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ABSTRAKT 

Bakgrund: Hot och våld är inom akutsjukvården ett allvarligt arbetsmiljöproblem som ökar 

såväl i Sverige som i resten av världen. Ambulanssjukvården är ett område inom sjukvården 

där förekomsten av hot och våld är som mest framträdande. Ambulanspersonalens vårdrum 

varierar och därför kan det vara en utmaning att skapa en säker arbetsmiljö. Syfte: Syftet var 

att ur ett prehospitalt perspektiv beskriva vilka åtgärder som kan vidtas för att kunna 

förebygga hot och våld inom akutsjukvård. Metod: En litteraturstudie med systematisk 

sökning och beskrivande design användes. Sökningen resulterade i 14 artiklar från tre 

databaser. I analysen har författarna använt sig av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I 

resultatet framkom vikten av att kunna identifiera risker, att använda förebyggande strategier 

samt att optimera förutsättningarna för att kunna förebygga hot och våld. Att identifiera risker 

innebar att kunna identifiera riskbeteenden, riskpatienter, utsatta personalgrupper, kritiska 

faktorer kring tid och rum samt typ av hot och våld. Förebyggande strategier som användes 

var utbildning av personal, information till patienter, bemötande, kollegial trygghet, isolering 

av patienter med riskbeteende, medvetenhet samt säkerhetsstrategier. Att optimera 

förutsättningarna innebar att se över arbetsmiljö, riktlinjer och rutiner, rapporteringssystem, 

säkerhetspersonal samt utbildning. Konklusion: Det är viktigt att ha en medvetenhet om vad 

som utgör riskerna för hot och våld. Detta för att ha en bättre handlingsberedskap vid 

eventuella hot- och våldssituationer som ambulanspersonalen kan ställas inför. 
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ABSTRACT 

Background: Threats and violence in emergency care is a serious problem that is increasing 

both in Sweden and in the rest of the world. The ambulance service is an area of health care 

where the prevalence of threats and violence are most prominent. Ambulance staff workplace 

varies and therefore it can be a challenge to create a safe work environment. Purpose: The 

aim was that from a prehospital perspective describe what measures can be taken to prevent 

threats and violence in emergency care. Method: A literature review with systematic search 

and descriptive design was used. The search resulted in 14 articles from three databases. In 

the analysis, the authors made use of qualitative content analysis. Results: The result 

describes the importance of being able to identify risks, to use preventive strategies and to 

optimize the conditions in order to prevent threats and violence. Identifying the risks involved 

in order to identify risk behaviours, risk patients, vulnerable groups of staff, critical factors 

concerning time and space and the type of threats and violence. Preventive strategies used 

were staff training, information for patients, treatment, peer security, isolation of patients with 

risk behaviour, awareness and safety strategies. To optimize conditions meant to review the 

work environment, policies and procedures, reporting, security personnel and training. 

Conclusion: It is important to have an awareness of what constitutes risk to threats and 

violence. This is to have a better preparedness to any threats and violent situations that 

ambulance personnel may face. 
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ORDFÖRKLARINGAR OCH BEGREPP 

Akutsjukvård - används i denna studie som samlingsord för akutsjukvård, ambulanssjukvård 

samt prehospital akutsjukvård. 

Ambulanspersonal – inkluderar i denna studie ambulanssjukvårdare, sjuksköterskor och 

specialistutbildade sjuksköterskor (Hagiwara & Wireklint Sundström, 2009). 

Hot - ”varning om möjlig obehaglig följd” (Nationalencyklopedins ordbok [NEO], 1995). 

Omvårdnad - ”Omvårdnad syftar till att hjälpa en person att planera och genomföra 

handlingar, som hör till det dagliga livet och syftar till att förbättra hälsa/friskhet, förebygga 

ohälsa/sjukdom samt återställa och bevara hälsa/friskhet” (Arbetsmiljöverket [AV], 2011). 

Patient – används i denna studies resultat samt diskussion som samlingsord för både patienter 

och dennes anhöriga, vänner och andra besökare när resultatet innefattar alla dessa begrepp. 

Då resultatet endast berör någon av dessa används endast det aktuella begreppet. 

Personal - används i denna studies resultat samt diskussion som samlingsord för samtliga 

studiedeltagare. 

Prehospital akutsjukvård - ”omedelbara medicinska åtgärder som görs av hälso- och 

sjukvårdspersonal utanför sjukhus” (Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor och Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012; SOSFS 2009:10). 

Sociodemografiska faktorer – innebär kön, ålder och yrkeskategori (Hahn et al., 2010). 

Våld - ”(otillbörlig) användning av fysisk styrka som påtrycknings- eller bestraffningsmedel 

mot ngn” (NEO, 1996). 

Våld på arbetsplatsen - "avsiktlig användning av makt, hotande eller faktisk, mot en annan 

person eller mot en grupp, i arbetsrelaterade omständigheter, som antingen leder till eller 

har en hög grad av sannolikhet att orsaka personskador, dödsfall, psykisk skada, hämmande 

av utveckling eller orsakar annan förlust (World Health Organization [WHO], 1995). 

Vårdrum – ”platsen och miljön runt patienten som ska skapa förutsättningar för ett 

vårdmöte” (Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, 

2012; SOSFS 2009:10). 
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1. BAKGRUND 

 

1.1. Introduktion 

Inom prehospital akutsjukvård möter personalen hot och våld på väldigt många olika platser 

och inom samhällets alla områden. Hot och våld inom akutsjukvård är ett allvarligt 

arbetsmiljöproblem som leder till fysiska, psykiska och ekonomiska konsekvenser för den 

utsatte, arbetsplatsen samt samhället (AV, 2011). Problemet är ökande både i Sverige och i 

resten av världen, och enligt Hegney, Eley, Plank, Buikstra och Parker (2006, refererad i Pich, 

Hazelton, Sundin & Kable, 2010) löper sjuksköterskor fyra gånger högre risk att utsättas för 

hot och våld än övriga yrkesgrupper. Dankel (2009) och Carlsson (2009) menar att 

ambulanspersonal allt oftare utsätts för våld och hot i arbetet, och ambulanssjukvården är det 

område inom sjukvården där förekomsten av hot och våld är som mest framträdande. Flera 

studier har visat att ca 67 % av all ambulanspersonal har utsatts för våld och hot i arbetet 

(Dankel, 2009). Av denna anledning har författarna till litteraturstudien valt att studera detta 

område samt undersöka vilka aktuella förebyggande åtgärder som finns vetenskapligt 

beskrivna.  

 

1.2. Arbetsmiljö 

Hagiwara & Wireklint Sundström (2009) menar att det prehospitala arbetet bygger på tre 

faser. Den första fasen består av förberedelse. Redan i utlarmningen kan en riskbedömning 

göras huruvida det till exempel förekommit hot och våld tidigare på adressen eller om det 

finns andra riskfaktorer för att detta skulle kunna uppstå. I dessa fall kan ambulanspersonalen 

förbereda sig mentalt på hur de bör närma sig den drabbade och eventuellt andra personer på 

platsen samt överlägga om de kan tänkas behöva hjälp av andra yrkesgrupper. Det är viktigt 

att alltid ha ett säkerhetstänkande samt sätta den egna säkerheten främst (Dankel, 2009; 

Hagiwara & Wireklint Sundström, 2009). Den andra fasen består av det prehospitala 

vårdmötet där ambulanspersonalen skapar ett så bra vårdrum som möjligt under rådande 

förutsättningar. Oftast är förutsättningarna för detta bra då de flesta blir lättade av att 

ambulanspersonalen har kommit fram och kan hjälpa dem. Den tredje fasen består av vård 

under transporten då ambulanspersonalen fortsätter samt följer upp de behandlingar som 

påbörjats (Hagiwara & Wireklint Sundström, 2009). 

Ambulanspersonalens vårdrum varierar och de enda fasta punkterna är på stationen samt i 

ambulansen. Arbetsmiljön varierar från allt mellan regniga, blåsiga utemiljöer och misär, till 

soliga varma utemiljöer och trivsamma hemmiljöer. På de fasta punkterna kan till exempel 

skyddsombud hjälpa till och bevaka arbetsmiljön, men vid uppdrag får ambulanspersonalen 

kontrollera detta själva. De kan påverka arbetsmiljön till viss del även under uppdragen 

genom att vara väl inarbetad med sin kollega, samt genom att känna till sin utrustning och ha 

denna i bra skick (Isaksson & Ljungquist, 1997). Enligt Wikström (2006) ska 

ambulanspersonalen aldrig riskera sitt eget liv för att rädda någon annans. 

Enligt Nyström och Herlitz (2009) bör minst en av vårdarna vara en sjuksköterska 

specialistutbildad inom ambulanssjukvård. Ambulanspersonalen arbetar i par och samarbetar 

med samhällets resurser som polis, räddningstjänst, SOS Alarm, vårdcentraler, skolor, 

hemtjänst och socialtjänst. Stressande situationer är en del av ambulanspersonalens vardag, 

till viss del kan detta förebyggas genom att till exempel vara mentalt förberedd och ha 
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fungerande rutiner (Isaksson & Ljungquist, 1997). Alla händelser går inte att förebygga eller 

förbereda sig på. Det händer att ambulanspersonalen efter traumatiska upplevelser har svårt 

att fortsätta arbeta, akutsjukvården kan vara både fysiskt och psykiskt påfrestande (Wikström, 

2006).  

Att ambulanspersonalen utsätts för hot och våld kan i förlängningen även utgöra en risk för 

patienten (AV, 2011). Hot och våld försämrar möjligheten att skapa en god vårdrelation. 

Exempel på situationer kan vara då patienten mår väldigt dåligt och vänner eller anhöriga är 

upprörda och hindrar ambulanspersonalen att komma fram. Det händer även att 

ambulanspersonalen blir skadad och av den anledningen inte kan hjälpa patienten. Om 

patienten är den som är hotfull så försvårar det för ambulanspersonalen att komma tillräckligt 

nära för att hjälpa. 

 

1.3. Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans kärnkompetenser. Personcentreringen har 

framförallt sitt ursprung ur ett humanistiskt-psykologiskt perspektiv. Grunden i denna 

vårdform är ömsesidig respekt och förståelse, autonomi samt att patienten står i fokus för 

vården (McCance & McCormack, 2013). Målet med personcentrerad vård är att skapa en 

relation mellan personal och patient för att nå gemensamt satta mål. Inom personcentrerad 

vård finns en strävan att fokusera på patientens upplevelser av sjukdomen eller symtomen, 

och inte på sjukdomen eller skadan i sig (Bergbom, 2013). Prehospitalt ska patientens 

upplevelse prioriteras i alla vårdmöten där det är möjligt (Hagiwara & Wireklint Sundström, 

2009). Personalen bör därför besitta en medvetenhet gällande sitt egna synsätt då detta kan 

påverka beslut angående vård och behandling för patienten (McCance & McCormack, 2013). 

Det centrala är att kunna se patienten som en medmänniska, och bevara personens heder och 

självaktning (Bergbom, 2013). 

