsforskning innehålla studier med 

både kvalitativ och kvantitativ ansats eftersom det belyser fenomen ur olika synvinklar. 

Fördelen med kvalitativa artiklar är att de ger en mer nyanserad och djupare förståelse för 

fenomenet. Kvantitativa ger ett mindre beskrivande resultat men ett större urval (Polit & 

Beck, 2006).   

  

Enligt Polit & Beck (2011) är det av vikt att författaren reflekterar över tolkningarna och 

fynden som presenteras efter analysen är relevant och intressant. Författaren har således 

reflekterat över detta och anser att det är en styrka i studien. Presentationen av materialet är 

både relevant och intressant och författaren finner att läsaren erhåller information som är 

begriplig och möjligheten att få en känsla angående det som skildras. Alla resultat som har 

framkommit har presenterats även om det inte stöder författarens åsikt vilket ökar studiens 

trovärdighet enligt Forsberg & Wengström (2008). 

 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans upplevelse av våldsamma möten. Resultatet 

visar tydligt att rädsla identifierades som den mest vanligt förkommande känslan hos 

sjuksköterskor. Relationen och kommunikationen upplevdes ha stor betydelse för utgången i 

våldsamma möten. Det upplevdes även betydelsefullt att kunna identifiera patienternas olika 

behov. Erfarenhet och utbildning sågs som betydelsefulla faktorer beträffande att förhindra att 

våldsamma möten uppstår. 

 

Resultatet av litteraturstudien visar att våldsamma möten upplevs olika beroende på om det 

utgår från psykotiska patienter eller från manipulativa patienter med klar insikt.  Empati och 

medkänsla upplevdes i mötet med psykotiskt aggressiva patienter medan våldet från patienter 
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som bedömdes som manipulativa med klar insikt i sitt agerande upplevdes som en kriminell 

handling (Zuzelo et al., 2012).   

 

Sjuksköterskorna försökte se människan bakom det aggressiva beteendet och upplevde att 

aggressivitet är en del av patientens sjukdom (Pulsford, Crumpton, Baker, Wilkins, Wright & 

Duxbury, 2013; Moghadam, Pazargadi & Khoshknab, 2013; Duxburys & Whittingtons, 

2005). 

 

Detta bekräftar det som presenterades tidigare i bakgrunden där Arnetz (2001) och Munro 

(2002) menade att många sjuksköterskor har utvecklat ett accepterande förhållningssätt till 

våldsamma möten och upplever det som en del av deras arbete. Detta synsätt resulterar i att 

psykiskt sjuka patienter inte upplevs vara ansvarig för sina handlingar och att sjuksköterskor 

som arbetar med denna patientgrupp kan förvänta sig att bli utsatt för hot och våld. Vad som 

orsakar aggressivitet är något som patienter och sjuksköterskor upplever olika. Patienter 

upplever att kontroll är en bidragande faktor till att våldsamma möten uppstår medan 

sjuksköterskorna upplever att det är patientens sjukdom som är orsaken (Irwin, 2006). 

Zampieron, Galeazzo, Turra &  Buja (2009) poängterar att aggressivt beteende inte skall 

betraktas som en normal reaktion i sjukvårdssystemet och inte heller som en accepterad del av 

sjukdomen.  

 

Det framgår i resultatet att våldsamma möten framkallar starka upplevda känslor hos 

sjuksköterskorna. De mest vanliga upplevda känslorna var rädsla, ilska, frustration, 

hjälplöshet, hopplöshet samt förtvivlan (Tema et al., 2011; Bimenyimana et al., 2009). Den 

mest framträdande upplevda känslan var dock rädsla, vilken beskrevs i flertalet av studierna 

(Bimenyimana et al., 2009; Tema et al., 2011; Camuccio et al., 2012; Zuzelo et al., 2012). 

Den upplevda rädslan kan i sin tur styra sjuksköterskornas bemötande (Bimenyimana et al., 

2009). Enligt Sanström (1998) är rädsla en skyddsfunktion som människan har. Det är en 

intuitiv känsla som är nödvändig för att bli varse om en hotfull händelse. Intuitionen betyder 

att känna efter och är av vikt för att snabbt reagera och när intuitionen varnar för aggressiva 

patienter bör detta tas på allvar. Carlsson (2003) skriver att i ett positivt möte med patienten 

kan vårdaren hantera sin rädsla och fixar att följa och möta patienten utan att hot och våld 

uppstår. Om vårdaren upplever en svårhanterlig rädsla i mötet resulterar det i att patienten ses 

som ett objekt. Detta överensstämmer med det som framkom i denna studies resultat där en 
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ohanterlig upplevd rädsla resulterar i att omvårdnaden inte kan utföras på ett optimalt sätt 

(Tema et al., 2011; Bilgin & Buzlu, 2006; Merecz et al., 2006).  

