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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Våld på psykiatriska avdelningar är ett globalt problem och beskrivs vara en 
allvarlig situation. Personal redovisade att utbrändhet, nedsatt arbetsglädje och brist i 
motivation att ge god omvårdnad var ett resultat av hot och våld. För patienter kan våld 
innebära negativa konsekvenser, till exempel genom tvångsåtgärder som beskrivs leda till 
förlängd vårdtid. Det är viktigt att försöka motverka våld och hotfulla situationer för att skapa 
en trygg miljö.  
Syfte: Studien genomfördes med syfte att beskriva våld och hotfulla situationer i psykiatrisk 
slutenvård.  
Metod: Systematisk litteratursökning med vetenskapliga artiklar från databaserna Cinahl, 
Pubmed och PsycInfo. 
Resultat: Patienter beskrev att konflikter uppstod då de saknade givande relationer, eller i 
många fall någon att prata med. Personal beskrev att det var svårt att avgöra om patienter 
skulle bli utåtagerande och bedömningsinstrument bidrog till att de överskattade risken för 
vilka patienter som skulle bli aggressiva. Möjligheter beskrevs av både personal och patienter, 
bland annat beskrev patienter en önskan om att bli behandlad efter individuella behov och 
personal beskrev att det fanns en vilja att förändra förhållningssättet. 
Slutsatser: Förutfattade meningar om psykisk ohälsa påverkar attityder negativt, försämrar 
relationer och bidrar till att restriktiva åtgärder används. 
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1. Inledning 
Att definiera ett fientligt beteende har beskrivits som problematiskt och mer forskning krävs 
för att skapa en tydlig definition av begreppet våld (Stevenson, Jack, O’Mara & LeGris, 
2015). Vårdpersonal har beskrivit att det förekommer hotfulla situationer regelbundet 
(Andersen, Hogh, Biering & Gadegaard, 2018; Renwick et. al, 2019) och det beskrivs vara ett 
globalt arbetsmiljöproblem (Jakobsson, 2019). Det är viktigt att försöka motverka våld inom 
psykiatrisk vård då forskning beskrivit att det förmodas leda till nedsatt arbetstillfredsställelse 
(Shi-Hong et. al, 2018) och motivation att ge god omvårdnad (Hallett & Dickens, 2017). 
Bland annat har posttraumatisk stress, allvarliga skador och förlängda vårdtider rapporterats 
vara konsekvenser som patienter kan uppleva efter åtgärder som använts i samband med våld 
(Chieze, Hurst, Kaiser & Sentissi, 2019). Få riktlinjer om vilka de mest effektiva metoderna 
är beskrivs skapa en osäkerhet hos vårdpersonal (Stevenson, Jack, O’Mara & LeGris, 2015). 
 
2. Bakgrund 
2.1 Definition av våld 
Våld beskrivs som diffust och är ett komplext fenomen. Våld definieras som att avsiktligt 
använda fysisk kraft eller hot, mot någon annan, sig själv eller en grupp, för att orsaka fysisk 
eller psykisk skada, berövande eller död. Definitionen innefattar även handlingar utöver fysisk 
handling för att innefatta hot och hotfulla situationer (The World Health Organization, 2002). 
 
2.2 Våld inom psykiatrisk vård 
Psykiskt och fysiskt våld beskrivs förekomma på alla typer av vårdavdelningar men den 
psykiatriska verksamheten beskrivs vara en av de mest utsatta (Jensen, 2018). En studie 
visade att 90 procent av vårdpersonal blivit utsatta för våld under föregående år (Renwick et. 
al, 2019) och en annan studie visade att 78 procent hade känt sig hotad minst en gång under 
2015 (Andersen, Hogh, Biering & Gadegaard, 2018). Cirka en tredjedel av patienter på 
slutenvårdsavdelningar beskrev att de hade upplevt hot eller våld någon gång under sin 
vårdtid (Dumais, Larue, Michaud & Goulet, 2012).  
 
2.3 Konsekvenser av våld 
Våldsrelaterade situationer beskrevs orsaka psykiska besvär för personal som blivit utsatt 
vilket ansågs leda till minskad effektivitet, ökad frånvaro, påverkade vårdrelationer och 
utbrändhet (Hallett & Dickens, 2017). Sjukskrivningar, hög personalomsättning och 
svårigheter med att motivera erfaren personal att stanna kvar beskrevs vara problem på 
organisationsnivå och medförde stora kostnader. Ca 30 procent av utgifterna beräknas komma 
från omständigheter relaterat till våld (Stevenson, Jack, O’Mara & LeGris, 2015). Personal 
och patienter som blivit utsatta för våld kan drabbas av negativa psykiska besvär som ångest, 
posttraumatisk stress och reducerad tillfredsställelse relaterat till situationen (Renwick et. al, 
2016). Psykiska besvär hos personal kan i sin tur leda till andra problem, till exempel 
felbehandling för patienter (Roche, Diers, Duffield & Catling-Paull, 2010). Patienter som 
uppvisade ett aggressivt beteende och konflikter med personal, kunde resultera i en 
tvångsåtgärd (Fluttert, Van Meijel, Nijman, Bjørkly & Grypdonck, 2010). 
 
2.4 Tidigare psykiatrisk vård 
Under de senaste 100 åren har det skett stora förändringar inom psykiatrin, med störst 
förändring de senaste 20 åren. Synen på och behandling av personer med psykisk ohälsa har 
beskrivits olika beroende på land och kultur. På 1600- och 1700-talet ansågs personer med 
psykisk ohälsa som ”dårar sända från djävulen” och tortyr var vanligt förekommande. Under 
1800-talet gjordes försök att bota psykisk ohälsa genom till exempel överraskningsbad 
(Sigling, 2010). I början på 1900-talet användes olika behandlingsmetoder, där målet var att 
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patienter med psykiatrisk diagnos skulle få likvärdig vård som de somatiska patienterna på 
lasaretten (Ottosson, 2003). Under 1950-talet genomgick psykiatrin en stor förändring, bland 
annat ändrades benämningen sinnessjukhus som ersattes med mentalsjukhus och psykiska 
sjukdomar ansågs vara ett resultat av en dålig uppväxt. Personer med psykisk ohälsa gjorde 
uppror och är från dess ansedda som en del av samhället från att ha levt i utanförskap 
(Sigling, 2010). Det dröjde enligt Ottosson (2003) många år innan psykiatrisk vård ansågs 
vara en del av ”vanlig sjukvård”. År 1990 avvecklas mentalsjukhus och 1995 fick kommunen 
ett större ansvar för personer med psykisk ohälsa genom ny reglering, psykiatrireformen.   
 
2.5 Psykiatrisk vård idag 
I samband med psykiatrireformen krävdes en ny organisation av psykiatrisk omvårdnad. 
Begreppet öppenvård infördes i samband med att större delen av den psykiatriska vården 
fördelades ut i kommunerna som tog över ansvaret för individerna som ansågs 
färdigbehandlade eller långtidssjuka (Ottosson, 2003). Öppenvården samverkar idag med 
slutenvården, vilket innebär att patienter vistas på en stängd avdelning eller på ett 
behandlingshem dygnet runt. Bedömning om att vårdas inom slutenvård är noggrant reglerat 
och sker antingen frivilligt eller efter beslut av läkare (Sigling, 2010). 
 
2.6 Lagar och föreskrifter för psykiatrisk slutenvård 
Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30) beskriver personers rätt till likvärdig vård 
med respekt för personens integritet och delaktighet att påverka sin vård. Enligt HSL (SFS, 
2017:30) är psykiatrisk vård frivillig, vilket även innefattar vård på en slutenvårdsavdelning. 
Om en patient bedöms ha en allvarlig störning, i samband med risk att skada sig själv eller 
någon annan, vägrar frivillig vård eller bedöms vara i behov av dygnetruntvård övergår den 
frivilliga vården till tvångsvård enligt lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård [LPT]. Om 
en läkare bedömer att tvångsvård krävs, begränsas patientens möjlighet att påverka sin vård. 
Vårdpersonal kan då genomföra åtgärder som bedöms vara ett val patienten själv skulle ha 
gjort om personen inte hade lidit av en allvarlig psykisk störning (Wallsten et. al, 2013).  
 
När en person bedöms ha svårt att göra adekvata beslut kan det bli aktuellt med 
tvångsåtgärder (Arlebrink, 2015) som till exempel tvångsmedicinering eller bältesläggning 
[restriktiva åtgärder] (SBU, 2017). Skilda meningar råder om tvångsåtgärder är effektivt och 
viss personal anser att det är nödvändigt (De Benedicts et. al, 2011). Tvångsåtgärder beskrivs 
leda till negativa effekter som posttraumatisk stress, förlängda vårdtider och skada för 
patienter (Chieze et. al, 2019). Restriktiva åtgärder beskrivs internationellt som kostsamt för 
verksamheter med en kostnad på ca 150 miljoner kronor årligen (Rubio-Valera, Luciano, 
Ortiz, Salvador-Carulla, Garcia & Serrano-Blanco, 2015). Lagstiftare och forskare förespråkar 
att det är av hög prioritet att hitta effektivare lösningar (Department of Health, 2014). Det har 
skett förändring de senaste tio åren och riktlinjerna som beskrivs är att icke-restriktiva 
åtgärder bör användas (NICE, 2015). Trots riktlinjerna har forskning visat att restriktiva 
åtgärder fortsätter att användas regelbundet för att hantera situationer som innefattar ett 
aggressivt beteende inom psykiatrisk slutenvård (Hotzy, 2018). 
 
2.7 Vårdande kommunikation  
Sjuksköterskans arbete inom psykiatrisk vård beskrivs som en mångsidig roll, varav 
etablerandet av allians med patienter är en betydande del (Koukia, Madianos & Katostaras, 
2009). Observationer av patienters beteende beskrevs kunna öppna möjligheter för att skapa 
terapeutiska relationer (Stenhouse, 2013). Kommunikation är en annan viktig del i 
omvårdnaden men i en situation där en patient har svårt att bearbeta information kan det 
uppstå problem med att upprätthålla en jämn fördelning av makten. Problemet kan exempelvis 
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bemötas genom att visa respekt för patienten som en del i den vårdande relationen. Ett viktigt 
budskap i den etiska kommunikationen beskrivs som att försöka få patienten att förstå syftet 
med till exempel tvångsvård. Tvångsvård beskrivs som en del av sjuksköterskans 
arbetsuppgifter men genomförs med anledning att hjälpa patienten att må bättre. Åtgärder som 
genomförs är till för att återupprätta patientens autonomi och skapa förutsättningar för att 
patienten själv ska kunna göra adekvata val i framtiden. Kommunikation kan skapa 
förutsättningar men även orsaka frustration om patienten inte känner sig delaktig i samtalet 
(Fredriksson, 2017). 
 