1.3.1. Carl Rogers personcentrerade teori 

Rogers utvecklade personcentrerad teori ur humanistisk psykologi. Detta är en ideell teori, 

vilket innebär att den fokuserar på det optimala förhållandet mellan personal och patient. 

Teorin har fyra grundförutsättningar: empati, värme, ovillkorlig respekt samt äkthet. Empati 

ses som den viktigaste förutsättningen för att kunna möta och med ovillkorlig respekt leva sig 

in i den andre personens upplevelse. För att åstadkomma detta är det även viktigt att själv vara 

äkta, genuin och kongruent i förhållandet. Med kongruens menar han att personalen framstår 

som en helhetlig person, med ett samband mellan det yttre och det inre samt att det finns en 

samstämmighet mellan den man är och den man ger sken av att vara. Rogers menar att empati 

är väsentligt för ett terapeutiskt resultat. Det är av stor vikt att kunna skapa en god relation 

med patienter och anhöriga. Personen har behov av att mötas med respekt och acceptans för 

att känna sig förstådd och värdefull. När dessa behov är tillfredsställda utvecklas en god och 

sund uppfattning om sig själv och personen kan förhålla sig till andra på ett balanserat sätt 

(Rogers, 1951). Genom att ambulanspersonalen använder sig av sin erfarenhet och kunskap 

och beaktar patientens upplevelse används ett personcentrerat perspektiv i vårdmötet 

(Hagiwara & Wireklint Sundström, 2009). Rogers menar att traumatiska händelser eller 

ihållande stress kan leda till ångest, när detta blir svårt att hantera kan personen känna sig 

hotad och bli våldsam. När personalen träffar patienter med ångest ska dessa bemötas med 

värme, sympati, tolerans och respekt. Detta kan hjälpa patienten att se på sig själv ur ett nytt 

och mer accepterande perspektiv. För att uppnå förståelse och verklig kommunikation är det 
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viktigt att personalen sätter sig in i patientens situation, ser saker ur dennes synvinkel samt har 

ett öppet och icke dömande förhållningssätt i mötet (Rogers, 1951).  

 

1.4. Problemformulering 

Ambulanspersonalen riskerar att utsättas för hot och våld i alla vårdmöten. För att inom 

akutsjukvården kunna ge god vård till patienter som är våldsamma eller hotfulla är det viktigt 

att förstå både hur patient och vårdare upplever det våldsamma mötet (Carlsson, 2009). I syfte 

att skapa goda förutsättningar till ett optimalt och personcentrerat vårdmöte, där patienten ges 

möjlighet att vara i fokus, är det viktigt att som ambulanspersonal känna till vilka åtgärder 

som kan vidtas för att förebygga hot och våld. Då det allt oftare sker att ambulanspersonal 

utsätts för hot och våld i arbetet, och kunskaperna ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är 

begränsade kring detta område (Carlsson, 2009; Dankel, 2009), har en litteraturstudie med 

systematisk sökning genomförts för att sammanställa kunskapsläget (Polit & Beck, 2012). 

 

 

2. SYFTE 

Syftet var att ur ett prehospitalt perspektiv beskriva vilka åtgärder som kan vidtas för att 

kunna förebygga hot och våld inom akutsjukvård. 

 

 

3. METOD 

 

3.1. Design 

En litteraturstudie med systematisk sökning och beskrivande design utfördes för att analysera, 

sammanfatta och kritiskt värdera tidigare forskning. Författarna undersökte om det fanns 

evidensbaserat stöd till särskilda åtgärder inom ämnet. En litteraturstudie kan även användas 

som stöd till varför en empirisk studie behöver utföras (Polit & Beck, 2012). 

 

3.2. Sökstrategi 

En systematisk sökning gjordes i databaserna SveMed+, Cinahl Plus with Full Text, Amed, 

PsycINFO samt Medline. I SveMed+, Cinahl Plus with Full Text och PsycINFO begränsades 

sökningarna med peer-reviewed, i Amed och Medline fanns inte det alternativet. 

Språkbegränsning till engelska samt svenska gjordes i de databaser där det var möjligt. 

Sökningarna utfördes med användning av Cinahl Headings, MeSH-termer och Thesaurus där 

det var möjligt, samt explode för att utöka sökresultatet. Sökord som inte fanns som ämnesord 

söktes i fritext. Vissa ord trunkerades. Alla sökord som användes relaterade till syftet. De 

olika sökorden kombinerades med de booleska operatorerna OR och AND. Tre sökningar 
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utfördes där sökorden kombinerades på olika sätt, men på ett så systematiskt sätt som möjligt, 

relaterat till de ovan nämnda databasernas varierande uppbyggnad samt beroende av hur stort 

antal artiklar som sökningarna resulterade i. 

I databaserna SveMed+ samt Amed fanns ej några relevanta artiklar som svarade mot syftet, 

och därför användes endast Cinahl Plus with Full Text, PsycINFO samt Medline. De 

sökningar som gav artiklar som använts till resultatet redovisas i sökmatriser, bilaga 1. 

 

3.3. Urval 

3.3.1. Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriteriet var att artiklarna skulle överensstämma med syftet, vilket inkluderade både 

kvalitativa och kvantitativa studier. Artiklar på andra språk än svenska och engelska 

exkluderades. Artiklar som var publicerade tidigare än år 2004 exkluderades, detta för att få 

fram aktuell forskning inom det valda området. Endast vetenskapliga artiklar inkluderades, 

och därmed exkluderades till exempel brev, illustreringar, reviews, tidningsartiklar etcetera. 

3.3.2. Urvalsprocess 

Vid urval 1 lästes totalt 785 titlar för att undersöka om de överensstämde med 

litteraturstudiens syfte. 136 artiklar gick vidare till urval 2. 

Vid urval 2 lästes dessa 136 abstrakt för att undersöka om även dessa stämde överens med 

litteraturstudiens syfte. Ett flertal artiklar exkluderades, dels på grund av att de ej 

överensstämde med syftet, dels på grund av att det visade sig att de ej var vetenskapliga 

artiklar. 33 artiklar gick vidare till urval 3. 

Vid urval 3 lästes resultatdelen i dessa 33 artiklar för att undersöka om de stämde överens 

med litteraturstudiens syfte, drygt hälften exkluderades då de ej överensstämde med syftet. 14 

artiklar gick vidare efter detta och dessa användes till litteraturstudiens resultat. 

De 14 artiklar som använts till litteraturstudiens resultat redovisas i artikelmatriser, bilaga 2. 

 

3.4. Forskningsetiska överväganden 

Inkluderade artiklar i en litteraturstudie bör enligt Polit och Beck (2012) vara granskade av en 

etisk kommitté. För att respektera deltagarnas autonomi ska de ha gett sitt samtycke till att 

medverka. Det innebär att deltagarna delgivits adekvat information om studien, helst både 

muntligt och skriftligt, innan de accepterat att delta. De ska även vara kapabla att tillgodogöra 

sig informationen och ha det fria valet att delta samt ha möjligheten att dra sig ur studien när 

de vill (Helsingforsdeklarationen, 2013). I alla inkluderade artiklar utom en som använts för 

resultatet i denna litteraturstudie beskrivs att de fått en etisk kommittés godkännande att 

genomföra studien. Tidskriften för den artikel som ej behandlade etiska frågor har 

kontrollerats och de krävde etiskt godkännande för alla publicerade artiklar. Av den 

anledningen har författarna valt att ändå inkludera den i litteraturstudien. 
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3.5. Värdering  

I bedömningen om artiklarna var av god relevans för studiens syfte användes en mall för 

bedömning av detta (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2013). Det som 

granskats är studiepopulation, undersökt intervention, studielängd samt total bedömning av 

studierelevans. Alla inkluderade artiklar i litteraturstudien bedömdes vara av god relevans. 

Artiklarnas kvalitet granskades med hjälp av granskningsmallar för kvalitativa samt 

kvantitativa artiklar (SBU, 2013). Det som granskats är syfte, urval, datainsamling, analys 

samt resultat. Kvaliteten bedömdes på nio artiklar som medelhög, och på fem artiklar som 

hög. För sammanfattande bedömning, se kolumnen "Värdering" i artikelmatriserna bilaga 2.  

 

För exempel på de granskningsmallar som är använda för bedömning av relevans samt 

kvalitet på inkluderade artiklar, se bilaga 3 och bilaga 4. 

 

3.6. Dataanalys 

Att utföra sammanfattande litteraturstudier har likheter med kvalitativa studier med induktiv 

design då forskaren söker efter teman i texten (Polit & Beck, 2004). I litteraturstudien 

användes kvalitativ innehållsanalys som beskrivits av Graneheim och Lundman (2004) för att 

på ett systematiskt sätt upptäcka mönster i texten. Artiklarna lästes flera gånger av båda 

författarna för att få en övergripande uppfattning om innehållet. Meningsbärande enheter 

identifierades relaterat till syftet i litteraturstudien. Dessa kondenserades för att sedan kodas 

och slutligen grupperas i subkategorier och kategorier (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & 

Beck, 2004).  
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4. RESULTAT 

Resultatet består av tre kategorier med tillhörande subkategorier, se tabell 1. 

Tabell 1. 

Att identifiera risker Att använda förebyggande 

strategier 

Att optimera 

förutsättningarna 

Identifiering av 

riskbeteenden 

Utbildning av personal Förbättringar i arbetsmiljön 

Identifiering av riskpatienter Information till patienter Förbättringar av riktlinjer 

och rutiner 

Identifiering av utsatta 

personalgrupper 

Bemötande Förbättringar av 

rapporteringssystemen 

Identifiering av kritiska 

faktorer kring tid och rum 

Kollegial trygghet Förbättringar inom 

säkerhetsfrågor 

Identifiering av hot och våld Isolering av patienter med 

riskbeteende 

Förbättringar av 

utbildningen 

 Medvetenhet  

 Säkerhetsstrategier  

 

4.1. Att identifiera risker 

4.1.1. Identifiering av riskbeteenden 

En åtgärd var att identifiera riskbeteenden, och två kategorier av ögonkontakt ansågs vara en 

tidig indikator för potentiellt våld. Den första kategorin innebar att stirra uppmärksamt på 

personalen medan denne utförde sina vanliga uppgifter, detta användes då för att skrämma 

personalen och på det sättet få snabbare hjälp. Den andra kategorin innebar att undvika 

ögonkontakt, detta var en passiv form av ilska som kunde trappas upp till fysiskt våld. 

Personalen uppgav att de var på sin vakt mot människor som inte gav lämplig ögonkontakt. 