 

Av resultatet i litteraturstudien blir det tydlig att relationen och kommunikation är faktorer 

som har inflytande i det våldsamma mötet. Den etablerade relationen till patienten värdesattes 

och upplevdes påverka utgången positivt i ett våldsamt möte (Zuzelo et al., 2012; Mackay et 

al., 2005). Enligt Travelbee (1971) är en mellanmänsklig relation ingenting som bara uppstår 

av sig själv, utan den grundas enligt teorin i fem olika faser. Den första fasen handlar om 

första mötet mellan sjuksköterska och patient, här betraktar personerna varandra och skapar 

sig en första uppfattning. Det framkom i litteraturstudiens resultat att det är i den första fasen 

som risken för våldsamma möten är som störst, innan det finns en etablerad relation mellan 

sjuksköterska och patient (Bilgin, 2009).  Fas två enligt Travelbee (1971) kommer när 

relationen etableras och individen ses och en identitet formas fram bakom rollen.  Den tredje 

fasen innefattar att sjuksköterskan börjar känna empati och förståelse för patientens yttre 

beteende och känslor, utan att döma denna för sina problem. Sympati mellan personerna 

uppstår i fas fyra och i den sista fasen etableras en nära kontakt och ömsesidig förståelse 

mellan sjuksköterska och patient. Detta överensstämmer med studiens resultat där det framgår 

att det är svårare att bruka våld mot någon det finns en relation till (Bilgin, 2009). Vikten av 

förståelse framkommer också i studiens resultat (Bilgin, 2009; Salzmann-Eriksson et al., 

2008). 

 

I bakgrunden beskrivs det som karaktäriserar en positiv vårdrelation och enligt Wiklund 

(2003) är det ett möte mellan patient och sjuksköterska där sjuksköterskan är närvarande. 

Sjuksköterskan ser på patienten som ett subjekt och i denna närvaro känner patienten 

gemenskap vilket resulterar i att sjuksköterskan visar ödmjukhet inför patientens behov och 

lidande. Vikten av visa ödmjukhet inför patienternas olika behov visas även i denna studie. 

Enligt Salzmann-Eriksson et al. (2008) studie framkom betydelsen av att kunna identifiera 

och urskilja patienters behov och i Moghadam et al. (2013) studie upplevdes ett av 

huvudskälet till våldsamma möten vara personalens oförmåga att möta patienternas behov. 

 

Travelbee (1971) anser att kommunikation är nyckeln till god omvårdnad vilket även ses i 

litteraturstudiens resultat där sjuksköterskorna beskriver upplevelsen av bemötandets och 

kommunikationens betydelse i våldsamma möten (Salzmann-Eriksson et al., 2008; Foster et 

al., 2007; Zuelo et al., 2012; Bilgin, 2009). Enligt Travelbee (1971) är kommunikationen ett 
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ömsesidig och invecklat förlopp där sjuksköterskan måste förstå det patienten uttrycker både 

verbalt och icke verbalt. En bättre kommunikation och relation till patienterna upplevdes göra 

det lättare att förutsäga aggressivt beteende samt förebygga och hantera det på ett effektivare 

sätt (Bilgin, 2009).  Att känna igen och svara på icke verbal kommunikation upplevdes även 

som betydelsefullt av sjuksköterskorna då det kunde vara en signal om ett stundande våldsamt 

möte (Mackay et al. 2005). Travelbee (2005) beskriver också den icke verbala 

kommunikationen betydelse, den blir framförallt betydelsefull för sjuksköterskan att ta hänsyn 

till i de situationer där den verbala kommunikationen är otillräcklig.  Något som dock även 

framkom var att sjuksköterskorna inte upplevde att deras kommunikationsförmåga var något 

som påverkade våldsamma möten (Duxburys & Whittingtons, 2005).  