3. Problemformulering  
Vårdpersonal rapporterar att de någon gång blivit slagna under sitt arbete och våld beskrivs 
vara ett globalt problem inom psykiatrisk slutenvård. Restriktiva åtgärder beskrivs som 
kostsamt och rapporteras orsaka negativa konsekvenser för patienter. Tydliga handlingsplaner 
för hur hot och våld ska hanteras kan möjliggöra att trygghet skapas hos såväl personal som 
patienter.  
 
4. Syfte  
Syftet var att beskriva våld och hotfulla situationer i psykiatrisk slutenvård. 
Frågeställningar: 
- Vad beskrevs som orsak till våld och hotfulla situationer?  
- Vad beskrevs kunna förhindra våld och hotfulla situationer? 
 
5. Metod 
Studien var en litteraturöversikt med systematisk sökning. Sökningen skedde i vetenskapliga 
studier för att finna resultat som besvarade syftet. Sjukvården har en fortlöpande utveckling 
inom området omvårdnadsvetenskap och intentionen med översikten var att skapa en bild av 
dagens forskningsläge (Rosén, 2017).  
 
5.1 Datainsamling  
Sökord valdes ut från syftet och de var olika beroende på vilken databas som användes. 
Svensk Mesh användes för att identifiera termer som stämde överens med de bärande 
sökorden som var omvårdnadspersonal, hotfulla situationer och slutenvårdspatienter. 
Ämnesord användes utifrån Cinahl Headings, PsycInfo Thesaurus och Pubmed Mesh.  
 
5.1.1 Sökstrategi 
Artiklar söktes i de tre olika databaserna Cinahl, Pubmed och PsychInfo. Sökorden som 
användes i de olika databaserna var följande: 
 
Figur 1 

Databas Sökblock 1 
Hotfulla situationer 

Sökblock 2 
Slutenvårdspatienter 

Sökblock 3 
Vårdpersonal 

Cinahl (MH ”Aggression+”) 
”OR”  
Assault* 

(MH ”Psychiatry+”) 
”OR” 
(MH ”Psychiatric Units”) 
”OR”  
Inpatient* 

(MH ”Mental Health 
Personnel+”)  
”OR”  
Nurs* 
 

PsycInfo DE ”Aggressiv behaviour” 
”OR” 
DE ”Conflict” 
”OR” 
DE ”Violence”  

Inpatient* Nurs* 

Pubmed ”Aggression” [Mesh] Inpatient* Nurs* 
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Fritextord söktes med trunkering för att använda olika formuleringar av orden. De booleska 
termerna ”AND” eller ”OR” användes. Booleska termen ”OR” användes för att kombinera 
synonymer för att få en bredare sökning och den booleska termen ”AND” användes för att 
kombinera de olika sökblocken. Årtalen 2009 till 2019 valdes som en begränsning då nyare 
forskning var av intresse. Engelskt språk och ”Peer Review” valdes i de databaser där 
alternativen fanns tillgängliga. Se bilaga 1 för att se hur sökning gick till.  
 
5.1.2 Urval 
Inklusionskriterier var vuxna personer, titlar som innehöll ”child”, ”children” eller 
”adolescent” exkluderades. Studier genomförda inom rättspsykiatri exkluderades genom att 
använda den booleska termen ”NOT” och fritextord forensic, som var ett komplement och 
lades till efter att den ursprungliga sökningen var genomförd. Urval 1: Sökningar i de tre 
databaserna genererade i 584 artiklar som bedömdes utifrån titlar och de artiklar som 
bedömdes besvara litteraturstudiens syfte valdes. Urval 2: Abstrakt lästes för 144 artiklar som 
valdes från titlar i urval 1. Då dubbletter av studier fanns valdes de endast från en databas. 
Urval 3: Totalt var det 60 artiklar som lästes. Urval 4: Av de 60 artiklar som lästes valdes tio 
artiklar för att använda till resultatet. 
 
Figur 2 

Urval 1  Urval 2  Urval 3  Urval 4  10 st 
        Artiklar 

584 st  144 st  60 st  10 st  till resultat 

 
6. Kvalitetsgranskning  
De utvalda artiklarna har granskats med lämplig granskningsmall, då översikten innehöll både 
studier med kvalitativ respektive kvantitativ metod. De artiklar som baserades på kvalitativ 
metod granskades med hjälp av Statens beredning för medicinsk och social utvärderings 
[SBU] granskningsmall ”Kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik” 
(SBU, 2014).  Artiklar som utgick från kvantitativ metod granskades med hjälp av SBU:s 
gransknings mall ”Mall för bedömning av relevans” (SBU, 2014a). 
 
6.1 Analys  
De utvalda artiklarna lästes i sin helhet fler gånger för att skapa en tydlig uppfattning om 
innehållet. Texten delades upp i meningar och för att besvara frågeställningarna sorterades 
meningarna under antingen orsak till våld och hotfulla situationer eller under möjligheter för 
att undvika våld och hotfulla situationer. När texten var sorterad efter frågeställningarna 
delades meningarna ytterligare, för att placeras under personal eller patient under respektive 
frågeställning. Meningarna kondenserades och meningsbärande enheter valdes ut. En 
meningsbärande enhet beskrivs vara ord eller meningar med budskap som besvarar studiens 
syfte (Danielson, 2017). Likheter och skillnader mellan personals och patienters perspektiv 
jämfördes, för att besvara vad som ansågs vara orsaker respektive möjligheter. Överhängande 
fokus beskrevs vara attityd, miljö, omvårdnad och respekt samt kommunikation som blev 
grunden för fyra olika kategorier. Resultatet av analysen utgör en struktur för rubriker i 
resultatdelen (Kristensson, 2014). 
 
Ord som besvarade syftet för litteraturöversikten redovisas nedan. De meningsbärande 
enheterna som beskrevs orsaka eller förhindra hotfulla situationer valdes ut ur meningar från 
artiklarna och redovisas i vänster spalt. Olika kategorier bildades utifrån de meningsbärande 
orden som sedan blev rubriker i resultatet. Kategorier presenteras i höger spalt. 
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Meningsbärande ord Kategorier 

Respekt Attityder 

Tillgänglighet  

  

Säkerhet Miljö 

Begränsning  

  

Empowerment Individuell omvårdnad och respekt 

KASAM  

Integritet  

Rättighet  

  

Relation Kommunikation 

Bemötande  

Information  

Tabell 1.  
 
7. Forskningsetiska överväganden 
För att undvika oredlighet har resultatet presenterats utan att förvränga, manipulera eller 
plagiera de utvalda artiklarnas resultat (Kjellström, 2017). Innan en studie påbörjas jämförs 
behovet av ny forskning mot deltagarnas välbefinnande. Risker och fördelar övervägs för att 
avgöra om nyttan bedöms överväga den uppskattade skadan (The World Medical Association, 
2013). Hot och våld bedöms kunna väcka starka känslor hos personal och patienter samt 
återskapa minnen av händelser som upplevts jobbiga. Genom att säkerställa orsaker till och 
möjligheter för att undvika hot och våld ökar utsikten för att lyckas genomföra förändring 
med syfte att förbättra situationen. Studiens författare hade en viss förförståelse för psykisk 
ohälsa från tidigare VFU men försökte i största mån undvika att det påverkade urvalet av 
artiklarna. Det var viktigt att varje text blev korrekt översatt samt att det fanns en förståelse 
för innehållet i texten. Att få en förståelse för texten var önskvärt för att inte skapa en felaktig 
uppfattning eller presentera ett missvisande resultat (Kjellström, 2017). 
 
8. Resultat  
8.1 Attityder 
 
Personal  
Personal beskrev att hantering av utåtagerande patienter var en del av det dagliga arbetet 
(Verhaeghe et. al, 2014) och det fanns möjlighet att förutse våld med hjälp av 
bedömningsinstrument, som beskrevs överskatta risken för våld och hotfulla situationer 
(Yalcin & Bilgin, 2019). De beskrev att de kände sig som vandrande måltavlor, eftersom 
patienter visste att personal inte ”kunde ge igen”. Det kunde vara svårt att släppa irritationen 
mot patienter som orsakat skada för medarbetare, vilket kunde medföra brister i omvårdnaden 
och det skapades en ”vi mot dem” attityd i personalgruppen (Zuzelo, Curran & Zeserman, 
2012). Meningsskiljaktigheter om hur effektiva icke-restriktiva åtgärder var (Pulsford et. al, 
2013) och ett behov av dominans bidrog till att personal sällan försökte använda sig av 
deskaleringsmetoder. En del personal önskade ha möjlighet att hantera situationer på andra 
sätt men kände press att använda sig av restriktiva åtgärder om det var bestämt, de kände sig 
tvungna att inte ifrågasätta chefers direktiv (Price et. al, 2017). Manliga sjuksköterskor 
beskrev att de upplevde sig tryggare med att konfrontera en aggressiv patient jämfört med vad 
kvinnliga medarbetare förmedlade (Verhaeghe et. al, 2014). 
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Patienter 
Patienter beskrev att det fanns en viss typ av patienter som hade lättare för att bli aggressiva 
(Pulsford et. al, 2013). Den erfarenhet som patienter förmedlade var två olika typer av 
personal, de som tog sin roll som ledare på för stort allvar medan de andra beskrevs som mer 
flexibla (Price et. al, 2017). En känsla som beskrevs var intolerans från viss personal som 
innebar att patienter upplevde rädsla för att utrycka känslor och åsikter eftersom de visste att 
det kunde innebära restriktiva åtgärder som straff (Van Wijk, Traut & Julie, 2014). Hot om 
restriktiva åtgärder innebar att oron för att bli utsatt för en tvångsåtgärd alltid fanns 
överhängande och orsakade en frustration hos patienter, något som kunde bli påtagligt 
framförallt då personal använde tvångsåtgärder som en fördel för att kontrollera patienter 
(Borch Terkelsen & Larsen, 2016). Patienter upplevde ibland att åtgärder som utfördes inte 
stod i proportion med händelser och att åtgärder genomfördes av personal på ett robotliknande 
sätt, där en del av de restriktiva åtgärderna inkluderade någon typ av sederande medicinering 
(Price et. al, 2017). Frustration uttrycktes över hur restriktiva åtgärder genomfördes och de 
upplevde att personal inte försökte med andra metoder först (Borch Terkelsen & Larsen, 
2016). 
 
8.2 Miljö 
 
Personal 
Personals erfarenhet var att de ibland var tvungna att agera på ett visst sätt för att förhindra 
skada utan att orsaka skada, vilket innebar en tuff balansgång mellan olika val som blev 
aktuella i hanteringen av vissa situationer (Zuzelo, Curran & Zeserman, 2012). Stora sociala 
sammanhang, till exempel vid måltider, beskrevs innebära större behov av snabba ageranden 
från personal då risken för skada ökade, dels på grund av att alla patienter var samlade och 
tillhyggen var mer lättåtkomliga (Price, Baker, Bee & Lovell, 2018). Det beskrevs en 
osäkerhet bland personal om nedtrappningsmetoder var mer effektiva än de äldre metoderna 
(Pulsford et. al, 2013) och press från viss personalkultur bidrog till att restriktiva åtgärder 
användes i första hand (Price et. al, 2017). Personal beskrev att en miljö med lite stimuli var 
önskvärt för att undvika farliga situationer (Price, Baker, Bee & Lovell, 2018). Att tillåta en 
irriterad patient gå undan för att lugna ner sig upplevde personal inte var en effektiv åtgärd 
och de beskrevs anse att omgivningen inte hade så stor betydelse för patienters agerande 
(Pulsford et. al, 2013). 
 