Kulturella skillnader förekom dock i huruvida ögonkontakt användes eller ej. Skrik och höjda 

röster, sarkastiska kommentarer, vissa tonfall, snabbt talande samt avfärdande och 

förnedrande svar kunde också tolkas som ett potentiellt hot om våld, i vissa fall var detta 

kombinerat med andra verbala eller fysiska signaler. Ångest och oro relaterat till 

psykosociala, situationella, kontextuella faktorer samt en känsla av kontrollförlust kunde leda 

till våld. Eskalering av oro eller ångest kunde till exempel upptäckas genom fysiska symtom 

som rodnad, hyperventilation samt att personen talade snabbt. Mumlande iakttogs också i 

samband med våldssituationer. Detta kunde höra samman med sluddrande och 
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osammanhängande tal som i vissa fall berodde till exempel på intoxikation eller psykisk 

sjukdom. I andra fall sågs mumlande som ett tecken på frustration och därmed en risk för 

våld. Mumlande i kombination med stirrande och fysiska tecken på oro, till exempel 

vankande, vacklande, fäktande med armarna eller slingrande i sängen, rapporterades också 

som tydliga tecken på potentiellt våld. Ökad agitation, otålighet och frustration kunde 

upptäckas genom att patienten ständigt upprepade sina frågor, detta kunde också eskalera till 

våld. De patienter som avstod eller gjorde motstånd till att få behandling sågs också som 

potentiellt våldsbenägna (Luck, Jackson & Usher, 2007). Även Hahn et al. (2010) menade att 

de kunde identifiera potentiellt våldsamma patienter genom att de visade tecken på oro och 

stress, men också genom att de visade brister i att hantera sin situation, hade överdrivna krav 

och visade upp ett osäkert beteende. 

4.1.2. Identifiering av riskpatienter 

En annan åtgärd som framkom i litteraturstudien var att identifiera riskpatienter. I några av 

artiklarna framkom det att det oftast var patienten själv som utgjorde den största risken, men 

det kunde även vara anhöriga, vänner samt andra besökare till patienten (Hahn et al., 2010; 

Josefsson, Sonde & Wahlin, 2007; Petzäll, Tällberg, Lundin & Suserud, 2011; Wiley, 2007). 

En vanligt förekommande patientgrupp som uppträdde hotfullt eller våldsamt var de som var 

intoxikerade med antingen alkohol eller andra substanser (Catlette, 2005; Gillespie, Gates & 

Berry, 2013; Hahn et al., 2010; Luck et al., 2007; Petzäll et al., 2011; Pich, Hazelton, Sundin 

& Kable, 2011). Pich et al. (2011) menade att patienter som intoxikerat sig med alkohol hade 

ökad sannolikhet att bli våldsamma i jämförelse med de patienter som intoxikerat sig med 

andra substanser. I många fall var patienterna alkohol- och/eller drogpåverkade i kombination 

med psykisk sjukdom (Petzäll et al., 2011). 

Personalen kände sig som mest sårbara när de mötte psykiskt sjuka patienter då dessa var mer 

oberäkneliga än andra och på en sekund kunde bli mycket våldsamma. De ansågs som väldigt 

impulsiva då de inte behövde några andra vapen än sin egen kropp (Catlette, 2005). Enligt 

Gillespie et al. (2013) var det patientgruppen psykiskt sjuka samt de med smärta som oftast 

blev fysiskt våldsamma, medan Hahn et al. (2010) menade att våld förekom mer sällan bland 

patienter med delirium, psykisk sjukdom och patienter med smärta. I studien av Petzäll et al. 

(2011) bedömdes ungefär en tredjedel som psykiskt sjuka eller att de drabbats av 

desorientering, och enligt Hahn et al. (2010) var drygt en tredjedel av de våldsamma 

patienterna dementa. Desorientering kunde förvärra ångest samt påverka möjligheten för 

personen att hantera den. Patienter som var desorienterade till tid, rum, person eller händelse 

kunde vara till exempel patienter med psykiska sjukdomar, delirium, demens, hyperglykemi, 

hypoglykemi, skallskada, epilepsi eller vara postiktala (Luck et al., 2007). Även Petzäll 

(2011) beskriver att patienter som börjat vakna till ur en intoxikation eller från ett sänkt 

medvetande kunde bli våldsamma. Alla dessa olika typer av patienter upplevdes som 

potentiellt våldsbenägna och sågs som riskgrupper (Luck et al., 2007; Petzäll et al., 2011). I 

studien av Pich et al. (2011) framkom att ungefär hälften av deltagarna ansåg att yngre 

patienter, särskilt föräldrar till små barn och framför allt unga mödrar, hade en större tendens 

till våldsamt beteende. Patienter från en lägre socioekonomisk bakgrund var mer benägna att 

utöva våld. I de allra flesta fallen var förövaren manlig (Hahn et al., 2010; Petzäll et al., 

2011), men våldet bland kvinnor hade på senare tid ökat och då framförallt i samband med 

alkoholintag (Pich et al., 2011). I vissa fall orsakades våldet av kulturkrockar eller 

språkförbistringar (Petzäll et al., 2011). 
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4.1.3. Identifiering av utsatta personalgrupper 

Genom att identifiera utsatta personalgrupper kunde hot och våld förebyggas. Enligt Gillespie 

et al. (2013) innebar det en större risk att i en ledande yrkesroll ställas inför hotfulla och 

våldsamma situationer. Hahn et al. (2010) menade dessutom att personal som arbetade på 

intensivvårdsavdelningar, akutsjukvårdsavdelningar, rehabiliteringar samt akutmottagningar 

oftare utsattes för våld än inom andra verksamhetsområden. Nära hälften av personalen som 

arbetade inom demensvård och allmän geriatrisk vård hade blivit utsatta för hot och 

våldshandlingar av vårdtagarna (Josefsson et al., 2007). Erfaren personal upplevde att det inte 

fanns något samband mellan arbetserfarenhet och risken att utsättas för hot och våld (Gillespie 

et al., 2013), inte heller sociodemografiska faktorer hade någon inverkan (Hahn et al., 2010). 

Zuzelo, Curran och Zeserman (2012) menade att en helt kvinnlig bemanning uppmuntrade till 

mer patientaggression. 

4.1.4. Identifiering av kritiska faktorer kring tid och rum 

I litteraturstudien framkom att det fanns kritiska faktorer kring tid och rum, att ha dessa 

identifierade underlättade i arbetet med förebyggande åtgärder mot hot och våld. Petzäll et al. 

(2011) menade att förekomsten av hot och våld var jämnt fördelat över dygnets timmar och 

veckans dagar, det kunde dock ses en något ökad förekomst på helgerna. Pich et al. (2011) 

menade däremot att patientrelaterat våld var vanligast på eftermiddagsskiftet, framförallt på 

helgerna samt under vintern, det var också då det var flest patienter där. Väntetid ansågs vara 

en faktor som provocerade patienterna och ökade risken för fysiskt våld (Gillespie et al., 

2013; Hahn et al., 2010; Luck, Jackson & Usher, 2009; Pich et al., 2011). Enligt Hahn et al. 

(2010) fanns även andra faktorer, till exempel att flera medicinska undersökningar samt 

provtagningar utfördes, även personalbrist sågs som en riskfaktor. Upplevelsen av ångest, oro 

och desorientering förvärrades av hur triagesystemet var uppbyggt, vilka resurser som fanns 

samt att väntetiden var beroende av vårdbehov och inte av vem som kom dit först (Luck et al., 

2007). Stressen över okända diagnoser, prognoser och behandlingar gjorde också att 

frustrationen ökade hos patienterna (Luck et al., 2009). Situationer där risken för hot och våld 

identifierades som stor var i samband med triage och patientnära arbete (Gillespie et al., 2013; 

Hahn et al., 2010). Gillespie et al. (2013) menade även att då besked skulle ges om allvarlig 

sjukdom/skada eller död var risken att utsättas för hot eller våld ökad. De identifierade 

väntrummet, triagerummen, vårdrummen samt korridoren som de platser på akuten där det 

förekom mest våldsamma incidenter. Petzäll et al. (2011) beskriver att den vanligaste 

prehospitala platsen där incidenter med hot och våld uppkom var i patienternas hem, och det 

var vanligast att det skedde omedelbart efter första kontakten med patienten. Hot från 

anhöriga kunde till exempel gälla att de upplevt att det tog för lång tid innan ambulansen kom 

fram, deras egna upplevelser om hur allvarligt sjuk patienten var och vilket vårdbehov denne 

var i eller att de kände en hjälplöshet som visade sig i form av hotfullt beteende. 

En av akutmottagningarna i studien av Gillespie et al. (2013) hade råkat ut för att en patient 

drog vapen i väntrummet, personalen kunde ta sig därifrån och låsa dörrarna vilket 

förhindrade att personen tog sig in på akutmottagningen. En deltagare berättade om att det 

först efter ett allvarligt angrepp mot personalen hade införts övervakning och 

akutmottagningens utformning omplanerats. Utformningen av akutmottagningens lokaler var 

ofta avgörande för hur säker personalen kände sig (Gillespie et al., 2013; Pich et al., 2011). 

Övervakningskameror var den vanligaste utrustningen i arbetsmiljön för att förebygga våld, 

men även alarmsystem var vanligt förekommande (Peek-Asa et al., 2007). Andra 

förebyggande åtgärder de använde sig av var till exempel överfallslarm, låst dörr till 

avdelningen och väktare som skötte övervakningen av området samt möjlighet att påkalla 
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hjälp från dessa (Josefsson et al., 2007, Pich et al., 2011). Enligt Luck et al. (2009) sågs 

triagedörren och fönstret samt överfallslarmen som effektiva preventiva åtgärder mot våld. 

Genom säkerhetsdörren kunde de bestämma vilka de skulle släppa in på akutmottagningen. 

De flesta sjukhusen hade ett isoleringsrum för potentiellt våldsamma patienter, men de ansåg 

att fler rum för detta ändamål skulle behövas (Gates et al., 2011). Enligt Peek-Asa et al. 

(2007) uppfyllde endast en femtedel av akutmottagningarna kraven på tillräcklig belysning 

och sikt samt elimineringen av områden i arbetsmiljön där personalen kunde bli instängda 

eller inträngda. Luck et al. (2009) menade att personalen kunde upprätthålla den personliga 

säkerheten genom att utnyttja tillgångar i arbetsmiljön samt genom att arbeta 

tvärprofessionellt. 

Konflikter uppstod både inom personalgruppen samt mellan personalen och patienterna eller 

anhöriga, dels på grund av det överdrivna antalet patienter i förhållande till resurser, dels på 

grund av den stress som personalen upplever då de inte känner sig tillräckliga (Lancman, 

Mângia & Muramoto, 2013). Personalen kände att säkerhetsansvaret lades på dem, som 

dessutom redan hade en mycket hög arbetsbelastning. De upplevde att de hade något att göra 

hela tiden, därför var det svårt att behålla kontrollen och hela tiden vara konsekvent (Catlette, 

2005). Lancman et al. (2013) menade att aggression hos personalen kopplades till att patienter 

pressade personalen för att få snabbare vård. Tidigare erfarenheter av situationer med rädsla 

och spänning påverkade personalen i den fortsatta vården av patienter som ansågs som farliga. 

Om personalen visade rädsla upplevde patienten att den hade ”vunnit”. Personalen trodde att 

patienterna hade lärt sig att deras handlande ej fick några konsekvenser samt att det var mer 

”säkert” att hota personalen eftersom de ej kunde hämnas, det upplevdes farligare att ge sig på 

en annan patient (Zuzelo et al., 2012). Närvaro av polis eller väktare gav en liten känsla av 

trygghet för personalen (Catlette, 2005). 