 

Ett intressant fynd som framkom var att våldsamma möten ibland upplevades som en positiv 

energi och inte enbart negativ (Jansen et al., 2006) men flera av studierna visade dock att 

våldsamma möten betraktas enbart som negativt (James et al., 2001; Jonker et al., 2008). Hur 

kan det komma sig?  Kan det vara så att det uppstår en spänning i våldsamma möten som 

upplevs av vissa sjuksköterskor som en positiv energi eller kan det vara så att upplevelsen av 

att ha utfört ett bra jobb när utgången i ett våldsamt möte blir positivt ses som en bra energi.  

Enligt Farrel et al. (2006) har sjuksköterskor antingen slutat jobba som sjuksköterska eller 

övervägde att lämna professionen på grund av hot och våld.  

 

Erfarenhet inom yrket och av våldsamma möten upplevdes av sjuksköterskor vara en 

betydelsefull tillgång beträffande att förhindra att våld eskalerar. Varningssignaler på 

aggressivitet upplevdes upptäckas bättre av erfarna sjuksköterskor (Jonker et al., 2008; 

Mackay et al., 2005). Med erfarenhet kommer trygghet och enligt Carlsson (2003) har otrygga 

och osäkra vårdare svårigheter att erbjuda berörande vård och saknar förmågan att låta sig 

beröras på ett sätt som förhindrar ett hotfullt eller våldsamt skeende. Detta överensstämmer 

med vad Camerino, Estryn-Behar, Conway, Der Heijden & Hasselhorn (2007) beskriver där 

det framgår att yngre personal med liten arbetslivserfarenhet ökar risken för uppkomsten av 

våldsamma möten. 

 

Avsaknad av utbildning och kunskap var något som tydligt upplevdes och efterfrågades av 

sjuksköterskorna (Tema et al., 2011; Bilgin & Buzlu, 2006; Merecz et al., 2006; Foster et al., 

2007). Detta bekräftar det som beskrevs tidigare i bakgrunden där Hellzén et al. (1999) studie 

visade att vårdpersonal ofta upplevde att deras kunskap var otillräcklig. Erfarenhet och 
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utbildning är faktorer som kan betraktas ha betydelse för upplevelsen av våldsamma möten. 

Med utbildning och erfarenhet upplevs våldsamma möten mer hanterbara och 

sjuksköterskorna i litteraturstudiens resultat framhåller att erfarenhet och kunskap är 

betydelsefulla tillgångar för utgången av ett våldsamt möte.  

 

Konklusion 
Resultatet visar att arbete i en miljö där våldsamma möten kan uppstå upplevs påfrestande för 

sjuksköterskor. Det skapar en upplevelse av rädsla för att bli skadad men samtidigt en rädsla 

för att tillfoga patienten skada. Att uppleva trygghet på sin arbetsplats är av största vikt för att 

kunna ge patienten en säker och adekvat vård. För att öka vårdkvalitén kan denna 

litteraturstudie bidra till en ökad förståelse för ämnet samt väcka en diskussion om hur dessa 

upplevelser kan tas tillvara för att öka trygghet och minska rädsla, oro och frustration hos 

sjuksköterskan inför detta komplexa problem. Trots att alla sjuksköterskor har unika och 

individuella upplevelser går det att utläsa både likheter som t.ex. den etablerade relationens 

betydelse samt känslan av rädsla och skillnader som t.ex. män och kvinnors skilda upplevelser 

av våld där män upplever våldet mera som en försvarsmekanism och ett sätt att kommunicera 

medan kvinnor upplever våldet mera som ett destruktivt fenomen.  

 

Förslag på vidare forskning 
Behov av fortsatt vårdvetenskaplig forskning inom området är av stor betydelse då det finns 

en självklar förväntan och ett direkt ansvar som vilar på de sjuksköterskor som arbetar inom 

den slutna psykiatriska vården. Sjuksköterskan förväntas hantera situationer med våldsamma 

möten samtidigt som sjuksköterskan på professionellt sätt skall hantera den akuta situationen 

utan att orsaka patienten ytterligare lidande. Det finns många svårigheter och utmaningar med 

att vårda våldsamma patienter och det borde satsas på mer utbildning i ämnet vilket även 

efterfrågas av sjuksköterskorna i denna studie. I en studie framkom det att våldsamma möten 

inte enbart upplevdes som negativt utan även positivt. Det vore intressant att få reda på vad 

som upplevdes positivt, vilket inte framgick av studien. Något som skulle kunna vara till 

grunden för ytterligare forskning är att undersöka och jämföra sjuksköterskors och patienters 

upplevelser av våldsamma möten, likaså att undersöka och jämföra upplevelser mellan 

manliga och kvinnliga sjuksköterskor. 
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Bilaga 1. Sammanställning av studierna som resultatet baseras på 
Författare 

Land 

År 

Databas 

Titel Syfte Urval 

Metod 

Resultat Kvalitet 

Bilgin, H. & 

Buzlu, S. 