Patienter 
Patienter beskrev den restriktiva miljön som en orsakande faktor till frustration och 
utåtagerande beteende (Pulsford et. al, 2013; Lamanna et. al, 2016; Yalcin & Bilgin, 2019). 
En patient uppgav att bristen på möjlighet att dra sig undan gjorde att han kände sig mer sjuk 
under sin vistelse än innan inläggningen (Van Wijk, Traut & Julie, 2014) och andra patienter 
beskrev det som att de kände sig som fångar (Lamanna et. al, 2016; Van Wijk, Traut & Julie, 
2014). Atmosfären som skapades i samband med förberedelsen av någon restriktiv åtgärd 
bidrog till att patienter kunde känna sig obekväma, vilket i sig kunde vara en orsak till att 
situationer eskalerade och blev farliga. Patienter beskrev att det ibland var nödvändigt att 
komma ifrån stora sammanhang för att personal skulle ha möjligheten att hjälpa patienter att 
tänka rationellt. Förslag på åtgärd från patienter var att sitta ned och samtala, gärna på ett 
ställe som vanligtvis var förbjudet för dem, vilket kunde innebära möjlighet att fördela 
makten och bryta ner psykologiska barriärer (Borch Terkelsen & Larsen, 2016). Patienter 
föreslog också åtgärder som involverade förhandlingar för att undvika onödiga bråk och 
uppgav att de ibland upplevde personals ingripande som onödigt och kunde göra att 
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situationen eskalerade (Pulsford et. al, 2013). 
 
8.3 Omvårdnad och Respekt 
 
Personal 
Personal beskrev att de blev påverkade av patienters tidigare vårdhistoria och att de ibland 
valde att använda samma omvårdnad och åtgärder som tidigare använts. I vissa fall användes 
åtgärder baserat på tidigare händelser istället för att anpassa vården efter nuvarande situation 
(Zuzelo, Curran & Zeserman, 2012). Baserat på tidigare erfarenheter beskrev personal att 
irritation kunde avledas med hjälp av starka sensoriska intryck och att patienter kunde vända 
negativa tankar till positiva tankar (Sutton, Wilson, Van Kessel & Vanderpyl, 2013). Personal 
beskrev att distraherande frågor var en effektiv metod för att bemöta personer med någon 
bakomliggande sjukdom (Price, Baker, Bee & Lovell, 2018) och att det var enklare att prata 
med patienter när de var samlade och mer ”jordnära” (Sutton, Wilson, Van Kessel & 
Vanderpyl, 2013). 
 
Patienter 
Patienter upplevde ibland att personalen placerade dem i olika ”fack” och bemötte dem i 
samma ”fack” på samma sätt (Borch Terkelsen & Larsen, 2016) eller att de helt enkelt 
medicinerade för att få dem tysta (Van Wijk, Traut & Julie, 2014). En del patienter beskrev att 
personal inte tog hänsyn till deras kultur (Pulsford et. al, 2013; Van Wijk, Traut & Julie, 
2014) och de önskade att personal skulle bli mer medveten om hur de kunde visa respekt i 
olika kulturer för att bevara patienters integritet (Van Wijk, Traut & Julie, 2014). Patienter 
ansåg också att personal inte hade respekt för rutiner som skapats utanför avdelningen och att 
det kunde bidra till att de blev uttråkade eller inte längre hade möjlighet att använda sig av 
tekniker de tidigare använt för att kontrollera sin psykiska ohälsa (Lamanna et. al, 2016). Att 
ha ett avgränsat rum med olika sensoriska och fysiska intryck beskrevs bidra med en lugn och 
harmonisk miljö när andra utrymmen upplevdes som upprörande och påfrestande. Patienter 
hade då möjlighet att landa i sig själva, komma i kontakt med sina känslor (Sutton, Wilson, 
Van Kessel & Vanderpyl, 2013) och personal kunde hjälpa till att minska en synbar oro 
genom att underlätta patienters hantering av situationen (Price, Baker, Bee & Lovell, 2018). 
En möjlighet att reflektera över sitt beteende och själva komma på en lösning kunde hjälpa 
patienter att stärka sin autonomi (Price et. al, 2017) och att bli bemött efter individuella behov 
var en stark önskan (Borch Terkelsen & Larsen, 2016).  
 
8.4 Kommunikation 
 
Personal 
Bakomliggande orsaker till utåtagerande beteende beskrevs delvis relateras till patienters 
tidigare erfarenheter, något personal kunde ha begränsad information om som därför blev 
svårt att bemöta och påverka (Price, Baker, Bee & Lovell, 2018). Personalbrist beskrevs leda 
till att det fanns begränsad möjlighet att sitta ned och försöka deskalera en agiterad patient 
(Price et. al, 2017). Personal beskrev att det var positivt att sitta ned och samtala med patienter 
avskilt, då det var möjligt att genom diskussioner ta reda på vilka faktorer som orsakade 
irritation för patienter och därigenom fördela ansvaret mellan patient och personal (Sutton, 
Wilson, Van Kessel & Vanderpyl, 2013). 
 
Patienter 
Många patienter beskrev att de upplevde att personal inte tog sig tid att ge patienter den 
uppmärksamhet de behövde (Price et. al, 2017) och att många patientrelaterade faktorer kunde 
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förebyggas genom att personal lärde känna patienter (Yalcin & Bilgin, 2019). De beskrev att 
livet utanför slutenvårdsavdelningen sällan var något som personal pratade med dem om, trots 
att det orsakade en inre stress för vissa patienter. En patient beskrev till exempel hur hela 
dagar gick åt att fundera på hur barnen hade det, då de blivit omhändertagna i samband med 
patientens inläggning. Patienter uppskattade regelbundna terapeutiska relationer med djupa 
konversationer. Det påverkade det känslomässiga och psykologiska måendet positivt 
(Lamanna et. al, 2016) men de beskrev att personal hellre spenderade tid inne på sitt kontor 
för att undvika dem (Price et. al, 2017). Patienter upplevde ibland att de inte fick tillräckligt 
med information och att åtgärder då kunde upplevas som ett ”rent helvete” (Borch Terkelsen 
& Larsen, 2016). De uppgav också att de inte alltid fick veta vilken typ av medicin de fick, 
varför de fick den medicinen eller vilka biverkningar som var vanliga (Lamanna et. al, 2016). 
Vissa åtgärder tolkades av patienter som hotande och därför var det viktigt att använda en 
kommunikation som gjorde att patienter kunde förstå och acceptera åtgärderna (Price, Baker, 
Bee & Lovell, 2018). Patienter ansåg att det som sades var viktigt, interventioner skulle 
genomföras med syfte att göra gott och att det var viktigt med ärlighet och tydlighet (Price et. 
al, 2017). 
 
9. Resultatsammanfattning 
Bland annat kunde dåliga relationer, där personal saknade intresse av att skapa relation eller 
inte ville ta sig tid till att kommunicera med patienter, ses som en orsak till aggression. En 
begränsad omgivning och regler kunde orsaka frustration eftersom tidigare tekniker inte 
kunde användas på samma sätt som innan. Personal beskrev att det blev enklare att ha 
terapeutiska samtal med patienter när de var mer samlade, att ha ett avgränsat rum med 
sensoriska och fysiska intryck kunde hjälpa patienter att varva ner. När patienter var samlade 
kunde personal föra diskussioner för att, ihop med patienter, ta reda på olika faktorer som 
orsakade irritation. Personal beskrev att det var en bra åtgärd för att fördela ansvaret mellan 
personal och patient. 
 
Patienter upplevde ofta att personal inte var intresserad av att ta reda på bakomliggande 
orsaker till aggressivt beteende. Restriktiva åtgärder och lugnande medicinering gavs som 
straff för ett oacceptabelt beteende. Information om varför vissa åtgärder genomfördes gavs 
knapphändigt. Patienter kände sig missnöjda med hur de blev behandlade av personalen och 
att åsikter inte bemöttes. Förslag på åtgärder var till exempel att använda förhandling i 
situationer där ett ingripande var onödigt och att endast använda restriktiva åtgärder om inget 
annat fungerat.  
 
10. Diskussion  
10.1 Metoddiskussion  
Olika sökord kombinerades för att få en uppfattning om vilka ord som vanligtvis användes för 
våld och hotfulla situationer. Hur våld och hotfulla situationer benämns har varierat. 
Möjligtvis kan det relateras till att begreppet beskrivits komplext och därför krävdes 
sökningar med varierande synonymer innan ”rätt” ord valdes, vilka genererade i ett 
presentabelt urval med relevanta artiklar. Det ansågs viktigt att identifiera sökord som 
resulterade i ett brett urval då artiklarna som valdes ligger till grund för kvalitén i översiktens 
resultat (Kristensson, 2014).  
 
I de första sökningarna användes ämnesordet ”nurses” vilket resulterade i artiklar som endast 
handlade om sjuksköterskor presenterades och artiklar om annan vårdpersonal exkluderades. 
På en slutenvårdsavdelning arbetar personal, oavsett profession, i ett team och skapar olika 
relationer till patienter och för att få en helhetsbild valdes därför att inkludera all 
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vårdpersonal. Fritextord Nurs med trunkering användes för att få med olika formuleringar av 
ordet vårdpersonal i sökresultatet. Ordet ”inpatient” användes då intresse för att hitta artiklar 
med patienternas syn på orsaker till hotfulla situationer fanns och hade relevans för att 
besvara studien. När ämnesordet för slutenvårdspatienter ”inpatients” användes blev resultatet 
begränsat och därför användes fritextord inpatient med trunkering.  
 
Sökningar gjordes först i fyra olika databaser för att få ett brett urval. Anledningen till att fler 
databaser användes var för att stärka trovärdigheten i översikten (Kristensson, 2014; 
Henricson, 2017). Vid sökning i Medline presenterades inget nytt resultat och resultatet var 
sparsamt, därför valdes endast artiklar från Cinahl, PsycInfo och Pubmed. För att sökningen 
skulle exkludera studier som genomförts inom rättspsykiatrisk vård användes ”NOT” 
”forensic”. Studien utgick från slutenvårdspatienter som vårdas enligt LPT, inte personer 
dömda till rättspsykiatrisk vård.  
 