4.1.5. Identifiering av hot och våld 

Att identifiera vilken typ av hot och våld som förekom sågs också som en förebyggande 

åtgärd. Fysisk misshandel, verbala hot/psykisk misshandel och hotfullt beteende var det som 

deltagarna vittnade om, där fysisk misshandel stod för större delen av fallen (Gillespie et al., 

2013). Det vanligaste var att patienterna sparkades, slogs, bet eller spottade på personalen 

(Catlette, 2005; Gillespie et al., 2013; Wiley, 2007). De hade även utsatts för stryptag, att ha 

blivit ryckta i, nypta, dragna i håret, rivna, puttade, att ha fått föremål eller kroppsvätskor 

kastade på sig eller blivit hotade med vapen (Gillespie et al., 2013). Wiley (2007) menade att 

det vanligaste vapnet var möbler men att knappt en tredjedel av deltagarna hade utsatts för 

våld på arbetet, och att det var verbala hot som var vanligast förekommande. Enligt Gillespie 

et al. (2013) stod verbala hot och psykisk misshandel för en tredjedel av incidenterna. De 

verbala hoten kunde till exempel innebära att förövaren hotade om att komma tillbaka senare 

och skada eller döda personalen. Det fanns också patienter som tvingade sig in genom dörrar 

eller klättrade in genom fönster för att få tillgång till akutmottagningen eller vårdrummen, 

samt de som gjorde intrång på personalens personliga sfär genom att skrika och hytta med 

händerna mot dem. Den vanligaste typen av våldsamt beteende från anhöriga var just verbal 

aggression, men även fysiskt våld förekom (Catlette, 2005). 
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4.2. Att använda förebyggande strategier 

4.2.1. Utbildning av personal 

Peek-Asa et al. (2007) menade att över hälften av akutmottagningarna erbjöd utbildning i hur 

personalen skulle kunna förutse och känna igen tecken på aggression och våld. I studien av 

Gerdtz et al. (2013) beskrivs ett utbildningsprogram som ansågs som ett relevant och 

tidseffektivt sätt att utbilda personal inom akutsjukvård. Hela arbetsgruppen fick möjlighet att 

ta del av det utbildningsprogrammet, även nya medarbetare, och därför blev de mer 

sammansvetsade som team. Personalen ansåg att de blev bättre på att arbeta mer 

förebyggande mot att aggressivitet skulle uppstå, de hade fått en bättre förståelse och var mer 

empatiska inför patienternas situation, samt att de uppgav att vissa i personalgruppen ändrat 

sina sätt att bemöta patienter till det bättre. De var efter utbildningen även mer lyhörda och 

hade fått en bättre medvetenhet om säkerhetsrisker i vardagen, de hade lärt sig att identifiera 

och undvika faror genom att till exempel inte lämna kvar saker på undersökningsbord som 

kunde komma att användas som vapen. Utbildningen ledde till en ökad medvetenhet samt 

handlingsberedskap. De lärde sig även att identifiera flyktvägar samt olika risker i 

omgivningen. Personalens attitydförändring inverkade positivt på vårdkvalitén och god 

kommunikation motverkade aggressivt beteende (a.a.). 

4.2.2. Information till patienter 

Personalen uppfattade det som att patienterna ofta blev upprörda på grund av brist på 

information samt dålig kommunikation (Catlette, 2005). Att hålla patienterna uppdaterade 

med information gjorde att de hade kontroll över sin situation och på det sättet kunde våld 

undvikas. Tydlig och entydig information var effektivt för att patienterna skulle få förståelse 

för hur triagesystemet fungerade, till exempel genom att berätta varför de fick vänta (Luck et 

al., 2009). 

4.2.3. Bemötande 

Personalen ansåg det viktigt att vara påläst innan de började sitt arbetspass, detta för att kunna 

förbereda sig genom att känna till eventuella tidigare incidenter och kunna känna igen olika 

triggers för våld. Detta var av vikt för att kunna skydda sig själv och andra. Det mest 

gemensamma temat var användningen av verbala metoder för att dämpa aggressivt beteende 

(Peek-Asa et al., 2007). Med erfarenheten blev de duktiga förhandlare, och undvek på det 

sättet hot- och våldsincidenter (Lancman et al., 2013). Kommunikationen var mycket viktig 

och de använde sig av professionella kommunikationsfärdigheter så som empati, deltagande, 

social kompetens, lyssnande, reflektivt lyssnande samt omskrivande och upprepande av 

information och instruktioner. De visade respekt genom att vara artiga och använda 

ickeverbala färdigheter samt genom att ha ett öppet och icke dömande sätt. Att ta sig tid för 

att skapa samförstånd var viktigt för ömsesidig respekt och harmoniska möten med patienten. 

Att visa respekt innebar att vara lugn, prata lugnt och inte skrika, ge patienterna plats samt att 

använda ett icke hotande öppet kroppsspråk (Luck et al., 2009). Om personalen svarade på 

signaler som var potentiella tecken för att en patient skulle bli våldsam, till exempel genom att 

engagera sig i samtal med patienten, förekom ingen upptrappning till våld (Luck et al., 2007; 

Pich et al., 2011). Att erbjuda patienterna praktiska bekvämligheter så som mat, dryck och att 

låna telefonen var ett sätt att visa stöd, och det gjorde också att våldet minskade. Att ge dem 

en varm filt kunde ibland göra en stor skillnad för att få patienterna att känna sig trygga och 

att det fanns någon som brydde sig om dem (Luck et al., 2009). I studien av Gates et al. 

(2011) använde de sig av muntliga avtal. Då en patient ändå blev våldsam utövade personalen 

aldrig våld tillbaka, utan försökte att lugna ner dem (Lancman et al., 2013). 
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4.2.4. Kollegial trygghet 

Om personalen kände sig osäkra såg de till att ha en kollega med sig vid patientarbete. 

Personalen stöttade varandra och berättade för varandra vart de skulle. De hade endast 

draperier mellan patienterna och kunde därför höra varandra och hjälpa till fort om något 

hände, detta sågs som positivt för personalen men något integritetskränkande för patienterna 

(Luck et al., 2009). Enligt Gates et al. (2011) hände det att personalen tog hjälp av varandra, 

till exempel med att skrämma den våldsamme patienten genom att stirra på denne eller genom 

att tillkalla personal som hade en mer skrämmande framtoning. 

4.2.5. Isolering av patienter med riskbeteende 

Personalen var förutseende och såg till patienternas behov innan de blev agiterade. En av 

åtgärderna de använde sig av var att minska stimuli för patienter som var förvirrade, till 

exempel genom att minimera antalet personer de träffade på akutmottagningen (Luck et al., 

2009). Några antog förebyggande och tidigt begränsande åtgärder, såsom att placera patienten 

i ett isolerat rum, i syfte att minska patientens ångest, förhindra patientens aggression och 

därmed förhindra att hotfulla beteenden trappades upp till våld (Gates et al., 2011; Luck et al., 

2007; Zuzelo et al., 2012). 

4.2.6. Medvetenhet 

Personalen var medveten om de fysiska och känslomässiga stressfaktorer som var associerat 

med att komma till en hektisk och okänd miljö och som kunde leda till oro för patienter och 

anhöriga (Luck et al., 2007; Luck et al., 2009). Personalen visade på en medvetenhet om sitt 

kroppsspråk samt var de valde att positionera sig vid våldsamma händelser. De diskuterade 

hur de skulle stå runt patientens säng för att undvika att bli skadade, och kom fram till att de 

oftast stod ganska nära patientens höft för att undvika att patienten skulle kunna slå eller 

sparka dem (Luck et al., 2009). Petzäll et al. (2011) menade att mer än hälften av personalen 

uppgav att de ändrat beteende efter deras möten med hot och våld, samt att de efter detta var 

mer försiktiga och hade en ökad misstänksamhet mot patienterna. 

4.2.7. Säkerhetsstrategier 

Vid larm om intoxikation eller sänkt medvetandegrad höjdes beredskapen för hot och våld, 

även vid larm om misshandel där ambulansen var på plats innan polisen ökades beredskapen 

(Petzäll et al., 2011). Fysisk distans som exempelvis att hålla en armslängds avstånd till 

patienten ansågs viktigt för att minska personskador (Zuzelo et al., 2012). Det var också 

mycket viktigt att ha en klar väg ut under alla interaktioner med patienten. De flesta kände sig 

trygga med att sätta gränser för vilka beteenden som skulle tolereras eller ej. Att kunna avgöra 

hur många personer som skulle vara inne på akutmottagningen, till exempel anhöriga eller 

vänner till patienten, sågs som en strategi i sig. Personalen var även uppmärksam på om det 

förekom vapen och såg till att avlägsna dessa i så fall. Utöver de vapen patienterna kunde bära 

på sig kunde även sjukhusutrustningen betraktas som potentiella vapen, och flyttades om de 

utgjorde ett hot (Luck et al., 2009). Enligt Peek-Asa et al. (2007) hade de flesta 

akutmottagningarna riktlinjer för hur de skulle agera när en patient utsatte personalen för våld. 

Efter att de haft våldsincidenter så återspeglade personalen ofta vad patienten kunde ha tänkt 

eller gjort innan för att kunna utveckla strategier till att förhindra våld i framtiden (Zuzelo et 

al., 2012). I studien av Catlette (2005) beskrevs en skylt som de hade utanför 

akutmottagningen där det stod att patienterna skulle lämna sina vapen i bilen, men detta såg 

personalen mest som ett skämt. 
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4.3. Att optimera förutsättningarna 

4.3.1. Förbättringar i arbetsmiljön 

Enligt Catlette (2005) fanns ej tillräckliga säkerhetsåtgärder, det var till exempel för lätt för 

människor utifrån att ta sig in på sjukhuset, och det fanns inget sätt att upptäcka om patienter 

var beväpnade när de kom in till sjukhuset med ambulans då de inte passerade 

metalldetektorn. När patienterna passerat ingången med polis och metalldetektor och tagit sig 

in på akutmottagningen var de svåra att kontrollera och stoppa om de väl blev hotfulla eller 

våldsamma. Även Gates et al. (2011) menade att de flesta ur personalstyrkan ville att det 

skulle finnas metalldetektorer vid ingångarna, medan vissa ansåg att det endast skapade falsk 

trygghet. Att sjuksköterskestationen ej var synlig från väntrummet eller utifrån, att ha 

skottsäkra glas, skapa en tyst och lugn miljö samt att inte placera våldsamma patienter på 

ställen där de kunde skada andra, var några av de förbättringsåtgärder som föreslogs av Wiley 

(2007). Enligt Pich et al. (2011) upplevde personalen att de ej var tillräckligt förberedda för 

att hantera psykiskt sjuka patienter, vilka ansågs vara en riskgrupp för potentiellt våldsamt 

beteende. Gates et al. (2011) beskriver att personalen önskade snabbare överflyttning av 

psykiatriska patienter för att undvika att våldsamma situationer uppstod på akutmottagningen. 

I studien av Wiley (2007) ville personalen minska antalet psykiatriska patienter samt patienter 

som kom till akutmottagningen med polisen. Gillespie et al. (2013) menade att det saknades 

möjlig flyktväg för personalen i triagerummen, medan personalen i studien av Gates et al. 