2006 

Turkiet 

PubMed 

A study of 

psychiatric 

nurses´beliefs and 

attitudes about work 

saftey and assaults 

in Turkey 

Att hitta faktorer som 

påverkar upplevelsen av 

hot och våld samt se hur 

sjuksköterskor inom 

psykiatrin påverkas och 

hur dessa situationer 

hanteras. 

162 sjuksköterskor 

svarade på ett 

frågeformulär. 

 

Kvantitativ 

randomiserad metod. 

 

Analyserades genom 

SPSS (statistical 

pacakge for the social 

sciences). 

Sjuksköterskor 

utsätts ofta för 

våld och rädslan 

för att bli utsatt 

igen fanns hos de 

flesta av 

deltagarna. Mer 

än hälften hade 

inte erhållit någon 

träning i att 

hantera hot och 

våld. 

Medel 

Bilgin, H. 

Turkiet 

2009 

PubMed 

An Evaluation of 

Nurses´Interpersonal 

Styles and Their 

Experiences of 

Violence 

Att undersöka om 

sjuksköterskornas 

attityder och beteende är 

relaterat till våld på en 

psykiatrisk avdelning 

162 kvinnliga 

sjuksköterskor.   

Två olika enkäter 

användes. 

 

Kvantitativ metod. 

Bortfall: 0 

 

Data analyserades av 

programmet SPSS 11.0 

Det är av stor vikt 

att sjuksköterskor 

förstår sin egen 

betydelse i att 

hantera 

konflikter. 

Sjuksköterskans 

förhållningssätt 

kan påverka 

utgången av en 

konflikt och det 

är viktigt att 

sjuksköterskan 

har insikt om 

detta. 

Medel 

Bimenyimana, 

E. et al 

Syd Afrika 

2009 

PubMed 

The lived 

experiences by 

psychiatric nurses of 

aggression and 

violence from 

patients in Guateng 

psychiatric 

institution 

Att utforska och beskriva 

psykiatrisjuksköterskors 

upplevelse av aggression 

inom psykiatrin samt visa 

på att riktlinjer kan vara 

till hjälp. 

10 sjuksköterskor (5 

men och 5 kvinnor). 

Ålder mellan 20-40 år. 

 

Kvalitativ metod.  

 

Semi strukturerade 

intervjuer. 

Psykiatri 

sjuksköterskor 

utsätts ofta för 

våld och 

sjuksköterskan 

reagerar negativt 

på detta. 

Sjuksköterskorna 

upplever rädsla, 

ilska och 

frustration för 

deras 

arbetssituation. 

Copingstrategier 

visas i form av 

substans 

missbruk, 

undvikande, 

hämnd, förakt, 

apati och ”jag 

bryr mig inte” 

attityd. 

Hög 
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Camuccio,  C. 

A. et al  

Italien 

2012 

PubMed 

 

Managing distressed 

and disturbed 

patients: the 

thoughts and 

feelings experienced 

by Italian nurses 

Att beskriva italienska 

sjuksköterskors känslor 

och tankar när de tar hand 

om aggressiva patienter 

på en akut psykiatrisk 

avdelning 

33 sjuksköterskor (10 

men och 23 kvinnor). 

Fyra fokus grupper (8-

10) deltagare. 

 

Kvalitativ metod. 

 

Downe-Wamboldt 

teknik användes vid 

analysen 

Den vanligaste 

känslan som de 

italienska 

sjuksköterskorna 

uttryckte var 

rädsla, rädsla att 

bli skadad, men 

även rädslan att 

skada en patient. 

Hög 

Duxbury, J. 

Whittington, 

R. 

Storbritannien 

2005 

PubMed 

Causes and 

management of 

patient aggression 

and violence: staff 

and patient 

perspektives 

Att belysa patienternas 

och sjuksköterskornas 

syn på vad som orsakar 

aggressivt beteende samt 

hur detta hanteras. 

82 patienter och 80 

sjuksköterskor från tre 

psykiatriska 

avdelningar. 

 

Kvalitativ metod med 

halvstrukturerade 

intervjuer och 

kvantitativ metod med 

frågeformulär. 