År 2009–2019 valdes för att finna nyare artiklar. Peer reviewed valdes i de databaser det var 
möjligt då de genomgått en kvalitetsgranskning av ämnesexperter (Moberg, 2015). 
Sökningarna från de tre databaserna gav ett totalt resultat på 584 artiklar som bedömdes 
utifrån titlar. Artiklar som innehöll ”child”, ”children” eller ”adolescent” exkluderades men 
om filtret ”all adult” valdes blev resultatet sparsamt och artiklar som var av intresse föll bort. 
Barn och tonåringar valdes bort då vård av unga styrs av ett annat regelverk (Karlsson Gadea, 
2019). Vid läsning av hela artiklar exkluderades de som saknade resultat eller ”findings” och 
några artiklar bedömdes inte trovärdiga efter kvalitetsgranskning med lämplig 
granskningsmall och valdes därför bort. Totalt tio artiklar valdes ut och användes till 
resultatet. 
 
I början av bearbetningen analyserades artiklarna var för sig för att skapa en helhetssyn av 
texten. Efter det markerades meningar och placerades under frågeställningar orsaker till eller 
möjlighet att undvika hot och våld eftersom syftet med översikten var att besvara 
frågeställningen. När texten var sorterad under respektive frågeställning placerades de ut 
enligt vad patienter och personal beskrivit för att synliggöra skillnaden i resultatet. Ord som 
ansåg ha stor betydelse valdes ut för att använda som rubriker att utgå ifrån i översiktens 
resultat. Efter en individuell analys diskuterades sammanställningen baserat på artiklarna. 
Överhängande fokus i studierna var attityd, miljö, omvårdnad och respekt samt 
kommunikation som delats upp i fyra olika teman. Det upplevdes svårt att placera ut vissa 
resultatdelar under en kategori då informationen likväl kunde ha placerats under en annan, 
eftersom kategorierna påverkar och integrerar med varandra.   
 
För att öka trovärdigheten i översikten användes till exempel tre olika databaser för att få ett 
brett datamaterial, vilket ökar möjligheten att finna artiklar som besvarade syftet samt 
frågeställningar. Fler personer granskade materialet, triangulering, för att inte prägla resultatet 
med en persons förförståelse. Studier med både kvalitativ och kvantitativ ansats användes för 
att få ett varierat urval. Material kvalitetsgranskades gemensamt med hjälp av 
granskningsmallar. Kvalitativ forskning syftar inte till att generaliseras, de utvalda artiklarna 
var däremot överförbara till andra sammanhang, då fler deltagare beskrev liknande 
upplevelser, vilket stärker trovärdigheten i de utvalda artiklarna och därmed även resultatet i 
översikten (Kristensson, 2014). 
 
Vissa artiklar valdes bort då de saknade tydliga resultat. Uppfattningen var att våld är 
komplext och svårdefinierat, möjligtvis kan våld ha beskrivits med något ord som inte 
uppmärksammats, vilket kan ha påverkat sökresultatet. Studien av Pulsford et. al (2013) hade 
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ett stort bortfall av både patienter och personal men valdes att användas ändå eftersom 
resultatet beskrev erfarenhet från både personal och patienter samt att bortfall beskrivits i 
begränsningar för studien.   
 
Etiska ställningstaganden  
Eftersom hotfulla situationer påverkar både personal och patienter känslomässigt kan det vara 
svårt att lyfta, men det är viktigt att det uppmärksammas för att skapa möjlighet till 
förändring. Ett antagande är att om hot och våld fortsätter kommer personal inte att orka 
arbeta kvar inom psykiatrisk vård, vilket leder till stora problem för samhället samt ökar 
bristen på sjukvårdpersonal. Det beskrevs en osäkerhet om hur effektivt det var att använda 
icke-restriktiva åtgärder vilket resulterade i att tvångsåtgärder användes. Etisk reflektion 
behövs om hur effektivt det är att arbeta utifrån dessa behandlingsmetoder samt vad 
nedtrappningsmetoder kan bidra till för klinisk nytta. Det är viktigt att inte begränsa patienters 
handlingsfrihet och autonomi för att bibehålla goda relationer till patienter.  
 
10.2 Resultatdiskussion 
 
Attityd och stigmatisering 
Historiskt sett har synen på och behandlingsmetoder för psykisk ohälsa varierat och det dröjde 
ända fram till i slutet av 1990-talet innan personer med psykisk ohälsa ansågs vara en del av 
samhället (Ottosson, 2003). Attityder från personal beskrivs bli påverkade av den 
konservativa synen på psykisk ohälsa, ofta som något skrämmande och annorlunda jämfört 
mot det omgivande samhället, vilket speglar av sig i relationer. Stigmatisering och attityd är 
associerade med varandra, där attityden beskriver hur en person bemöter en annan medan 
stigmatisering handlar om vad personen upplever (Lilja & Hellzén, 2014). Personer med 
psykisk ohälsa beskrivs uppleva två typer av stigmatisering, både från samhället och från sig 
själva. Samhällets syn beskrivs baseras på fördomar om att personer med psykisk ohälsa är 
farliga, inkompetenta och saknar karaktär, vilket skapar en rädsla som leder till undvikande 
och beskrivs bidra till att samhällets säkerhet prioriteras i första hand. Personer med psykisk 
ohälsa lever därför både med sina symptom och oförmågor samtidigt som de blir utsatta för 
samhällets fördomar, vilket beskrivs leda till nedsatt självförtroende (Lindgren, Rignér, Molin 
& Graneheim, 2019). Personal beskrevs vara en stor orsakande faktor till stigmatiseringen, 
där förutfattade meningar om psykisk ohälsa skapats hos personal redan vid tidig ålder och 
därför kan vara svåra att arbeta bort. Det beskrevs möjligheter att förändra attityder och 
tydliga samband beskrevs mellan att ha tidigare erfarenhet från patienter med psykisk ohälsa 
och en förbättrad attityd till psykisk ohälsa. Terapeutiska relationer inom psykiatrisk vård 
beskrevs viktiga för en läkande vård (Ross & Goldner, 2009) och arbetet mot hot och våld 
(Sutton, Wilson, Van Kessel & Vanderpyl, 2013) men den konservativa synen (Lilja & 
Hellzén, 2014) och attityder mot psykisk ohälsa försvårar möjligheterna för goda relationer 
(Ross & Goldner, 2009). 
 
Attityden lever kvar 
Normer och värderingar i olika grupper beskrivs bildas genom tidigare erfarenheter som delas 
mellan personal på ett oftast laddat sätt. Språket och vad som sägs har därför stor påverkan för 
de som berörs och beskrivs således ligga till grund för en accepterad attityd gentemot 
patienterna (Lidén, 2014). Bedömningsinstrument som används beskrevs överskatta risken för 
våldsamma händelser (Yalcin & Bilgin, 2019), något som kan antas orsaka en oro samtidigt 
som det bekräftar stigmatiseringen om att personer med psykisk ohälsa är farliga. Ett 
antagande kan vara att den traditionella synen på psykisk ohälsa sitter i ”väggarna” och att det 
kan vara svårt att förändra synsättet som ny personal. Den traditionella synen på psykiatrin 
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beskrivs leva kvar och en teori är att ny personal blir påverkad av påtryckningar från den 
”gamla personalgruppen”. Enligt Zuzelo et. al (2012) beskrivs möjlighet för diskussionsforum 
där situationer som uppstått lyfts, bidra till att psykologiska besvär till följd av våld minskar. 
För att motverka patientpåverkan beskrivs förslag på förändringar i personalgrupper, till 
exempel byte av avdelning, efter en incident där personal blivit utsatt.    
 
Omgivning 
En annan viktig aspekt som belystes av både personal och patienter i översiktens resultat var 
miljön (Pulsford et. al, 2013; Sutton, Wilson, Van Kessel & Vanderpyl, 2013; Van Wijk, 
Traut & Julie, 2014; Borch Terkelsen & Larsen, 2016; Yalcin & Bilgin, 2019; Price, Baker, 
Bee & Lovell, 2018). I början på 1900-talet beskrevs det att personer med psykisk ohälsa 
skulle få samma vård som patienter på vanliga lasarett (Ottosson, 2003) samtidigt betonades 
vikten av att vårdinrättningar för personer med psykisk ohälsa skulle ligga avskilt från den 
somatiska vården. Med tillgång till mat, aktiviteter och miljö bildades små samhällen för 
personer med psykisk ohälsa i det stora samhället, vilket upprätthölls fram till 1950-talet då 
den psykosociala miljön kritiserades (Johansson Berglund, 2014). Trots försök till att 
integrera patienter med psykisk ohälsa i samhället beskriver patienter skillnader mot vården 
på somatiska sjukhus. Begränsade miljöer och användningen av restriktiva åtgärder beskrevs 
skapa en känsla av fångenskap (Lamanna et. al, 2016; Van Wijk, Traut & Julie, 2014) och 
patienter beskrev att de kände sig mer sjuka under sin vistelse på slutenvårdsavdelningen 
(Van Wijk, Traut & Julie, 2014).  
 
Uteblivna relationer 
I en miljö där patienter redan känner sig isolerade blir det mer påtagligt när personal tydligt 
uppvisar att de inte är intresserade av att kommunicera med patienter (Price et. al, 2017). 
Patienterna beskrev att isolering bidrog till en ökad känsla av ensamhet och att de inte längre 
kunde få stöd från sina närstående, de upplevde inte heller att de fick stöd från personal 
(Lindgren, Ringnér, Molin & Graneheim, 2019). Ensamhet påverkar människors 
välbefinnande och patienter med psykisk ohälsa har beskrivits vara en sårbar grupp, där 
sjukvården ofta refererar känslan av ensamhet till sjukdomen i stället för att ta reda på 
bakomliggande anledning (Lindgren, Sundbaum, Eriksson & Graneheim, 2014).  
Att se människan som helhet och finna en balans mellan psykiskt, fysiskt och socialt 
välmående skapar ett förtroende mellan patienter och personal vilket beskrivs bidra till en 
känsla av sammanhang. Det beskrivs att empati är en viktig del för att bygga upp 
självförtroende för både personal och patient, samt skapa förutsättningar för att bevara 
människans rättigheter och goda relationer till andra. (Jakovljevic, 2018). Om personal istället 
hade brist på empati och distanserade sig från patienter beskrevs det bidra till att de blev 
frustrerade och aggressiva (Lamanna et. al, 2016) samt hade svårare att förstå vissa åtgärder 
och varför de användes (Lindgren, Sundbaum, Eriksson & Graneheim, 2014).  
 
Känsla av sammanhang 
Begriplighet och hanterbarhet beskrivs vara viktiga ord för möjlighet till att känna sig 
delaktig. Meningsfullhet är ett annat viktigt begrepp som beskriver hur viktigt det är att 
patienter får möjlighet att känna en känsla av sammanhang, det beskrivs till exempel innebära 
möjligheten att påverka sin vård (Langius-Eklöf & Sundberg, 2014). Patienter beskrev att de 
inte hade möjlighet att vara delaktig i sin vård (Lamanna et. al, 2016; Price, Baker, Bee & 
Lovell, 2018) och att personalen inte tog hänsyn till tidigare rutiner som patienter skapat i sitt 
vardagsliv (Lamanna et. al, 2016). De mål som blivit uppsatta utan patienters deltagande 
kunde bli svåra att nå (Lamanna et. al, 2016; Price, Baker, Bee & Lovell, 2018) och 
patienterna beskrev att de kunde bli straffade om de inte anpassade sig. Restriktiva åtgärder 
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blev ofta första alternativet och patienterna beskrev att de kände sig maktlösa i ett system som 
redan har full kontroll över dem (Lindgren, Sundbaum, Eriksson & Graneheim, 2014).  
 