(2011) saknade larmknappar för att kunna varna kollegorna vid en våldsam situation. De såg 

även brister gällande stödet från cheferna, både administrativt och ekonomiskt, inom 

förebyggande säkerhetsarbete. 

4.3.2. Förbättringar av riktlinjer och rutiner 

Personalen kände en sårbarhet inför hotfulla situationer, de kände sig otrygga på arbetsplatsen 

och tyckte att det behövdes förbättrade säkerhetsrutiner (Catlette, 2005). Bristande riktlinjer 

på arbetsplatsen kunde leda till missförstånd (Gillespie et al., 2013). Nästan hälften av 

personalen i studien visste inte om de hade riktlinjer att följa angående våldsamma situationer 

(Hahn et al., 2010). Gates et al. (2011) menade att det borde finnas mer lättillgängliga 

riktlinjer om hotfulla och våldsamma situationer för personal, och även för patienter i form av 

information om nolltolerans. I studien av Pich et al. (2011) kom det fram att det fanns en 

nolltolerans mot våld, denna ifrågasattes dock då det ej fanns några konsekvenser för den som 

bröt emot den. Gates et al. (2011) föreslog att det borde införas ett system för identifiering av 

patienter som tidigare har varit hotfulla eller våldsamma, i syfte att tidigt kunna sätta in 

förebyggande åtgärder. De ansåg även att tidigare våldsamma händelser borde ses över för att 

kunna utveckla riktlinjer och rutiner i preventivt syfte. Andra förslag som kom fram i studien 

av Wiley (2007) var möjlighet att sedera patienterna, att bara visa sitt förnamn på 

namnskylten, ökad implementering av säkerhetsåtgärder, ha mer personal i riskområden, ej 

skylla ifrån sig på andra personalgrupper, ha hårdare straff för de som utsätter personal för hot 

eller våld samt att få support från läkare. 

4.3.3. Förbättringar av rapporteringssystemen 

De hade rapporteringssystem men skulle behöva mer utbildning på dessa, till exempel om 

vilka händelser som skulle rapporteras och på vad som skulle polisanmälas (Gates et al., 

2011). De ville även få mer tid till att rapportera incidenterna, alternativt att programmet 

skulle bli mer användarvänligt, samt få feedback på det som de rapporterade (Gates et al., 

2011; Pich et al., 2011). 
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4.3.4. Förbättringar inom säkerhetsfrågor 

I studien av Peek-Asa et al. (2007) framkom det brister i kontrollen av inkommande patienter. 

Personalen ville att polis och väktare skulle ha befogenhet och förmåga att driva igenom 

nolltoleransen samt snabbt kunna reagera vid en potentiellt våldsam situation. De ville även 

ha ökad närvaro av säkerhetspersonal (Gates et al., 2011; Wiley, 2007). 

4.3.5. Förbättringar av utbildningen 

I studien av Catlette (2005) och Pich et al. (2011) påpekades brister i utbildningen av 

hantering av hot och våld både i sjuksköterskeutbildningen samt under introduktionen till det 

nya arbetet. Personalen upplevde att det saknades utbildning i att hantera konflikter samt 

minimera aggressivitet (Gates et al., 2011; Pich et al., 2011). Enligt Gates et al. (2011) ville 

de ha tvärvetenskaplig utbildning för att klargöra roller i en våldsam situation. I studien av 

Wiley (2007) gavs förslaget till att ha en årlig uppfräschning av utbildning inom hot och våld, 

samt att de skulle få öva på att handskas med svåra människor samt träna de-

eskaleringstekniker. De ansåg även att förbättrad och ökad kommunikation mellan patienter 

och personal, men också inom personalgruppen, skulle vara en effektiv strategi för att 

förebygga våld (Gates et al., 2011). 

 

4.4. Syntes 

Målet med litteraturstudien var att ur ett prehospitalt perspektiv beskriva vilka åtgärder som 

kunde vidtas för att förebygga hot och våld inom akutsjukvården. Huvudresultaten visade på 

att det var viktigt att kunna identifiera risker, att använda förebyggande strategier samt att 

optimera förutsättningarna för att kunna sätta in förebyggande åtgärder mot hot och våld. Att 

identifiera risker innebar att kunna identifiera riskbeteenden, riskpatienter, utsatta 

personalgrupper, kritiska faktorer kring tid och rum samt typ av hot och våld. Förebyggande 

strategier som användes var utbildning av personal, information till patienter, bemötande, 

kollegial trygghet, isolering av patienter med riskbeteende, medvetenhet samt 

säkerhetsstrategier. Att optimera förutsättningarna innebar att utföra förbättringsåtgärder inom 

arbetsmiljö, riktlinjer och rutiner, rapporteringssystem, säkerhetspersonal samt utbildning. 

 

 

5. DISKUSSION 

 

5.1. Metoddiskussion 

I sökningen användes ämnesordlistor som MeSH, Cinahl Headings och Thesaurus, detta är ett 

effektivt sätt att finna de termer som är godkända för en sökning (Backman, 1998). Det ger 

även ett enhetligt sätt att finna information, då det för flera sökord fungerar som ett 

samlingsbegrepp (Polit & Beck, 2012). Då ämnesorden varierade något mellan databaserna 

har sökorden inte varit exakt lika i alla databaser. Sökningarna har även begränsats med olika 

antal sökord beroende på storleken av sökresultatet, vid större sökresultat har resultatet då 

begränsats med ytterligare sökord. Dessa sökord hade kunnat användas i alla sökningar, men 

då de andra sökresultaten ansågs överskådliga hade detta endast blivit en onödig begränsning 
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som resulterat i färre artiklar. Att sökningarna inte begränsats med exakt samma sökord gör 

att sökprocessen inte kan ses som helt och hållet systematisk. Detta kan ses som en svaghet 

för litteraturstudiens reliabilitet. Manuell sökning kunde ha resulterat i fler antal artiklar, men 

eftersom författarna valde att göra en systematisk sökning valdes manuell sökning bort. De 

sökord som inte fanns som ämnesord söktes i fritext, om sökning skett endast i fritext skulle 

det kunnat resultera i en ohanterbar mängd artiklar (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 

Vissa sökord trunkerades på lite varierande sätt, vilket kan ha gjort att sökresultatet blev något 

mindre. Sökordet Ambulances användes endast i första sökningen i första databasen då det 

visade sig att det ingick i ämnesorden Emergency Medical Services samt Emergency 

Services. I sökningarna har det förekommit dubbletter av de artiklar som slutligen användes i 

litteraturstudiens resultat (se inom parentes i sökmatriserna, bilaga 1), detta ser författarna 

som en styrka för litteraturstudiens validitet då det tyder på att de använda sökorden varit 

relevanta samt att de kombinerats på rätt sätt. Språken begränsades till svenska samt engelska, 

detta kan ha gjort att relevanta artiklar på andra språk missats. Av de inkluderade artiklarna 

var sex från USA, fyra från Australien, två från Sverige, en från Schweiz och en från 

Brasilien. Det kan ses som en styrka för validiteten i litteraturstudien att ha med artiklar som 

representerar flera olika länder och olika kulturella perspektiv. Det kan även ses som en 

svaghet att nästan hälften av artiklarna är från ett och samma land, och endast två av artiklarna 

är från Sverige där litteraturstudien författats. Att så många artiklar är från USA kan också ge 

ett missvisande resultat då hot- och våldsbilden är annorlunda där än i Sverige. Flera av 

artiklarna som framkom i sökningarna handlade om patienter på akutmottagningar, en av 

artiklarna handlade endast om patienter på psykiatriska kliniker och en av artiklarna handlade 

endast om patienter på äldreboenden. Då relevanta sökord relaterat till ett prehospitalt 

perspektiv använts, tolkar författarna bristen på artiklar som att forskningen är begränsad 

inom detta område. Detta kan ha gjort att resultatet speglats något felaktigt relaterat till hela 

populationen som söker akutsjukvård, men då ambulanspersonalen träffar på patienter i alla 

sammanhang (Hagiwara & Wireklint Sundström, 2009) valde författarna att ändå inkludera 

dessa. De databaser som användes i sökningen var rekommenderade för forskning inom 

omvårdnad. Det söktes i fem databaser, men relevanta artiklar som svarade mot syftet kunde 

endast hittas i tre utav dessa och därav är inte de andra två redovisade i sökmatriserna. 

Till litteraturstudiens resultat har kvalitativt resultat från tio artiklar använts, två artiklar med 

kvantitativt resultat samt två artiklar med både kvalitativt samt kvantitativt resultat. Relaterat 

till litteraturstudiens beskrivande syfte kan det ses som en styrka att de flesta inkluderade 

artiklar är kvalitativa. Forsberg och Wengström (2008) menar dock att en litteraturstudie bör 

innehålla både kvalitativa samt kvantitativa artiklar då båda dessa metoder används i 

omvårdnadsforskning. Vissa av artiklarna innehöll mer relevant resultat än andra, detta kan 

ses som en svaghet för validiteten i litteraturstudien då vissa av artiklarna användes i större 

utsträckning än andra. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att det alltid förekommer en 

viss tolkning då en text bearbetas, och att texten kan ha olika betydelse för olika personer. Det 

finns även en risk för bias då alla artiklar varit skrivna på engelska. För att undvika detta har 

båda författarna läst alla artiklar och meningsenheter har gemensamt tagits ut, dessutom har 

kontroll skett med hjälp av ett översättningsprogram. Polit och Beck (2008) menar att tidigare 

studier är det viktigaste underlaget för en litteraturstudie. Så långt det är möjligt ska 

primärkällor användas, med detta menas att den forskningsgrupp som gjort 

forskningsrapporten även ska ha utfört studien. Resultatet i denna litteraturstudie är baserat på 

enbart primärkällor. Artiklarna har granskats med hjälp av granskningsmallar för att visa på 

studiernas vetenskapliga kvalitet samt relevans (SBU, 2013). Båda författarna har varit 

delaktiga i alla moment för att stärka litteraturstudiens resultat ytterligare. 
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5.2. Resultatdiskussion 

5.2.1. Att identifiera risker 

Litteraturstudiens resultat visade på att det var vanligast att det var patienten själv som 

utgjorde den största risken (Hahn et al., 2010; Josefsson et al., 2007; Petzäll et al., 2011; 

Wiley, 2007). Bremer (2009) menar dock att det inte är ovanligt att även närstående till 

kritiskt sjuka patienter upplevs som hotfulla. Detta grundar sig oftast i deras oro och ängslan 

över sin sjuka anhöriga, osäkerhet över hur det kommer att gå samt oro över sina egna 

resurser att hantera det som händer (Bremer, 2009; Petzäll et al., 2011). Även Ray (2007) 

beskriver att det är en riskfaktor för hot och våld att arbeta med allvarligt sjuka personer samt 

deras oroliga anhöriga. Enligt Rogers kan traumatiska händelser eller ihållande stress leda till 

att personen känner sig ångestfylld och detta kan medföra ett hotfullt beteende (Rogers, 

1951). Som ambulanspersonal är det inte ovanligt att träffa på personer som är oroliga, 

upprörda eller agiterade. Resultatet i litteraturstudien visade att stressen över okända 

diagnoser, behandlingar och prognoser gjorde att frustrationen ökade hos patienterna (Luck et 

al., 2009). Hallberg (2011) menar också att känslan av maktlöshet, samt att de är i 

beroendeställning till vårdgivaren, kan framkalla ett hotfullt beteende. 