 

MAVAS frågeformulär 

fylldes i av deltagarna. 

Semistrukturerade 

Intervjuer hölls med 10 

av deltagare. 

Bortfall: 2 patienter 

Patienters och 

sjuksköterskors 

uppfattning om 

varför patienter 

blir aggressiva 

skiljer sig åt. 

Patienter ser ofta 

våldet som 

respons på dålig 

kommunikation 

eller kränkningar. 

Sjuksköterskorna 

ser oftare våldet 

som spontant 

eller som en del 

av 

sjukdomsbilden. 

 

Hög 

Foster, C. et al 

England 

2007 

PsycInfo 

Aggressive 

behaviou on acute 

psychiatric 

wards:prevalence, 

severity and 

management 

Att undersöka 

förekomsten och 

karaktären av patienters 

aggression mot personal 

samt personalens metoder 

för att förebygga 

självskadebeteende. 

5 vårdavdelningar med 

totalt 56 personer  

(sjuksköterskor och 

skötare) deltog. 

Personalen tränades i att 

använda formuläret  

SOAR-R Scale och det 

fylldes i efter varje 

incident av aggression. 

Studien pågick under 

10månader.  

 

Kvantitativ metod. 

Bortfall: 0 

Data analyserades med 

hjälp av SPSS. 

Vård personal ska 

tränas i att 

förbättra 

kommunikationen 

mellan personal 

patienter för att 

lättare upptäcka 

signaler på 

aggression samt 

förstå betydelsen 

av 

mellanmänskliga 

faktorer som kan 

framkalla 

aggression. 

Hög 

Jacob, J., D. 

& Holmes, D 

2011 

Kanada 

Cinahl 

Working under 

threat: Fear and 

nurs-patient 

interactions in a 

forsenic psychiatric 

setting 

Att beskriva och förstå 

hur rädsla påverkar 

sjuksköterska-patient 

relationen i en 

rättspsykiatrisk miljö 

18 sjuksköterskor 

deltog i 

semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Kvalitativ metod. 

 

Ground theory och 

diskursiv analys. 

Rädsla hos 

sjuksköterskorna 

gjorde att behovet 

av att känna sig 

säker övervägde 

behovet att vårda. 

Rädsla för att bli 

ett offer gjorde att 

man minimerade 

risker, vilket 

kunde påverka 

patientrelationen 

negativt. 

Medel 
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James, BO. et 

al 

2011 

Nigeria 

PubMed 

Patient aggression in 

psychiatric services: 

the experience of a 

sample of nurses at 

two psychiatric 

facilities in Nigeria 

Att beskriva psykiatri 

sjuksköterskors attityder 

och upplevelser av 

inneliggande patienters 

aggressiva beteende. 

73 sjuksköterskor från 

två psykiatriska 

avdelningar. 

 

Kvantitativ metod. 

Bortfall: 25% 

 

För testade 

frågeformulär skickades 

till deltagarna. 

 

 

 

Sjuksköterskor i 

Nigeria upplevde 

aggression som 

destruktiv och 

påträngande. 

Aggression sågs 

som något 

negativt. 

Medel 

Jansen, G. et 

al 

2006 

Nederländerna 

Tyskland 

England 

Schweiz 

Norge 

PubMed 

 

Cross-Cultural 

Differences in 

Psychiatric 

Nurses´Attitudes to 

Inpatient Aggression 

Att undersöka vilka 

faktorer som har 

betydelse i attityder mot 

aggression i ett 

multinationellt perspektiv 

1963 sjuksköterskor och 

sjuksköterskestuderande 

fyllde i Attitude Toward 

Aggression Scale.  

 

Tyskland 297 deltagare 

England 153 st 

Nederländerna 618st 

Schweiz 791st 

Norge 104st 

 

Resultaten jämfördes 

sedan med varandra. 

 

Kvantitativ metod. 

 

Det finns 

skillnader mellan 

sjuksköterskors 

attityder 

gentemot 

aggressiva 

patienter i olika 

länder. Dessa 

skillnader kunde 

dock inte förutses 

utifrån de 

variabler som 

förekom i 

studien. Vidare 

studier måste 

göras för att 

fastställa vilka 

variabler som 

påverkar attityder 

gentemot 

aggressiva 

patienter. 

Hög 

Jonker, E. J. et 

al 

Nederländerna 

2008 

PubMed 

Patient aggression in 

clinical psychiatry: 

perceptions of 

mental health nurses  

Att undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelse av aggression 

och deras attityder 

gentemot aggressiva 

patienter samt hur 

tvångsåtgärder används. 