Trygghet 
När patienterna kände sig rättvist behandlade och när tvångsåtgärder användes på rätt sätt, 
kunde istället den restriktiva miljön upplevas som en trygghet och en säkerhet (Lindgren, 
Sundbaum, Eriksson & Graneheim, 2014). Ett antagande kan därför vara att om personal 
behandlade patienter med empati och respekt skulle den restriktiva miljön inte längre ses som 
frustrerande. Det skulle troligen också leda till förbättrade relationer och skapa en ökad känsla 
av sammanhang.  
  
Genus 
Bemötande och kommunikation beskrivs påverkas beroende på vilket kön personen har, 
oavsett om det gäller vårdtagare eller vårdgivare (Määttä & Öresland, 2014). Till exempel 
beskrev manliga sjuksköterskor att de kände sig tryggare med att bemöta aggressiva patienter 
jämfört mot vad kvinnliga medarbetare förmedlade (Verhaeghe et. al, 2014). Ett annat 
exempel som beskrevs var att manliga patienter oftare utsattes för restriktiva åtgärder än 
kvinnliga patienter (Lindgren, Ringnér, Molin och Graneheim, 2019). Det har också beskrivits 
att manliga patienter har lättare att avbryta kvinnlig personal jämfört med kvinnliga patienter 
som inte i samma utsträckning vågade avbryta en manlig vårdgivare. Kvinnlig personal 
upplevdes bete sig underordnad men det beskrivs ha gett dem ett ökat inflytande i samtalet 
med patienter. Vidare beskrevs kvinnliga patienter påverkas av känslor och vara mer 
hjälpsökande, medan manliga patienter beskrevs ge informationsrika och tydliga svar om vad 
de vill ha hjälp med. Kön bör inte vara av betydelse utan bör betraktas neutralt och trots 
tidigare forskning beskrivs det fortfarande finnas kvar förutfattade meningar angående kön 
(Määttä & Öresland, 2014). 
 
Samhällsperspektiv 
De senaste tio åren har det skett förändringar och enligt de riktlinjer som finns beskrivs det att 
icke-restriktiva åtgärder bör användas som första alternativ (NICE, 2015). Trots riktlinjerna 
som finns visar forskning att restriktiva åtgärder används återkommande (Hotzy et. al, 2018). 
Restriktiva åtgärder har beskrivits som dyrt och kan leda till skada för patienten samt 
förlängda vårdtider (Price, Baker, Bee & Lovell, 2018). Samtidigt beskrivs våld bidra till hög 
personalomsättning och sjukskrivningar som därför blir andra viktiga aspekter att ta hänsyn 
till i ett samhällsperspektiv (Stevenson, Jack, O’Mara & LeGris, 2015). Ett antagande kan 
vara att om hot och våld minskar skulle även kostanden relaterat till problemet minska 
samtidigt som patientsäkerheten ökar och vårdtiderna troligtvis blir kortare. 
 
11. Slutsatser  
Personal beskrevs vara en orsakande faktor till stigmatiseringen då förutfattade meningar om 
psykisk ohälsa skapats hos personal redan vid tidig ålder vilket kan vara svårt att arbeta bort. 
Bedömningsinstrument orsakar felbedömningar som gör att stigmatiseringen bekräftas om att 
personer med psykisk ohälsa är farliga och säkerheten för samhället, i det här fallet 
vårdpersonal, sätts i första hand, vilket också rättfärdigar användandet av restriktiva åtgärder 
som första alternativ. Restriktiva åtgärder beskrivs kostsamt och medför negativa 
konsekvenser för patienter, samtidigt som det försvårar relationer. Det kan således leda till att 
deskalering inte används eftersom orsaken snarare är relaterad till attityder Det beskrevs 
möjligheter att förändra attityden, det fanns en vilja att förändra rutiner på 
slutenvårdsavdelningar men attityder som fanns bland viss personal försvårade 
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förändringsarbetet. Patienterna önskade att bli behandlade med respekt och ville få möjlighet 
att delta i sin vård, samt möjlighet att uttrycka känslor och åsikter. 
 
12. Kliniska implikationer  
Psykiatrin har beskrivits som farlig för personal samt kränkande och utlämnande för patienter. 
Genom att sprida kunskap av det som framkom i översikten kan det ge ökad insikt och bidra 
till förståelse om varför det är viktigt att försöka förbättra synen på psykisk ohälsa. Det bör 
reflekteras mer kring de medvetna och omedvetna attityderna inom vården, framför allt för att 
motverka normer och stigmatisering. Resultatet av litteraturstudien skapar förutsättningar för 
att förstå vikten av en god attityd, en bra miljö, att visa patienter respekt och en hälsosam 
kommunikation mellan vårdpersonal och patient. 
 
13. Fortsatt forskning 
I översikten visade resultatet att män känner sig mer trygga i hanteringen av aggressiva 
patienter. Genom att forska mer finns det möjlighet att finna faktorer som bidrar till att män är 
mer trygga med hanteringen samt skapa möjlighet till att utbilda de som känner sig osäkra. Ett 
annat område att forska vidare inom är vad som gör att kvinnor hanterar kommunikation med 
patienter bättre. 



Alexandra Fält Tallén & Camilla Björnram 
 

17 
 

Referenslista 
* = resultatartikel 
 
Andersen, L. P., Hogh, A., Biering, K. & Gadegaard, C. A. (2018). Work-related threats and violence in human 
service sectors: The importance of the psycho-social work environment examined in a multilevel prospective 
study. Work, 59(2018), s.141-154. Doi: 10.3233/WOR-172654 
 
Arlebrink, J. (2015). Etiska aspekter på tvångsvård: Omvårdnadsaspekter. I I. Skärsäter (red.) Omvårdnad vid 
psykisk ohälsa: På grundläggande nivå. (s. 475-476) Lund: Studentlitteratur AB 
 
* Borch Terkelsen, T. & Larsen, I. B. (2016). Fear, danger and aggression in a Norwegian locked psychiatric 
ward: Dialogue and ethics of care as contributions to combating difficult situations. Nursing Ethics, 23(3), s.308-
317. Doi: 10.1177/0969733014564104 
 
Chieze, M., Hurst, S., Kaiser, S. & Sentissi, O. (2019). Effects of Seclusion and Restraint in Adult Psychiatry: A 
Systematic Review. Frontiers in Psychiatry, 10(491), s.1-19. Doi: 10.3389/fpsyt.2019.00491 
 
Danielson, E. (2017). Kvalitativ innehållsanalys: Innehållsanalysens olika delar. I M. Henricson (Red.) 
Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad. (s. 286-288) Lund: Studentlitteratur 
AB 
 
De Benedictis, L., Dumais, A., Sieu, N., Mailhot, M. P., Létourneau, G., Tran, M-A. M., Stikarovska, I., 
Bilodeau, M., Brunelle, S., Côté, G. & Lesage, A. D. (2011). Staff Perciptions and Organizational factors as 
Predictors of Seclusion and Restraint on Psychiatric Wards. Psychiatric Services, 62(5), s.484-491. Doi: 
10.1176/ps.62.5.pss6205_0484 
 
Department of Health. (2014). A positive and proactive workforce. Hämtad 20 januari, 2020, från, 
https://www.skillsforcare.org.uk/Documents/Topics/Restrictive-practices/A-positive-and-proactive-
workforce.pdf 
 
Dumais, A., Larue, C., Michaud, C. & Goulet, M-H. (2012). Predictive Validity and Psychiatric Nursing Staff's 
Perception of the Clinical Usefulness of the French Version of the Dynamic Appraisal of Situational Aggression. 
Mental Health Nursing, 33(10), s.670-675. Doi: 10.3109/01612840.2012.697254 
 
Fluttert, F., Van Meijel, B., Nijman, H., Bjørkly, S. & Grypdonck, M. (2010). Detached Concern of Forensic 
Mental Health Nurses in Terapeutic Relationships With Patients: The Application of the Early Recognition 
Method Related to Detached Concern. Archives of Psychiatric Nursing, 24(4), s.266-274. Doi: 
10.1016/j.apnu.2009.09.002 
 
Fredriksson, L. (2017). Vårdande kommunikation. I L. Wiklund Gustin, & I. Bergbom (Red.) Vårdvetenskapliga 
begrepp: I teori och praktik. (s. 415-420) Lund: Studentlitteratur AB 
 
Hallett, N. & Dickens, G. L. (2017). De-escalation of aggressiv behaviour in healthcare settings: Concept 
analysis. International Journal of Nursing Studies, 75(2017), s.10-20. Doi: 10.1016/j.ijnurstu.2017.07.003 
 
Henricson, M. (2017). Diskussion: Litteraturöversikt. I M. Henricson (Red.) Vetenskaplig teori och metod: Från 
idé till examination inom omvårdnad. (s. 413-416) Lund: Studentlitteratur AB 
 
Hotzy, F., Mötteli, S., Theodoridou, A., Schneeberger, A. R., Seifritz, E., Hoff, P. & Jäger, M. (2018). Clinical 
course and prevalence of coercive measures: an observational study among involuntarily hospitalised psychiatric 
patients. Swiss Medical Weekly, 2018(148), s.1-8. Doi: 10.4414/smw.2018.14616 
Jakobsson, J. (2019). Hot och våld mot hälso- och sjukvårdspersonal: HOPE-studien. Hämtad 23 januari, 2020, 
från https://mau.se/forskning/projekt/hot-och-vald-mot-halso--och-sjukvardspersonal-hope-studien/ 
 
Jakovljevic, M. (2018). EMPATHY, SENSE OF COHERENCE AND RESILIENCE: BRIDGING PERSONAL, 
PUBLIC AND GLOBAL MENTAL HEALTH AND CONCEPTUAL SYNTHESIS Psychiatria Danubina, 
4(30) s.380-384 Doi: 10.24869/psyd.2018.380 
 
Jensen, M. (2018). Hot och våld inom vården: Översikt. Hämtad 20 januari, 2020, från, 
https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/hot-och-vald-inom-varden/oversikt/ 



Alexandra Fält Tallén & Camilla Björnram 
 

18 
 

 
Johansson Berglund, I. (2014). Vårdmiljö – spelar den någon roll: Historik. I I. Skärsäter (Red.) Omvårdnad vid 
psykisk ohälsa: På grundläggande nivå. (s. 385-386) Lund: Studentlitteratur AB 
 
Karlsson Gadea, I. (2019). Lagen om psykiatrisk tvångsvård. Hämtad 17 januari, 2020, från 1177 Vårdguiden, 
https://www.1177.se/sa-fungerar-varden/lagar-och-bestammelser/lagar-i-varden/lagen-om-psykiatrisk-
tvangsvard/ 
 