Hallberg (2011) ser flera riskfaktorer för hot och våld, bland annat patienter med demens. 

Litteraturstudiens resultat visade att drygt en tredjedel av de våldsamma patienterna var 

dementa (Hahn et al., 2010), och att nära hälften av sjuksköterskorna som arbetade inom 

demensvård hade blivit utsatta för hot och våld av patienterna (Josefsson et al., 2007). 

Hallberg (2011) menar att patienter med demens kan visa irritation, ilska eller frustration 

genom att vara både verbalt och fysiskt aggressiva. Badger och Mullan (2004, refererad i Pich 

et al., 2010) styrker att det finns en ökad risk bland dementa, framförallt då deras rutiner 

förändras. Dementa och psykiskt sjuka är patientgrupper som är något mer utmanande att 

bemöta än många andra. Dels för att det kan vara svårt att bilda sig en uppfattning om vad 

som hänt, men också för att det kan vara svårt att veta om budskapet har gått fram. Psykiskt 

sjuka är en återkommande patientgrupp i artiklarna. Litteraturstudien visade att personalen 

kände sig sårbar då de mötte psykiskt sjuka patienter då dessa sågs som mer oberäkneliga än 

andra (Catlette, 2005). Friedman (2006, refererad i Pich et al., 2010) styrker att allvarligt 

psykiskt sjuka är upp till två till tre gånger mer benägna att utöva våld än andra personer. 

Sanders (2007) menar att endast en bråkdel av de psykiskt sjuka patienterna är våldsamma, 

men att det är viktigt att veta hur de ska bemötas på rätt sätt. Genom att använda sig av ett 

personcentrerat bemötande kan ett förtroende skapas mellan patienten och personalen 

(Bergbom, 2013). Det bör vägas in om det förekommit våld tidigare, om patienten står eller 

sitter, vad denne har för sinnesstämning, om den är spänd eller orolig, vad den har för röstläge 

och ton samt om patienten verkar agiterad och blir spänd då personalen närmar sig (Sanders, 

2007). Holleran (2006, refererad i Pich et al., 2010) styrker att tidigare förekomst av hot och 

våld är en betydande riskfaktor, ju allvarligare våld som utövats tidigare desto större är risken 

att det ska hända igen. 

Ray (2007) menar att risken för att bli utsatt för hot och våld ökar för de som arbetar under 

dygnets alla tider. Litteraturstudiens resultat visade att förekomsten av hot och våld var jämnt 

fördelat över dygnets timmar samt veckans dagar men att det var en något ökad förekomst 

under helgerna (Petzäll et al., 2011). Författarna till litteraturstudien upplever att det även 

finns en ökad risk att utsättas för hot och våld under arbete på kvällar och nätter. Detta styrks 

av Crilly, Chaboyer och Creedy (2004, refererad i Pich et al., 2010) som menar att 

kvällsskiftet är det som är mest utsatt. 
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I litteraturstudiens resultat framkom att det inte fanns något samband mellan arbetserfarenhet 

och risken att utsättas för hot och våld (Gillespie et al., 2013). Författarna till litteraturstudien 

kan hålla med om i det hänseendet att det beror mycket på personliga egenskaper, men hävdar 

även att personens erfarenhet inom området kan vara avgörande för vilken utgång en hot- och 

våldssituation får. Detta styrker Benner, Tanner och Chesla (1999) som beskriver att ett 

expertmässigt etiskt förhållningssätt erhålls genom erfarenhet, vilket kan ske både genom 

egna upplevelser samt genom att ta del av andras upplevelser. Även Hegney, Plank och 

Parker (2003, refererad i Pich et al., 2010) menar att äldre och mer erfaren personal löper 

mindre risk att utsättas för hot och våld. 

Litteraturstudien visade att inom prehospital akutsjukvård var det vanligast att incidenter med 

hot och våld uppstod i patientens hem (Petzäll et al., 2011). Ray (2007) menar att det är 

riskfyllt att ha en mobil arbetsplats. Dels på grund av att ambulanspersonalen arbetar i olika 

områden, och då även i områden med en ökad risk för kriminalitet. Risken att bli utsatt ökar 

även genom att de oftast arbetar endast två personer ihop samt att de arbetar i trånga 

utrymmen. I litteraturstudien beskrivs även att risken att utsättas för hot och våld identifierats 

som stor i samband med patientnära arbete (Gillespie et al., 2013). Prehospitalt arbete sker 

oftast mycket nära patienten (Hagiwara & Wireklint Sundström, 2009). I hemmet kan 

ambulanspersonalen ses som inkräktare innan en vårdrelation har inletts. Däremot när 

patienten tagits in i ambulansen är vårdrelationen inledd och denne har oftast hunnit acceptera 

sin situation. Detta upplevs av författarna vara en av orsakerna till att hot och våld oftast sker i 

patientens hem och inte i till exempel ambulansen. Genom att ha ett personcentrerat 

bemötande och se patienten som en medmänniska, skyddas patientens integritet och värdighet 

(Bergbom, 2013), och enligt Rogers (1951) kan detta göra att en potentiellt hotfull situation 

avvärjs istället för att eskalera. 

Många av de arbetsmiljöåtgärder som beskrivs i litteraturstudien, till exempel att ständigt ha 

säkerhetspersonal på plats eller att ha övervakningsutrustning, är inte tillämpbara i den 

prehospitala arbetsmiljön. Phillips (2007, refererad i Pich et al., 2010) menar dessutom att 

övervakningsutrustning i vissa fall snarare triggar än förebygger våld. I prehospital 

arbetsmiljö finns inget färdigställt vårdrum som det finns inom annan akutsjukvård. 

Ambulanspersonalen måste därför iordningställa ett funktionellt prehospitalt vårdrum som 

skapar förutsättningar för ett gott möte samt effektivt omhändertagande av patienten 

(Hagiwara & Wireklint Sundström, 2009). Ambulansbåren kan vara ett exempel, när 

patienten befinner sig på denna kan den rullas till ett avskilt utrymme där det finns bra 

belysning samt bra med arbetsutrymme på båda sidor av båren. Att använda sig av båren för 

att skapa ett bra vårdrum innebär även att ambulanspersonalen kan placera sig på ett säkrare 

sätt. 

I litteraturstudiens resultat beskrivs flera olika tecken på hur personalen kan identifiera en 

potentiellt hotfull eller våldsam patient, det var vissa beteenden men även en del fysiska 

symtom som avslöjade personen. Oro och ångest hos patienter är ytterligare en varningssignal 

som personalen kan vara uppmärksam på för att tidigt kunna identifiera om risk föreligger för 

att hot och våld kan komma att uppstå (Hahn et al., 2010; Luck et al., 2007; Sanders, 2007). 

Rogers (1951) menar att ångesten dämpas genom ett sympatiskt, respektfullt och 

personcentrerat bemötande, på så sätt kan hot och våld också undvikas. Hallberg (2011) 

styrker att det finns vissa tecken från patienter som visar att en hot- och våldssituation kan 

vara nära. Det kan bland annat vara irritation, förvirring samt verbala och fysiska hot. Genom 

att i grunden vara trygg i sig själv, ha ett säkerhetstänkande samt att inte låta sig provoceras, 

minskas risken för våld (Dankel, 2009). 
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I litteraturstudien beskrivs ett samband mellan antal patienter och risken att utsättas för 

patientrelaterat våld (Pich et al., 2011). Personalen upplevde att säkerhetsansvaret lades på 

dem, trots att arbetsbelastningen redan var hög, och detta gjorde det svårt att hela tiden 

behålla kontrollen (Catlette, 2005). Bergbom (2013) beskriver också att det ofta är hög 

arbetsbelastning inom vården, och att den ibland är uppgifts-, produktions- och 

effektivitetscentrerad, detta kan försvåra utövandet av patientcentrerad vård då uppgifterna 

blir för många och tiden inte räcker till. 

5.2.2. Att använda förebyggande strategier 

I litteraturstudien framkom brister i utbildningen av hantering av hot och våld i både 

sjuksköterskeutbildningen samt under introduktionen till det nya arbetet (Catlette, 2005; Pich 

et al., 2011). Enligt 7§ i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) 1993:2 ska arbetsgivaren se till 

att övning av säkerhetsrutiner och åtgärder vid larm genomförs regelbundet. 

I litteraturstudien beskrivs även bristen på information till patienter och närstående som en 

potentiell källa till hot och våld (Catlette, 2005). Patienterna ansåg också att detta var ett 

problem (Gates et al., 2011). Om ambulanspersonalen kontinuerligt informerar patienten och 

de närstående om vad som händer, minskas risken att de känner sig förbisedda (Bremer, 

2009). För att patienten skulle känna sig värdefull menade Rogers att det var viktigt att mötet 

byggde på respekt och acceptans. En god relation med patienter och anhöriga var av stor vikt 

(Rogers, 1951). Detta gjorde även att de kände att de hade kontroll över situationen, tydlig 

information var effektivt för att nå förståelse istället för irritation hos patienterna och på det 

sättet kunde våld undvikas (Luck et al., 2009). 

Det första mötet är viktigt då ambulanspersonalen ska vinna patientens förtroende, och det 

finns flera faktorer som spelar in på hur vårdrelationen utvecklar sig. Enligt Hallberg (2011) 

är det viktigt att personalen är lyhörd, har tillräcklig erfarenhet samt god empatisk förmåga för 

att ha möjlighet att identifiera och hantera risker för hot och våld. I litteraturstudien framkom 

att det var viktigt att skydda sig själv och andra samt att känna till olika triggers för våld 

(Peek-Asa et al., 2007). Personalen blev duktiga förhandlare med tiden och erfarenheten 

(Lancman et al., 2013). För att undvika att hot övergår till våld bör vårdgivaren låta den 

hotfulla personen tala till punkt samt bemöta personen på ett empatiskt samt respektfullt sätt 

(Hallberg, 2011). Att ha ett empatiskt förhållningssätt sågs enligt Rogers personcentrerade 

teori som den viktigaste förutsättningen för att kunna möta en patient med ovillkorlig respekt 

(Rogers, 1951). Det är även viktigt att bemöta personen på ett icke konfliktskapande sätt och 

försöka att läsa av personens sinnestillstånd (Dankel, 2009). Då personalen upptäckte 

potentiella signaler för hot och våld, och kunde svara på dessa i tid, förekom ingen 

upptrappning till våld (Luck et al., 2007; Pich et al., 2011). Att undvika eller avvärja är alltid 

att föredra framför en konfrontation (Sanders, 2007).  