113 sjuksköterskor 

fyllde i ett 

frågeformulär. 

 

Kvantitativ metod. 

Bortfall 25% 

 

ATAS användes för 

analysen. 

 

Aggression 

upplevdes i 

huvudsak som 

destruktivt och 

kränkande av 

sjuksköterskorna. 

De såg sällan 

aggressivitet som 

ett sätt att 

kommunicera på 

eller som ett sätt 

att skydda sig på. 

Sjuksköterskor 

upplever ett stort 

stöd av sina 

kollegor. 

Medel 
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Mackay, I. et 

al 

England 

2005 

PsycInfo 

Constant or special 

observations of 

inpations presenting 

a risk of aggression 

or violence: 

nurses´perception of 

the rules of 

engagement 

Att beskriva vad som 

händer när patienter har 

extra tillsyn eller 

extravak. Att undersöka 

vilka färdigheter 

sjuksköterskor använder 

för att utföra detta. 

6 av 17 

psykiatrisjuksköterskor 

valdes ut på en 

psykiatrisk avdelning. 

Dessa sjuksköterskor 

genomgick 

halvstrukturerade 

intervjuer. 

 

Kvalitativ metod. 

Observation är 

inte det rätta 

ordet att beskriva 

det som händer 

vid ett extra vak, 

då det är en 

interaktiv och 

vårdande process. 

En betydelsefull 

del i att göra 

extravak till en 

positiv process 

var 

sjuksköterskornas 

inställning till 

extra vaket som 

ett ingrepp med 

avsikt  att hjälpa 

patienten. 

Hög 

Merecz, D. et 

al 

Polen 

2006 

PsycInfo 

Violence at the 

workplace – a 

questionaire survey 

of nurses 

Att förstå naturen av 

aggressivt beteende och 

våldsamt agerande mot 

vårdpersonal i psykiatrin 

och andra 

vårdinrättningar i polen. 

78 sjuksköterskor inom 

psykiatrin och 335 

sjuksköterskor utanför 

psykiatrin.  

 

Kvantitativ metod. 

 

Fyra enkäter skickades 

ut. 92.6% av alla 

enkäter besvarades. 

 

Våld är vanligt 

förekommande 

och stress är en 

vanlig följd av 

våld. Det är 

därför av stor vikt 

att personalen får 

utbildning i hot 

och våld för att 

minska våld på 

arbetsplatsen. 

Hög 

Moghadam, 

M. F et al 

Iran 

2013 

Pubmed 

Iranian 

Nurses´Experiences 

of Aggression in 

Psychaitric Wards: 

A Qualitativ Study 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelse av aggression 

12 sjuksköterskor på en 

akut psykiatrisk 

avdelning. 

 

Kvalitativ metod. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer användes. 

Aggression är ett 

vanligt fenomen 

på psykiatriska 

avdelningar och 

kan orsakas av 

olika anledningar. 

Enligt deltagarna 

i denna studie 

påverkas 

våldsincidenter 

av antal personal 

och miljön. 

Medel 

Pulsford, D. et 

al 

2012 

Storbritannien 

PsycInfo 

 

Aggression in a high 

secure hospital: staff 

and patient attitudes 

Att jämföra personalens 

och patienternas 

uppfattning om orsakerna 

till aggression och hur 

aggressivt beteende kan 

bemötas på bästa sätt. 

109  personer totalt, 

varav 60 sjuksköterskor 

27 patienter. 

 

301 enkäter skicades ut 

till personalen. 36% 

svarade. 

97 enkäter skickades till 

patienter. 27% svarade. 

 

Kvantitativ metod. 

 

I analysen användes 

MAVAS (management 

of aggression and 

violence attitude scale). 

Ett viktigt fynd 

var att patienterna 

ansåg att 

aggression kan 

hanteras på ett 

bättre sätt, 

medans 

personalen inte 

höll med. 

Patienterna ansåg 

också att 

aggressiva 

patienter ska själv 

lugna ner sig, 

medans 

personalen inte 

ansåg detta. 

Medel 
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Salzmann-

Eriksson, M. 

et al  

Sverige 

2008 

Manuell 

sökning 

The core 

characteristics and 

nursing care 

activites in 

psychiatric intensive 

care units in Sweden 

Att beskriva psykiatrisk 

intensivvårdsavdelningars 

centrala karaktärer i 

Sverige samt beskriva 

vilka omvårdnadsåtgärder 

som sjuksköterskor och 

skötare använder sig av 

på PIVA. 