Kjellström, S. (2017). Forskningsetik: etisk motivering av studien. I M. Henricson (Red.) Vetenskaplig teori och 
metod: Från idé till examination inom omvårdnad. (s. 57-80) Lund: Studentlitteratur AB 
 
Koukia, E., Madianos, M. G. & Katostaras, T. (2009). ”On The Spot” Interventions by Mental Health Nurses in 
Inpatient Psychiatric Wards in Greece. Issues in Mental Health Nursing, 30(5), s.327-336. Doi: 
10.1080/01612840902754586 
 
Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik: För studenter inom hälso- och 
vårdvetenskap. Natur och kultur: Stockholm 
 
Langius-Eklöf, A. & Sundberg, K. (2014). Känsla av sammanhang: Känsla av sammanhang. I A-K. Edberg & H. 
Wijk (Red.) Omvårdnadens grunder:Hälsa och ohälsa. (s.56-62) Lund: Studentlitteratur AB 
 
Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. Hämtad 12 november 2019, från Riksdagens webbplats 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19911128-om-
psykiatrisk-tvangsvard_sfs-1991-1128 
 
* Lamanna, D., Ninkovic, D., Vijayaratnam, V., Balderson, K., Spivak, H., Brook, S. & Robertson, D. (2016). 
Aggression in psychiatric hospitalizations: a qualitative study of patient and provider perspectives. Journal of 
Mental Health, 25(6), s.536-542. Doi: 10.1080/09638237.2016.1207222 
 
Lidén, E. (2014). Omvårdnadens institutionella inramning: Språkets betydelse för institutionella ramen. I A. 
Ehrenberg & L. Wallin (red.) Omvårdnadens grunder: Ansvar och utveckling. (s. 137-141) Lund: 
Studentlitteratur AB 
 
Lilja, L. & Hellzén, O. (2014). Vårdares attityder och stigmatisering. I I. Skärsäter (red.) Omvårdnad vid psykisk 
ohälsa: På grundläggande nivå. (s. 475-476) Lund: Studentlitteratur AB 
 
Lindgren, B-M., Ringnér, A., Molin, J. & Graneheim, U. H. (2019). Patients’ experiences of isolation in 
psychiatric inpatient care: insights from a meta-ethnographic study. International Journal of mental health 
nursing, 28(2019), s.7-21. Doi: 10.1111/inm.12519 
 
Lindgren B-M., Sundbaum, J., Eriksson, M., & Graneheim, U. H. (2014). Looking at the world through a frosted 
window: experiences of loneliness among persons with mental ill-health. Journal of Psychiatric and Mental 
Health Nursing, 21(2014), s.114-120. Doi: 10.1111/jpm.12053 
Moberg, P. (2015). Är artikeln peer reviewed?. Hämtad 17 januari, 2020, från Karolinska Institutet, 
https://kib.ki.se/whatsup/blog/ar-artikeln-peer-reviewed 
 
Määttä, S. & Öresland, S. (2014). Genusperspektiv i omvårdnad. I F. Friberg & J. Öhlén (red.) Omvårdnadens 
grunder: Perspektiv och förhållningssätt. (s. 323-337) Lund: Studentlitteratur AB 
 
NICE. (2015). Violence and aggression: short-term management in mental health, health and community 
settings. Hämtad 20 januari, 2020, från National Institute for Health and Care Excellence, 
https://www.nice.org.uk/guidance/ng10/chapter/1-Recommendations#principles-for-managing-violence-and-
aggression 
 
Ottosson, J-O. (2003). Psykiatrin i Sverige: vägval och vägvisare. Stockholm: Natur och Kultur 
 
* Price, O., Baker, J., Bee, P., Grundy, A., Scott, A., Butler, D., Cree, L. & Lovell, K. (2017). Patient 
perspectives on barriers and enablers to the use and effectiveness of de-escalation techniques for the 
management of violence and aggression in mental health settings. The Journal of Advanced Nursing, 74(10), 
s.614-625. Doi: 10.1111/jan.13488 



Alexandra Fält Tallén & Camilla Björnram 
 

19 
 

 
* Price, O., Baker, J., Bee, P. & Lovell, K. (2018). The support-control continuum: An investigation of staff 
perspectives on factors influencing the success or failure of de-escalation techniques for the managment of 
violence and aggression in mental health settings. International Journal of Nursings Studies, 77(2018), s.197-
206. Doi: 10.1016/j.ijnurstu.2017.10.002 
 
* Pulsford, D., Crumpton, A., Baker, A., Wilkins, T., Wright, K. & Duxbury, J. (2013). Aggression in a high 
secure hospital: staff and patient attitudes. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 20(2013), s.296-
304. Doi: 10.1111/j.1365-2850.2012.01908.x 
 
Renwick, L., Lavelle, M., James, K., Stewart, D., Richardson, M. & Bowers, L. (2019). The physical and mental 
health of acute psychiatric ward staff, and its relationship to experience of physical violence. International 
Journal of Mental Health Nursing, 28(1), s.268-277. Doi: 10.1111/inm.12530 
 
Renwick, L., Stewart, D., Richardson, M., Lavelle, M., James, K., Hardy, C., Price, O. & Bowers, L. (2016). 
Aggression on inpatient units: Clinical characteristics and consequences. International Journal of Mental Health 
Nursing, 25(2016), s.308-318. Doi: 10.1111/inm.12191 
 
Roche, M., Diers, D., Duffield, C. & Catling-Paull, C. (2010). Violence Toward Nurses, the Work Environment, 
and Patient Outcomes. Journal of Nursing Scholarship, 42(1), s.13-22. Doi: 10.1111/j.1547-5069.2009.01321.x 
 
Rosén, M. (2017). Systematisk litteraturöversikt: Evidensbaserad vård. I M. Henricsson (Red.) Vetenskaplig 
teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad (s. 375-376). Lund: Studentlitteratur  
 
Ross, C. A. & Goldner, E. M. (2009). Stigma, negative attitudes and discrimination towards mental illness 
within the nursing profession: a review of the literature. Journal of Psychiatric and Mental Healt Nursing, 
16(2009), s.558-567. Doi: 10.1111/j.1365-2850.2009.01399.x 
 
Rubio-Valera, M., Luciano, J. V., Ortiz, J. M., Salvador-Carulla, L., Garcia, A. & Serrano-Blanco, A. 2015. 
Health service use and costs associated with aggressiveness or agitation and containment in adult psychiatric 
care: a systematic review of the evidence. BMC Psychiatry, 15(35), s.1-13. Doi: 10.1186/s12888-015-0417-x 
 
SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Hämtad 12 november 2019, från Riksdagens webbplats, 
riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30 
 
Sigling, I-L. (2010). Socialpsykiatri. Stockholm: Liber AB 
 
Shi-Hong, Z., Yu, S., Zhi-Nan, S., Feng-Zhe, X., Jing-Hui, W… Li-Hua, F. (2018). Impact of workplace 
violence against nurses’ thriving at work, job satisfaction and turnover intention: A cross-sectional study. 
Journal of Clinical Nursing, 27(2018), s.2620-2632. Doi: 10.1111/jocn.14311 
 
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2014). Mall för kvalitetsgranskning av studier med 
kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser. Hämtad 11 december 2019, från SBU, 
https://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/mall_kvalitativ_forskningsmetodik.pdf 
 
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2014a). Mall för bedömning av relevans. Hämtad 11 
december 2019, från SBU, https://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/mall_relevans.pdf 
 
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2017). Mer kunskap behövs om metoder mot hot och 
våld i psykiatrin. Hämtad 11 december 2019, från SBU, https://www.sbu.se/vop1701_08 
 
Stenhouse, R. C. (2013). ’Safe enough in here?’: Patients’ expectations and experiences of feeling safe in an 
acute psychiatric inpatient ward. Journal of Clinical Nursing 22(21-22), s. 3109-3119. Doi: 10.1111/jocn.12111 
 
Stevenson, K. N., Jack, S. M., O´Mara, L. & LeGris, J. (2015). Registered nurses´experiences of patient violence 
on acute care psychiatric inpatient units: an interpretive decriptive study. BMC Nursing, 14(35), s.1-13. Doi: 
10.1186/s12912-015-0079-5 
 



Alexandra Fält Tallén & Camilla Björnram 
 

20 
 

* Sutton, D., Wilson, M., Van Kessel, K. & Vanderpyl, J. (2013). Optimizing arousal to manage aggression:A 
pilot study of sensory modulation. International Journal of Mental Health Nursing, 22(2013), s.500-511. Doi: 
10.1111/inm.12010 
 
The World Health Organization. (2002). World report on violence and health: Summary. Hämtad 20 januari, 
2020, från The World Health Organization, 
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary_en.pdf 
 
The World Medical Association. (2013). WMA declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research 
involving human subjects. Hämtad 23 januari, 2020, från https://www.wma.net/policys-post/wma-declaration-of-
helsinki-ethical-principals-for-medical-research-involving-human-subjects/ 
 
* Van Wijk, E., Traut, A. & Julie, H. (2014). Environmental and nursig-staff factors contributing to aggressiv 
and violent behaviour of patients in mental health facilities. Curationis, 37(1), s.1-9. Doi: 
10.4102/curationis.v37i1.1122 
 
* Verhaeghe, S., Duprez, V., Beeckman, D., Leys, J., Van Meijel, B. & Van Hecke, A. (2014). Mental Health 
Nurse´s Attitudes and Percived Self-efficacy Toward Inpatient Agression: Across-sectional Study of 
Associations With Nurse-Related Characteristics. Perspectives in Psychiatry Care, 52(2016), s.12-24. Doi: 
10.1111/ppc.12097 
 
Wallsten, T. (Red.) et al. (2013). Psykiatrisk tvångsvård: Kliniska riktlinjer för vård och behandling. Stockholm: 
Gothia Fortbildning AB 
 
* Yalcin, S. & Bilgin, H. (2019). Risk predictions of physical aggression in acute psychiatric wards: Findings of 
a prospective study. Nursing and health sience, 21(2019), s.316-322. Doi: 10.1111/nhs.12599 
 
 
* Zuzelo, P. R., Curran, S. S. & Zeserman, M. A. (2012). Registered Nurses´ and Behaviour Health Associates´ 
Responses to Violent Inpatient Interactions on Behavioural Health Units. Journal of the American Psychiatric 
Nurses Association, 18(2), s.112-126. Doi: 10.1177/1078390312438553 
 



Alexandra Fält Tallén & Camilla Björnram 
 

Bilaga 1 
 
Sökmatris 

Databas 
sökdatum 
begränsningar 

Nr. Sökord Antal 
träffar 

Urval 1 
Lästa 
titlar 

Urval 2 
Lästa 
abstract 

Urval 3 
Antal 
artiklar  

Urval 4 
Utvalda 
artiklar  

Cinahl 
2019-12-06 

S1 (MH "Mental Health 
Personnel+") 