Ambulanspersonalen ska bedöma om det finns några risker med att befinna sig på platsen de 

kommit till, och om platsen måste säkras innan några vårdande insatser kan utföras (Isaksson 

& Ljungquist, 1997; Wikström, 2006). Det är viktigt att ha en rutin för var i vårdutrymmet 

personalen ska placera sig för att undvika skador vid en eventuell våldsam händelse. De bör 

även tänka på hur de ska ta sig ut ur ett rum eller en situation om något sker. Det är också bra 

att som vårdgivare vara medveten om vilka signaler de själva sänder ut (Hallberg, 2011). I 

litteraturstudien visade deltagarna på en medvetenhet om både sitt kroppsspråk, var de valde 

att placera sig vid en våldsam händelse eller när en patient blev aggressiv samt hur de skulle 

ta sig ut eller ur situationen (Luck et al., 2009). Att hålla en armlängds avstånd till patienten 

kunde vara ett bra sätt att minska personskador (Zuzelo et al., 2012). I prehospital arbetsmiljö 
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varierar vårdutrymmet, och författarna till litteraturstudien anser att det är en utmaning att 

kunna förbereda sig på eventuella situationer som kan komma att uppstå. 

Ambulanspersonalen vet i stort sett aldrig hur miljön ser ut dit de kommer, och kan därför ha 

svårt att planera till exempel flyktväg. I ambulansen kan de lättare ha en beredskap för hur de 

ska handla vid en eventuell hot- och våldssituation, men det är svårt att till exempel hålla en 

armlängds avstånd till patienten. Prehospitalt är det även viktigt att tänka på att det kan vara 

fler kollegor som är på väg till samma plats, om ambulanspersonalen anar fara måste de se till 

att varna de andra som är på väg (Sanders, 2007). Detta kan då ske genom radio, till skillnad 

från till exempel akutmottagningen där de kan varna kollegor samt larma för att få hjälp via 

överfallslarm. 

5.2.3. Att optimera förutsättningarna 

Flera studier i litteraturstudien visade på brister i säkerheten. Vissa hade överfallslarm, andra 

hade det inte. Om en hotfull situation uppstår, ska arbetstagaren enligt 7§ i Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter (AFS) 1993:2 ha möjlighet att snabbt tillkalla hjälp. I litteraturstudiens resultat 

ingår studier från flera olika länder. Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller endast i Sverige, av 

den anledningen anar författarna till litteraturstudien att det i andra länder kan skilja sig vilka 

skyldigheter arbetsgivarna har att tillhandahålla säkerhetsutrustning. 

Enligt 6§ i AFS 1993:2 ska arbetsplatsen, när det gäller utformning, placering och utrustning, 

vara beskaffad så att risker för hot och våld förebyggs, och enligt 2 §, kap 3, i SFS 1977:1160 

ska arbetsgivaren vidta de åtgärder som krävs för att förebygga att arbetstagaren drabbas av 

olycksfall eller ohälsa. I litteraturstudien beskrivs flera sätt hur detta kan upprätthållas, till 

exempel genom att ha skottsäkra glas, isolera våldsamma patienter samt genom att skapa en 

tyst och lugn miljö (Wiley, 2007). Även patienterna ansåg det nödvändigt med isoleringsrum 

för våldsamma patienter (Gates et al., 2011). Författarna till litteraturstudien anser att det 

prehospitalt kan vara svårt att förebygga hot och våld genom att utforma arbetsplatsen på ett 

visst sätt. Utformningen av en ambulans är inte lika flexibel som till exempel en 

akutmottagning. En förebyggande åtgärd som skulle kunna genomföras prehospitalt är att 

avlägsna föremål som kan vara potentiella vapen (Lyneham, 2000; Ferns, 2005a, refererade i 

Pich et al., 2010). 

Litteraturstudiens resultat visade att det behövdes förbättrade säkerhetsrutiner (Catlette, 

2005). Enligt 3§ i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) 1993:2 framgår att det på 

arbetsplatser där det förekommer risker för hot och/eller våld ska finnas särskilda 

säkerhetsföreskrifter. Patienterna ansåg det viktigt att personalen följde de riktlinjer och 

rutiner som fanns (Gates et al., 2011). Endast hälften av deltagarna i studien av Hahn et al. 

(2010) visste om att det fanns riktlinjer att följa vid våldsamma situationer. 

En annan strategi som beskrivs i artiklarna är nolltolerans mot hot och våld, där det ingår i ett 

program för att förebygga våld på arbetsplatsen (Ray, 2007). Litteraturstudien visade att det 

på vissa ställen fanns en nolltolerans mot våld, men att denna ifrågasattes då det inte fanns 

några konsekvenser för de som bröt mot den (Pich et al., 2011). Ray (2007) ansåg att 

sjuksköterskor borde finnas med i planeringen, utformningen och genomförandet av 

preventiva säkerhetsåtgärder som till exempel genom att bedriva nolltolerans, och att de även 

ska vara en del av säkerhetsutbildningen för all personal på arbetsplatsen. 

Ett annat sätt att försöka förbättra säkerheten på arbetet är att skriva en avvikelserapport när 

någon blivit utsatt för hot eller våld. Ray (2007) menar att det är viktigt att det finns ett väl 

fungerande system att rapportera incidenter genom. Enligt 2§ i AFS 1993:2 ska arbetsgivaren 



   19 

utreda de risker för våld eller hot om våld som kan finnas i arbetet samt vidta de åtgärder som 

kan föranledas av utredningen. I litteraturstudien föreslogs att personalen skulle få mer tid till 

att rapportera, alternativt att programmet skulle bli mer användarvänligt, samt att de skulle få 

feedback på det som de rapporterade (Gates et al., 2011; Pich et al., 2011). Det sistnämnda är 

något som även författarna till litteraturstudien kan se som en stor fördel. Samtidigt som våld i 

arbetslivet är ett ökande problem, finns det en tendens till att benägenheten att anmäla våld i 

arbetet minskar (De los Reyes & Yazdanpanah, 2011), att få gensvar på det som rapporterats 

kan göra det mer motiverande för personalen att anmäla brister. 

Ett annorlunda förslag kom från Wiley (2007) där personalen ansåg att de i större utsträckning 

borde ha möjlighet att sedera patienterna i preventivt syfte mot hot och våld. Även Sanders 

(2007) tar upp att det i syfte att få med patienten i ambulansen kan bli nödvändigt att sedera 

denne. Detta är något som författarna av litteraturstudien anser som något märkligt, det är 

möjligt att det kan bero på kulturella skillnader då studien av Wiley (2007) är gjord i USA. 

Det framkom i litteraturstudien att det saknades utbildning för att kunna hantera händelser av 

hot och våld (Gates et al., 2011; Pich et al., 2011). En tvärvetenskaplig utbildning för att 

klargöra allas roller i en situation med hot eller våld var ett av förslagen från Gates et al. 

(2011). 

 

5.3. Konklusion 

Litteraturstudien beskriver ur ett prehospitalt perspektiv vilka åtgärder som kan vidtas för att 

förebygga hot och våld inom akutsjukvården. Flera av artiklarna kommer från USA och 

resultatet kan till viss del vara missvisande på grund av att hot- och våldssituationen ser 

annorlunda ut där än här i Sverige. 

 Det är viktigt att ha en medvetenhet om vad som utgör riskerna för hot och våld. Detta 

för att ha en bättre handlingsberedskap vid eventuella hot- och våldssituationer som 

ambulanspersonalen kan ställas inför. En viktig aspekt att väga in är den egna 

placeringen i vårdrummet samt att ha en plan för att vid behov ta sig ut därifrån 

snabbt. 

 Förebyggande strategier som kan användas för att undvika oro och ångest och därmed 

även hot och våld är till exempel att hålla patienterna uppdaterade med information, 

att ha ett empatiskt samt etiskt korrekt förhållningssätt, att använda ett öppet och icke 

hotande kroppsspråk samt genom att skapa ett lugnt och tryggt vårdrum. 

 Det uppmärksammades förbättringsområden som kan vara bra att känna till i syfte att 

förebygga dessa, till exempel bristande säkerhetsrutiner och rapporteringssystem, 

brister i utbildningen och arbetsplatsintroduktionen samt brister i arbetsmiljön. 

 

5.4. Klinisk nytta 

Genom att sammanställa den aktuella forskningen som finns, blir det lättare för personal inom 

akutsjukvården att uppdatera sin kunskap i hur de med hjälp av omvårdnadsåtgärder ska 

kunna förebygga att situationer med hot och våld uppkommer. Detta medför inte bara att 

personalen får en säkrare arbetsmiljö, utan även att patienterna kan tas om hand på ett säkrare 
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sätt. Genom att identifiera risker och förebygga hot och våld, ökar chanserna till att kunna ge 

en god omvårdnad (Dankel, 2009; Hagiwara & Wireklint Sundström, 2009). Hot och våld 

riktat mot personal är enligt AV (2011) bland de vanligaste orsakerna till arbetsskador, 

litteraturstudien kan användas till att förbättra de rutiner och riktlinjer som idag är aktuella på 

respektive akutklinik och på det sättet förebygga att hot och våld uppkommer. Den kan även 

användas till att uppmärksamma samt åtgärda brister i säkerheten. Det har i denna 

litteraturstudie framkommit att det finns sparsamt med forskning om hot och våld inom 

prehospital akutsjukvård, det vore därför önskvärt med fler empiriska studier inom detta 

område. 
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intervjuades. 

Population: Registrerade sjuksköterskor som 

arbetade på någon av de 2 akutmottagningarna 

som valts ut att ingå i studien. Inklusionskriterier 

var att de skulle arbeta som sjuksköterskor på level 

1 traumacenter och de skulle ha blivit utsatta för 

våld i tjänsten. 

Urval: Bekvämlighetsurval. 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: 1,5-20 års 

erfarenhet. Åldern på deltagarna var 2 st mellan 

20-29 år, 3 st 30-39 år och 3 st mellan 40-49 år. 

Åtta sjuksköterskor, varav sex kvinnor och två 

män, deltog. Samtliga deltagare arbetade heltid, 

hälften dagtid och hälften natt. En var specialist, 2 

var avdelningsföreståndare, en var 

ledningssköterska och 4 var vanliga 

allmänsjuksköterskor. 2 hade en masterexamen, 2 

magisterexamen och resterande 3 hade vanlig 

grundutbildning.  

Datainsamlingsmetod: Intervjuer genomfördes 

med varje deltagare. 

Analysmetod: Innehållsanalys. Transkribering. 

Dataanalysen delades upp i fyra steg, materialet 

lästes igenom flera gånger, materialet ordnades i 

index, ett kodsystem användes samt delade in 

materialet i kategorier och underkategorier. 

Tvärsnittsjämförelse mellan intervjusvaren 

användes för att analysera data. 

Styrkor:  

Tydligt syfte. 

Relevant och tydligt beskrivet 

urval.  

Datainsamlingen var relevant 

beskriven på ett tydligt sätt.  

Logiskt, tydligt och begripligt 

resultat.  

Godkänd av etisk kommitté. 

Skriftligt samtycke av 

deltagarna. 

Inget bortfall. 

Deltagarna fick verifiera sina 

delar av transkriptet. 

Använde sig av intervjuguide 

som testades i pilotstudie. 