18 personer deltog, de 

var sjuksköterskor eller 

skötare. 

 

Halvstrukturerade 

frågeformulär användes. 

Fördjupnings intervjuer 

med 5 av deltagarna 

gjordes. 

 

Kvalitativ metod. 

 

Kritisk incidentteknink 

(CIT) analys användes. 

Resultatet 

presenteras i två 

delar, den ena 

delen handlar om 

kärnan som 

beskriver 

karaktären på 

PIVA. Den andra 

delen handlar om 

omvårdnaden på 

PIVA. 

Hög 

Tema, T.R. et 

al 

Sydafrika 

2011 

PubMed 

Experiences of 

psychiatric nurses 

exposed to hostility 

from patients in a 

forsenic ward 

Att undersöka och 

beskriva 

psykiatrisjuksköterskors 

upplevelser av fientligt 

beteende av patienter på 

en rättspsykiatrisk 

avdelning samt 

sammanställa 

rekommendationer som 

ska vara till hjälp för att 

hantera aggressivitet. 

9  

psykiatrisjuksköterskor. 

 

Fenomenologiska djup 

intervjuer gjordes. 

 

Kvalitativ metod. 

 

Tech´s öppna kodning 

användes för analysen. 

Fientligt beteende 

på en 

rättspsykiatrisk 

avdelning 

upplevs hindra 

den terapeutiska 

relationen mellan 

sjuksköterska och 

patient. 

Fientlighet 

resulterar i en 

känsla av 

maktlöshet. 

Medel 

Verhaege, S. 

et al 

Belgien 

2014 

PubMed 

Mental Health 

Nurses´Attitudes 

and Perceived Self-

Efficacy Toward 

Inpatient 

Aggression: A 

Cross-Sectional 

Study of 

Associations With 

Nurse-Related 

Characteristics 

Att undersöka 

psykiatrisjuksköterskors 

attityder gentemot 

aggression samt 

undersöka samband med 

sjuksköterskans 

personlighet 

219 

psykiatrisjuksköterskor 

på 

17 psykiatriska 

avdelningar. 

 

Frågeformulär som 

deltagarna fyllde i 

själva användes. 

 

Kvantitativ metod. 

Bortfall: 0 

Kvinnliga 

sjuksköterskor 

med mindre 

erfarenhet 

tenderar att i 

mindre 

utsträckning 

skuldbelägga 

patienten för sitt 

beteende. 

Hög 

Zuzelo, P. et 

al 

USA 

2012 

PubMed 

 

Registered 

Nurses´and 

Behavior Health 

Associates´ 

Responses to 

Violent Inpatient 

interactions on 

Behavioral Health 

Units 

Att undersöka 

vårdpersonalens 

(sjuksköterskor och 

beteendevetare) 

individuella och gruppens 

reaktioner på våldsamma 

handlingar utförda av 

patienter mot personal 

19 deltagare (9 men och 

10 kvinnor) med olika 

åldrar, erfarenhet, 

utbildning och titel. 

 

Kvalitativ metod. 

 

Fyra fokus grupper 

(storlek 3-10 deltagare). 

 

 

Deltagarna 

pratade om vikten 

av att delge 

information om 

våldsamma 

patienter och 

upplevda känslor 

till följd av våld. 

Att förstå 

arbetsmiljön och 

arbetskollegornas 

inflytande ansågs 

också 

betydelsefullt när 

det gäller att 

bemöta 

aggressiva 

patienter. 

Medel 
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Bilaga 2.  

 
Artikelgranskning  

(Inspirerad av Hellzén, Johanson & Pejlert granskningsmall för urval i SBU-rapport (1999). 

 

Artikel nr:………….   Granskare:………………………………………….. 

Författare:……………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………….. 

Titel:…………………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………..………………………………………… 

Årtal:……….      Tidskrift:…………………………………………………………… 

Land där studien utfördes …………………………………………………………….. 

Typ av studie:    Original         □        Review         □    Annan    □………………….. 

   Kvantitativ     □        Kvalitativ     □ 

Område:   

1…………………………………….   □ 

2……………………………………..   □ 

3……………………………………..   □ 

4……………………………………..   □ 

Kvalitetsbedömning:  Hög (I)  □ Medel  (II)  □ Låg (III)  □  

Kommentar:…………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………….  