5 827 st     

Kl: 09:35 S2 (MH "Aggression+") 40 159 st     
 S3 (MH "Psychiatry+")  9 307 st     
English 
Peer reviewed 

S4 (MH "Psychiatric 
Units") 

995 st     

2009-2019 S5  Nurs* 242 849 st     
 S6 Assault* 4 707 st     
 S7  Inpatient* 51 026 st     
 S8 S1 OR S5 248 081 st     
 S9 S2 OR S6 42 812 st     
 S10 S3 OR S4 OR S7 60 347 st     
 S11 S8 AND S9 AND 

S10 
428 st 123 st    

 S12 S11 NOT forensic* 374 st 374 st 67 st 26 st 5 st 
 

Databas 
sökdatum 
begränsningar 

Nr. Sökord Antal 
träffar 

Urval 1 
Lästa 
titlar 

Urval 2 
Lästa 
abstract 

Urval 
Lästa 
artiklar  

Urval 4 
Utvalda 
artiklar  

PsycInfo 
2019-12-04 

S1 DE "Aggressive 
Behavior" 

6 321 st     

Kl: 09:44 S2 DE "Conflict" 6 699 st     
 S3 DE "Violence"   12 568 st     
Peer Reviewed S4 Nurs* 77 817 st     

English S5 Inpatient* 22 268 st     
2009-2019 S6 S1 OR S2 OR S3 24 149 st     
 S7 S6 AND S4 AND S5 222 st 84 st    
 S8 S7 NOT Forensic 179 st 179 st 66 st 28 st 3 st 

 
Databas 
sökdatum 
begränsningar 

Nr. Sökord Antal 
träffar 

Urval 1 
Lästa 
titlar 

Urval 2 
Lästa 
abstract 

Urval 3 
Antal 
artiklar  

Urval 4 
Utvalda 
artiklar  

Pubmed S1 ”Aggression” [Mesh] 13 386 st     

2019-12-04 S2 Nurs* 318 452 st     
Kl: 09:00 S3 Inpatient* 61 569 st     
 S4 S1 AND S2 AND S3  126 st     
2009-2019 S5 S4 NOT Forensic 104 st 104 st 31 st 6 st 2 st 



Alexandra Fält Tallén & Camilla Björnram 
 

Bilaga 2 Artikelmatris 
1/10 

Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnummer och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Borch Terkelsen, T. & Larsen, 
I. B. (2016). Fear, danger and 
aggression in a Norwegian 
locked psychiatric ward: 
Dialogue and ethics of 
care as contributions to 
combating difficult situations. 
Nursing Ethics, 23(3), s.308-
317. Doi: 
10.1177/0969733014564104 
 
Norway 
 

”Emphasise what 
happens when 
dangerous situations 
occur and how they 
are handled. We also 
aim to analyse both 
from the prespective 
of the professional’s 
understanding of a 
dangerous patient and 
from the prespective 
of how the patients 
understand 
themselfs” 

Population: Personer inom 
vårdprofessionen och patienter 
med psykisk ohälsa.  
 
Urvalsförfarande: 
Snöbollsurval 
 
Urval: 
Deltagarna valdes ut från en 
slutenvårdsavdelning på ett 
sjukhus i Norge. 
 
Slutlig studiegrupp: 
12 patienter 17–53 år, 9 män och 
3 kvinnor.   
22 anställda 20–60 år, 14 män och 
8 kvinnor. 
 
Datainsamling: 
Observationer och intervjuer. 
 
Dataanalys: 
Kvalitativ innehållsanalys 

Styrkor: 
Deltagarna fick själv 
analysera materialet för 
att kunna avgöra om 
reflektionerna stämde 
överens med 
deltagarens upplevelse. 
 
Materialet analyserades 
av en utomstående utan 
någon förförståelse om 
patienterna eller 
personalen 
 
Svagheter: 
Svårt att avgöra om 
patienter kände sig 
tvungna att delta i 
studien relaterat till 
ofrivillig vård. 

Studien visade att atmosfären och 
vårdkulturen var stora bidragande faktorer. 
Restriktiva åtgärder fanns alltid överhängande 
i luften och personalen hotade och pratade ofta 
om dessa åtgärder som en skrämseltaktik. 
Patienter beskrev känna rädsla och att behov 
inte blev tillgodosedda, oftast var det inte 
åtgärderna i sig som orsakade känslan utan hur 
åtgärderna utfördes.  



Alexandra Fält Tallén & Camilla Björnram 
 

2/10 
Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnummer och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Lamanna, D., Ninkovic, D., 
Vijayaratnam, V., Balderson, 
K., Spivak, H., Brook, S. & 
Robertson, D. (2016). 
Aggression in psychiatric 
hospitalizations: a qualitative 
study of patient and provider 
perspectives. Journal of Mental 
Health, 25(6), s.536-542. Doi: 
10.1080/09638237.2016.120722
2 
 
Canada 

”Explored and 
compared inpatient 
and clinician 
perspectives on the 
factors affecting 
verbal and physical 
aggression by 
psychiatric 
inpatients” 

Population: Personer med 
erfarenhet av psykisk ohälsa. 
Inklusionskriterier: Patienter 
valdes om de uppvisat aggressivt 
beteende.  
 
Urvalsförfarande: 
Bekvämlighetsurval 
 
Urval: 
14 patienter, 9 kvinnor och 5 män, 
ålder 18–77 år.  
10 personal, 6 kvinnor och 4 män, 
ålder 22–59 år.  
 
Slutlig studiegrupp: 
Inget bortfall. 
 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer 
 
Dataanalys: 
Kvalitativ innehållsanalys 

Styrkor:  
Deltagargruppen var 
varierad och 
inkluderade personal 
och patienter.  
 
Patientupplevelser som 
beskrevs utan några 
begränsningar. 
 
Svaghet: 
Vissa patienter 
upplevde minnesluckor 
från sin tid på 
avdelningen vilket kan 
ha bidragit till felaktigt 
resultat. 
 

Studiens resultat delades upp i tre olika teman 
med fokus på patienternas personliga 
erfarenheter och relationer till vårdpersonal. 
Både vårdpersonal och patienter trodde att 
aggressivt beteende grundades i psykisk 
ohälsa men att fler olika faktorer spelade in. 
Nästan alla deltagare belyste vikten av 
personliga relationer och att det hade en stor 
känslomässig påverkan för patienternas 
mående. 
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Price, O., Baker, J., Bee, P., 
Grundy, A., Scott, A., Butler, 
D., Cree, L. & Lovell, K. 
(2017). Patient perspectives on 
barriers and enablers to the use 
and effectiveness of de-
escalation techniques for the 
management of violence and 
aggression in mental health 
settings. The Journal of 
Advanced Nursing, 74(10), 
s.614-625. Doi: 
10.1111/jan.13488 
 
UK 
 

”Investigate patient 
perspectives on 
barriers and enablers 
to the use and 
effectiveness of de-
escalation techniques 
for aggression in 
mental health 
settings” 
 

Inklusionskriterier: Vuxna 
människor med psykisk ohälsa 
som vistats på 
slutenvårdsavdelning senaste året. 
Varit involverad i våldsam 
situation. Engelsktalande 
 
Urvalsförfarande: 
Ändamålsenligt urval 
 
Urval: 
Deltagarna valdes från sju 
slutenvårdsavdelningar på fyra 
sjukhus. Patienter på totalt 14 
avdelningar tillfrågades.  
 
Slutlig studiegrupp: 
26 patienter deltog, 18 kvinnor 
mellan 18–43 år. 8 män mellan 
44–61+ år. 
 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer med 
beskrivande kvalitativ metodik 
 
Dataanalys: 
Kvalitativ innehållsanalys 

Styrkor: 
Ingen skillnad i 
upplevelse oavsett vilken 
typ av åtgärder som 
använts. Deltagarna var 
eniga i sina svar. 
 
Svagheter: 
Forskarna ansåg att en 
svaghet var att endast 
slutenvårdspatienter 
deltog vilken innebar 
negativa 
patientupplevelser. 
 
Fler kvinnor än män 
deltog. 

Studien visade på svårigheter med att fördela 
makten personal – patient. Oftast berodde 
detta på handlingar som genomfördes utan 
reflektioner och utan tanke på att bry sig om 
patients integritet och rättigheter. Patienterna 
beskrev personalens hanterande av 
aggressiva situationer som robotliknande 
utan någon typ av empati eller tanke på den 
individuella patienten.  
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Price, O., Baker, J., Bee, P. & 
Lovell, K. (2018). The support-
control continuum: An 
investigation of staff 
perspectives on factors 
influencing the success or 
failure of de-escalation 
techniques for the managment 
of violence and aggression in 
mental health settings. 
International Journal of 
Nursings Studies, 77(2018), 
s.197-206. Doi: 
10.1016/j.ijnurstu.2017.10.002 
UK 
 

”To obtain staff 
description of de-
escalations 
techniques currantly 
used in mental health 
settings and explore 
factors perceived to 
influence their 
implementation and 
effectivness” 

Population: En variation 
människor med erfarenhet av 
psykisk ohälsa. 
Inklusionskriterier: Delaktiga i 
patienternas vardag med 
möjlighet att implementera nya 
rutiner. 
 
Urvalsförfarande: 
Ändamålsenligt urval 
 
Urval: 
Deltagarna var utsedda av 
sjuksköterskor från fem 
avdelningar. 10 avdelningar 
tillfrågades. 
 
Slutlig studiegrupp: 
20 deltagare, 10 män och 10 
kvinnor, ålder 18-60 år. 
 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer  
 
Dataanalys: 
Kvalitativ innehållsanalys 

Styrkor: 
Resultatet visade många 
likheter med tidigare 
forskning. 
 
Svagheter: 
Resultatet baserades på 
patientupplevelser vilket 
innebar att tekniker som 
framtogs inte var 
evidensbaserade. 
 
Forskarna handplockade 
deltagarna vilket kan 
innebära att resultatet 
inte är applicerbart i 
andra sammanhang. 
 
 

Studien visade att bakomliggande orsak till 
aggressivt beteende kunde ha samband med 
patientens liv utanför den psykiatriska 
avdelningen, vilket oftast inte gavs utrymme 
att prata om. Fyra faktorer som hade stor 
inverkan på patienternas beteende var 
miljön, den upplevda säkerheten, 
begränsningar och riktlinjer på avdelningen. 
Patienterna kunde uppfatta olika 
nedtrappningstekniker som hotande och 
vikten av kommunikation lyftes. 
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Pulsford, D., Crumpton, A., 
Baker, A., Wilkins, T., Wright, 
K. & Duxbury, J. (2013). 
Aggression in a high secure 
hospital: staff and patient 
attitudes. Journal of Psychiatric 
and Mental Health Nursing, 
20(2013), s.296-304. Doi: 
10.1111/j.1365-
2850.2012.01908.x 
 
UK 

”To ascertain and 
compare the belives 
of staff and patients 
in a high secure 
hospital as to the 
causes of, and best 
means of responding 
to, aggressiv and 
violent incidents” 

Population: Personal och patienter 
på slutenvårdavdelning 
 
Urvalsförfarande: 
Bekvämlighetsurval 
 
Urval: 
De skickade ut 301 enkäter till 
personal och 97 till patienter. 
 
Slutlig studiegrupp: 
109 från personal, 56 män och 33 
kvinnor, 20 som inte valde att 
ange kön. Ålder 25–65+. 
26 från patienterna, 23 män och 3 
valde att inte uppge kön. Ålder 
18–65+. 
 
Datainsamling: 
Frågeformulär som besvarades 
och skickades in. 
 
Dataanalys: 
Statistisk analys, beskrivande 

Styrkor: Jämför 
personalens och 
patienters upplevelser. 
 
Svagheter: Få enkäter 
besvarades. Stort 
bortfall. 
 
Tveksamt om studien 
är överförbar i andra 
sammanhang. 

Båda grupperna var eniga om att det verkar 
finnas vissa typer av patienter som uppträder 
aggressivt och höll med om att de bör försöka 
kontrollera sina känslor. Personalen tyckte att 
patienterna mestadels blir aggressiva på grund 
av att de är sjuka dock var patienterna 
tveksamma till om det är den bakomliggande 
orsaken. 



Alexandra Fält Tallén & Camilla Björnram 
 

6/10 
Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnummer och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Sutton, D., Wilson, M., Van 
Kessel, K. & Vanderpyl, J. 
(2013). Optimizing arousal to 
manage aggression:A pilot 
study of sensory modulation. 
International Journal of Mental 
Health Nursing, 22(2013), 
s.500-511. Doi: 
10.1111/inm.12010 
 
Australia 

”Examine the 
potential of using 
sensory-based 
approaches to 
develop the theory 
and practice of 
preventing, 
minimizing, and 
managing aggression 
in mental health 
settings”  

Population: Personal som har 
erfarenhet av känselrummet 
 
Urvalsförfarande: 
Bekvämlighetsurval 
 
Urval: 
Deltagarna som valdes ut var 
personal som hade använt 
känselrummet som intervention 
eller de-eskalationsmetod. 
 
Slutlig studiegrupp: 
60 deltagare. 90% var kvinnor.  
 
Datainsamling: 
Fokusgrupper och personlig 
intervju med öppna frågor. 
 
Dataanalys: 
Kvalitativ innehållsanalys 

Styrkor: Egna 
erfarenheter av 
känselrummet. 
 
Svagheter: Åldern på 
deltagarna var äldre, 
inga yngre deltog. 
 
Validation krävs för 
att förstå innebörden 
med känselmodell för 
patienter med psykisk 
ohälsa. 

Känselintervention upplevdes av deltagarna 
som ett fungerande sätt att få en agiterad 
person att lugna sig. Känselrummet hjälpte 
patienterna att landa i sina tankar och hjälpte 
dom att öppna sig och prata med personalen 
om känslor och gav personalen tillfälle att 
skapa en god relation. Med förbättrad relation 
kunde personalen hantera djupare känslor och 
hjälpa patienterna att förbättra sin självinsikt 
och hur patienterna kunde hantera en situation 
när de upplevde irritation.  



Alexandra Fält Tallén & Camilla Björnram 
 

7/10 
Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnummer och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Van Wijk, E., Traut, A. & Julie, 
H. (2014). Environmental and 
nursig-staff factors contributing 
to aggressiv and violent 
behaviour of patients in mental 
health facilities. Curationis, 
37(1), s.1-9. Doi: 
10.4102/curationis.v37i1.1122 
 
South Africa  

”To purpose of the 
study was to explore 
and describe patients´ 
perceptions of the 
possible factors 
(environmental- and 
staffrelated) that 
might contribute to 
their aggressiv and 
violent behaviour 
after admission to a 
mental health facility, 
as well as to re-
contextualize the 
findings as proposals 
in order to prevent 
and manage such 
behaviour.” 

Population: Patienter från två olika 
avdelningar.  
Inklusionskriterier: inskrivna minst 
sju dagar, vara intresserade av dela 
med sig av sina erfarenheter, förstå 
syftet. 
Exklusionskriterier: under 18 år, 
psykotiska patienter. 
 
Urvalsförfarande: 
Ändamålsenligt urval 
 
Urval: 
Målet var 25 deltagare. 
 
Slutlig studiegrupp: 
40 patienter intervjuades innan 
datamättnad uppnåddes.  
 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer 
 
Dataanalys: 
Kvalitativ innehållsanalys 

Styrkor: Studien ansågs 
uppnå datamättnad. 
 
Inklusions- och 
exklusionskriterier. 
 
Svagheter: Vissa 
deltagare kunde inte 
delta fullt ut vilket 
resulterade i att de inte 
blev så djupa som 
forskar önskat. 
 
Ålder på deltagare 
presenterades inte i 
studien. 

Resultatet delades upp i tre kategorier: 
levnadsfaktorer, avdelningens atmosfär och 
personalfaktorer. Deltagarna upplevde att 
faktorer som triggade ett aggressivt beteende 
var t ex: smutsiga omgivningar, personalens 
attityd, dålig energi på avdelning och 
överbeläggning vilket resulterade i 
högljudda omgivningar.   
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Verhaeghe, S., Duprez, V., 
Beeckman, D., Leys, J., Van 
Meijel, B. & Van Hecke, A. 
(2014). Mental Health Nurse´s 
Attitudes and Percived Self-
efficacy Toward Inpatient 
Agression: Across-sectional 
Study of Associations With 
Nurse-Related Characteristics. 
Perspectives in Psychiatry 
Care, 52(2016), s.12-24. Doi: 
10.1111/ppc.12097 
 
Belgium 

”Explore mental 
health nurses attitude 
and self-efficacy to 
adault inpatient 
aggression, and to 
explore the 
association with 
nurse-related 
characteristics” 

Population: Alla sjuksköterskor på 
psykiatriska avdelningar i Belgien. 
 
Urvalsförfarande: 
Obundet slumpmässigt urval 
 
Urval: 
63 olika avdelningar. 
 
Slutlig studiegrupp: 
219 sjuksköterskor från 17 olika 
avdelningar. 159 kvinnor och 52 
män, 8 saknas kön på. Ålder 21-
50+, 2 saknades ålder på. 
 
Datainsamling: 
Frågeenkäter 
 
Dataanalys: 
Beskrivande statistisk analys 

Styrkor:  
Stort urval, 
deltagarna var från 
fler olika 
avdelningar. 
 
Svagheter: 
Forskarna hade inte 
möjlighet att 
kontrollera vilka 
sjukhus som skulle 
delta. 
 
Svårt att generalisera 
internationellt. 

Instrumentet som användes var för att mäta 
sjuksköterskors attityder i psykiatrisk vård. 
Resultatet visade att sjuksköterskor utan 
speciell utbildning inom psykiatrisk vård hade 
svårare att hantera situationer och hade låg 
arbetsglädje. Samband mellan låg arbetsglädje 
och utbrändhet påvisades i studien. 
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Yalcin, S. & Bilgin, H. (2019). 
Risk predictions of physical 
aggression in acute psychiatric 
wards: Findings of a prospective 
study. Nursing and health 
sience, 21(2019), s.316-322. 
Doi: 10.1111/nhs.12599 
 
Turkey 

”To analyis 
predictions of the risk 
of physical 
aggression and 
violence from 
patients with a mental 
illness” 

Population: Inneliggande patienter på 
en slutenvårdsavdelning. 
Inklusionskriterier: Patienter som inte 
uppvisade våld under 
antagningsprocessen. Turkisk talande 
och inte blev avisade från avdelningen 
under studien.  
Exklusionskriterier: Patienter dömda 
till rättslig psykiatriskvård. 
 
Urvalsförfarande: 
Icke slumpmässigturval 
 
Urval: 
316 valdes ut men 64 exkluderades då 
de inte uppfyllde kriterierna. 
 
Slutlig studiegrupp: 
252 deltog i studien, 141 kvinnor och 
111 män.  
 
Datainsamling: 
Frågeformulär 
 
Dataanalys: 
Kvantitativ analysmetod. 

Styrkor: Inklusions- och 
exklusionskriterier. 
 
Svagheter: Resultatet kan 
vara begränsat till 
omgivningen och 
begränsningen av 
deltagare. 
 
Olika förklaring och syn 
på fysiskt våld kan ha 
orsakat fel i resultatet. 

Sjuksköterskorna bedömde risken för 
att en patient skulle bli våldsam med 
ett frågeformulär. 31 % av 
patienterna bedömdes ha medel eller 
hög risk att uppvisa ett aggressivt 
beteende under sin vistelse. 
Resultatet jämfördes mot faktiskt 
antal situationer som innefattat våld. 
15,5 % hade någon gång under sin 
vistelse uppträtt aggressivt, varav 6,4 
% av de som bedömts till låg risk. 
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Zuzelo, P. R., Curran, S. S. & 
Zeserman, M. A. (2012). 
Registered Nurses´ and 
Behaviour Health Associates´ 
Responses to Violent Inpatient 
Interactions on Behavioural 
Health Units. Journal of the 
American Psychiatric Nurses 
Association, 18(2), s.112-126. 
Doi: 
10.1177/1078390312438553 
 
USA 

”Explore nursing 
staffs individual and 
group responses to 
violent incidents 
performed by patients 
against care givers” 

Inklusionskriterier: 
Omvårdnadspersonal på heltid.  
Exklusionskriterier: 
Terapeuter, chefer och utbildare valdes 
bort från studien.  
 
Urvalsförfarande: 
Bekvämlighetsurval 
 
Urval: 
Deltagarna valdes ut om de accepterade 
ändringar i schemat för att fylla 
grupperna på 3-10 personer. 
 
Slutlig studiegrupp: 
19 deltagare, i varierad ålder. 9 män 
och 10 kvinnor. 
 
Datainsamling: 
Fokusgrupper med öppna frågor, 
spelades in. 
 
Dataanalys: 
Kvalitativ innehållsanalys. 

Styrkor: Resultatet är 
baserat på anställd 
omvårdnadspersonal vilket 
ger trovärdigt resultat. 
 
 
Svagheter: Det är svårt att 
veta om deltagarna vågade 
svara sanningsenligt även 
om det utlovades sekretess. 
 
Ålder på deltagare har inte 
presenterats. 
 
 
 
 
  

Resultatet visar att personalen uppger 
att det är viktigt att känna till olika 
faktorer som kan trigga ett aggressivt 
beteende. Deltagarna upplevde att det 
kunde vara svårt att lugna ner en 
person som redan visat tecken på 
agitation tillräckligt länge för att de-
eskalera situationen helt. 
 
Deltagarna uttryckte även att det var 
viktigt att fortsätta vårda patienterna 
även efter hot och våld, alltså 
upprätthålla en god omvårdnad och 
attityd efter en incidens. 

 