Fortsatt bedömning:    Ja □     Nej □ 

Motivering:…………………………………………………………………………………….. 

 

 

KVALITETSBEDÖMNING 

Frågeställning/hypotes:………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

Typ av studie 

Kvalitativ:        Deskriptiv                □             Intervention        □ 

                       Annan                       □..................................................................... 

Kvantitativ:      Retrospektiv           □        Prospektiv   □ 

                           Randomiserad          □             Kontrollerad     □ 
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                           Intervention             □             Annan         □......................... 

 

Studiens omfattning:    Antal försökspersoner (N):………..       Bortfall (N) ……… 

Tidpunkt för studiens genomförande?.........................................    

 Studiens längd……………  

Beaktas:  Könsskillnader?      Ja □      Nej □            Åldersaspekter?    Ja  □    Nej □ 

 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering?   Ja            Nej   

Är perspektiv/kontext presenterade?   Ja            Nej   

Finns ett etiskt resonemang?    Ja             Nej  

Urval relevant?    Ja             Nej  

Är försökspersonerna väl beskrivna?   Ja             Nej  

Är metoden tydligt beskriven?   Ja             Nej  

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat?  Ja             Nej  

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt?  Ja             Nej  

 

Kvantitativa studier 

Urval:      Förfarandet beskrivet Ja □ Nej □ 

                Representativt                       Ja □              Nej □ 

                Kontext  Ja □ Nej □ 

Bortfall:   Analysen beskriven Ja □ Nej □ 

                 Storleken beskriven Ja □ Nej □ 

Interventionen beskriven Ja □ Nej □ 

Adekvat statistisk metod Ja □ Nej □ 

Vilken statistisk metod är använd? 

…………………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………….. 

Etiskt resonemang  Ja □ Nej □ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida  Ja □ Nej □ 

                                -reliabla  Ja □ Nej □ 

 

Är resultatet generaliserbart? Ja □ Nej □ 

Huvudfynd: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 3. 
 

Klassificering av studierna har utföras enligt SBU/SFF nr 4 (1999). 

# Randomiserad kontrollad studie (C) dvs. en prospektiv studie där man gjort slumpvis fördelning av patienter 

till en kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper 

# Prospektiv studie (P) dvs. en jämförande studie mellan kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper utan 

slumpmässig fördelning. 

#Retrospektiv studie (R) dvs. studier som ser tillbaka på hur ett förlopp påverkats under tidens gång. 

# Kvalitativ studie (K) vars syfte är att få en fördjupad förståelse för de studerade fenomen som upplevelser och 

erfarenhet. Data samlas in i form av t ex observerande beteenden, berättelser eller intervjuer för analys. 

 

De vetenskapliga studiernas kvalité´ har granskats och bedömts enligt följande skala: hög vetenskaplig (I), medel 

vetenskaplig (II) eller låg vetenskaplig (III) (SBU 1999;4, s15-16)  

 1 = Hög 11 = Medel 111=Låg 

C Prospektiv 

randomiserande studie. 

Större väl planerad 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 

stort bortfall. 

P Prospektiv studie utan 

randomisering. 

Väldefinierad 

frågeställning, tillräckligt 

antal patienter, adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

- 

Litet antal patienter, 

tveksamma statistiska 

metoder 

R Retrospektiv studie. Stort 

konsekutivt 

patientmaterial väl 

beskrivet och analyserat 

med adekvata statistiska 

metoder (t ex 

multivariantanalys, 

fallkontrollmetodik, etc.). 

 

 

 

 

- 

Begränsat antal 

patientmaterial otillräckligt 

beskrivet, alltför kort 

uppföljning eller 

inadekvata statistiska 

metoder. 

K Studie med kvalitativ 

metod. Väldefinierad 

frågeställning, relevant 

urval samt väl beskriven 

undersökningsgrupp och 

kontext. Metod och 

analys väl beskriven och 

genomförd, resultat är 

logiskt och begripligt, 

god kommunicerbarhet 

 

 

 

 

                  - 

Dåligt/vagt formulerad 

frågeställning, 

undersökningsgruppen för 

liten/otillräcklig beskriven 

metodanalys ej tillräckligt 

beskriven eller bristfällig 

resultatredovisning. 

 

P, R, C: kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ metod.  K: kriterier för 

bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ metod enligt SBU/SFF nr 4 (1999). 