Forskarens förförståelse 

diskuterades. 

Svagheter: 

Analysen var ej tydligt 

beskriven.  

Ej generaliserbar. 

Få referenser. 

Endast en person som intervjuar 

och tolkar, risk för subjektivitet. 

Inget försök att styrka resultatet 

med annan vetenskaplig 

litteratur. 

Bevisvärde:  
Medelhögt. 

Säkerhetsåtgärderna upplevdes otillräckliga. 

Det var för enkelt för människor utifrån att ta 

sig in på sjukhuset. Det fanns inte ett säkert 

sätt att upptäcka om patienten var beväpnad 

då patienter kom in med ambulans då de ej 

passerade metalldetektorn. Personalen kände 

att säkerhetsansvaret lades på dem, som 

dessutom redan hade en mycket hög 

arbetsbelastning. När patienterna kommit 

förbi den polis som fanns vid ingången var 

de svåra att kontrollera samt få stopp på om 

de väl blev våldsamma eller hotfulla. Polis 

eller väktares närvaro gav ändå en liten 

känsla av trygghet. Varken under 

utbildningen eller introduktionen till den nya 

arbetsplatsen på akutmottagningen erhållit 

någon information eller utbildning i 

hantering av hot och våld. Kände sig ej 

trygga på arbetsplatsen och det behövdes 

förbättringar av säkerheten på 

akutmottagningen. Starkaste känslan av 

sårbarhet upplevdes i möten med psykiskt 

sjuka patienter, dessa sågs som mer 

oberäkneliga än andra och snabbt bli 

våldsamma, och behövde bra sin kropp som 

vapen. Påverkade och berusade personer var 

också riskpatienter. Brist på information 

samt dålig kommunikation var en källa till 

hot och våld. 
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Land: USA 

Att samla in 

information om 

tiden före ett 

överfall, under ett 

överfall, och efter 

ett överfall samt att 

jämföra dessa 

resultat med 

planerade 

strategier. 

Design: Kvalitativ studie, action research model. 

Metod: Intervjuer i fokusgrupper med hjälp av ett 

instrument som hette Haddon matrix. 

Population: Chefer, anställda och patienter på tre 

akutmottagningar. 

Urval: Cheferna blev inbjudna att vara med i 

fokusgruppsintervjuer. Stratifierat slumpmässigt 

urval användes till de anställda. Patienter valdes ut 

genom att med 15 minuters intervall bjuda in de 

som sökte på akutmottagningarna. Totalt 303 blev 

inbjudna att delta, varav 96 personer tackade ja. 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: I 

chefsgrupperna deltog 24 personer, där var det jämn 

könsfördelning och alla var vita. 47 anställda 

deltog, varav 46% var kvinnor, 85% var vita, 13% 

var afroamerikaner och 2% hade flera olika 

ursprung. 25 patienter deltog, varav 60% var män, 

44% var vita och 56% var afroamerikaner. 

Datainsamlingsmetod: Haddon matrix-

instrumentet användes för att identifiera och 

kategorisera interventionsstrategier. Sedan använde 

de sig av 12 fokusgrupper, tre med chefer, tre med 

patienter och sex med anställda. 

Analysmetod: I analysen använde de sig av 

Wolcott's metod för att analysera den kvalitativa 

datan/transkribaten: identifiera idéer, koda idéerna 

till kategorimönster för att sedan kontextualisera 

mönstren in i en befintlig ram. Forskarna gick 

metodiskt igenom varje transkript och markerade 

teman och sedan använde de sig av kategorier. 

Styrkor: 

Väl beskrivet urval. 

Det var flera forskare som 

analyserade och tolkade 

innehållet i det transkriberade 

materialet var för sig vilket 

minskar risken för subjektiva 

tolkningar. 

Ett vedertaget instrument har 

använts som utgångspunkt för 

intervjuerna. 

Stort urval för att vara en 

kvalitativ studie. 

Datainsamling från olika 

populationer. 

Godkänd av etisk kommitté. 

Svagheter: 

Data samlades endast in från 

ett begränsat geografiskt 

område i USA. 

Ej generaliserbar. 

Resultatet innehåller endast 

förslag på åtgärder från olika 

grupper, inga förslag är testade. 

Stort antal personer som valde 

att inte delta i studien. 

Bevisvärde: 

Medelhögt. 

   

Tvärvetenskaplig utbildning för att klargöra 

roller i en våldsam situation. Ökad närvaro av 

säkerhetspersonal. Rapporteringssystem finns 

men mer utbildning krävs på dessa, få mer tid 

till att använda sig av dem samt förbättrad 

feedback på det de rapporterar. Ha mer 

utbildning + tvärvetenskaplig utbildning för 

personalen tillsammans med flera 

personalgrupper t.ex. anställda, chefer och 

säkerhetspersonal. Ville ha en riktlinje från 

sjukhusledningen som innebar nolltolerans av 

våld från patienter och besökare, samt att 

polis och säkerhetspersonal skulle ha 

befogenhet att driva igenom denna. De flesta 

sjukhusen hade isoleringsrum för potentiellt 

våldsamma patienter, men tyckte att de skulle 

behöva fler. Ingriper med icke våldsam 

interventionskrisstrategi, t.ex. användning av 

muntliga avtal, isolering av den våldsamme, 

tar hjälp av kollegor. Snabbare överflyttning 

av psykiatriska patienter. Önskar rutiner som 

är lätta att följa vid en våldssituation, 

inklusive larmknapp för att varna den andra 

personalen. Vill ha system för att spåra 

återfallsförbrytare för att kunna initiera 

förebyggande åtgärder i tid. Förbättrad 

kommunikation som strategi för att förebygga 

våld. Vissa ville ha metalldetektorer vid 

ingången till akutmottagningen. 
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Land:  Australien 

Utvärdera effekten 

av ett preventivt 

program gentemot 

aggressivitet där 

även personalens 

attityder och tidigt 

hanterande av 

aggressivitet hos 

patienter belyses.  

Design: Kvantitativ och kvalitativ, surveystudie 

samt användning av intervjuer. Endast resultat från 

den kvalitativa delen av studien med intervjuer. 

Metod: Pre-test direkt före programmet och post-

test 6-8 veckor efter programmet i form av formulär 

som studiedeltagarna fick fylla i. Några fick även 

delta i individuella semistrukturerade 

telefonintervjuer 8-10 veckor efter programmet. 

Population: Sjuksköterskor och barnmorskor 

anställda vid någon av de deltagande 

akutmottagningarna.  

Urval: Bekvämlighetsurval av 18 akutmottagningar 

i Victoria, Australien. Intervjudeltagarna blev 

utvalda genom ändamålsenligt urval. 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: 471 deltog i 

pre- och posttest. 28 av de 34 som tillfrågades till att 

delta i intervjudelen av studien lämnade samtycke 

och deltog i studien. Av de intervjuade var 4 st män 

och 24 var kvinnor. 16 deltagare var 

avdelningsföreståndare och 12 st var andra 

anställda. Deltagarna arbetade på 16 olika 

akutmottagningar.   

Datainsamlingsmetod: Management of Clinical 

Aggression-Rapid Emergency Department 

Intervention (MOCA-REDI) är ett 45 min långt 

utbildningsprogram som syftar till att belysa olika 

tekniker i syfte att förbättra kommunikationen med 

patienter och undvika att de blir aggressiva.  

Analysmetod: Statistisk analys av frågeformuläret. 

Strukturanalys av intervjuerna. Oidentifierad data 

från formulären lades in i Excel 2003. Datan 

överfördes och analyserades med hjälp av SPSS.  

 

Styrkor:  

Välformulerat syfte. 

Tydligt etiskt resonemang 

finns.    

Logiskt och begripligt resultat.  

Ämnet har hög klinisk 

relevans. 

Godkänd av etisk kommitté 

samt att de för ett etiskt 

resonemang. 

Pilotstudie utförd. 

Svagheter:  

Kort resultat som ej är så 

utförligt beskrivet som det 

borde kunna vara.  

Exklusionkriterier fanns ej 

beskrivna i texten. 

Urvalet ej väl beskrivet. 

Användandet av 

ickerandomiserat 

bekvämlighetsurval ökar risken 

för svarsbias. 

Få referenser. 

Bevisvärde:   

Medelhögt.  

MOCA-REDI upplevdes vara ett 

tidseffektivt sätt att utbilda personalen. De 

upplevde även att personalgruppen blev mer 

sammansvetsad som team. Det fanns 

möjlighet för hela arbetsgruppen att ta del av 

utbildningen, även nya medarbetare. Efter 

studien upplevdes tre större förändringar på 

arbetsplatserna. De tyckte att utbildningen 

hade fått personalen att arbeta mer 

förebyggande mot att aggressivitet skulle 

uppstå på akutmottagningen. De uppgav 

även att vissa i personalgrupperna verkligen 

tagit till sig utbildningen och hade ett bättre 

bemötande gentemot patienterna. Det tredje 

och sista de tog upp var att de fått en helt 

annan förståelse och empati för patienternas 

situation. Personalen var även mer lyhörd 

och hade ett högre säkerhetstänkande i 

vardagen än innan. De hade lärt sig att 

identifiera och undvika faror genom att till 

exempel ej lämna kvar saker på 

undersökningsbord som kunde komma att 

användas som vapen. De hade också fått en 

ökad medvetenhet om befintliga flyktvägar 

och olika risker i omgivningen. De 

kommenterade också att personalens attityd 

inverkade positivt på kvalitén av vården och 

att god kommunikation hjälpte till att 

motverka ett aggressivt beteende.  
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Land: USA 

Att beskriva former 

av fysiskt våld mot 

akutsjuksköterskor 

som uppfattas som 

stressande. 

Design: Kvalitativ deskriptiv design. 

Metod: Frågeformulär där deltagarna fick beskriva 

sina erfarenheter.     

Population: Sköterskor som var medlemmar i 

Emergency Nurses Association.  

Urval: Ett systematiskt randomiserat urval gjordes 

bland registrets 30 000 medlemmar och valde bland 

dessa ut 3 000.  

Beskrivning av slutgiltig studiegrupp: 

Beskrivande svar angående arbetsplatsvåld från 177 

personer (5,9 %). Medelålder var 43,1år och 85,8% 

var kvinnor. 

Datainsamlingsmetod: Ett informationsbrev 

skickades ut till de potentiella deltagarna där de 

beskrev studiens syfte, hur de skulle gå tillväga och 

sekretessinformation. De hade tillsammans med 

brevet bifogat studiematerialet innehållande 

frågeformuläret samt ett föradresserat kuvert i vilket 

deltagarna kunde skicka tillbaka det ifyllda 

frågeformuläret. 

Analysmetod: Innehållsanalys med kategorier, 

teman och meningsenheter. Ständigt jämförande 

analysmetod. Material transkriberades och lades in i 

ett Word dokument, som sedan föras in i Nvivo 9 

som är ett program för kvalitativ dataanalys. 

Materialet lästes igenom flertalet gånger av 2 av 

forskarna, de identifierade viktig data och träffades 

för att diskutera materialet. Tillförlitligheten av 

fynden mättes med hjälp av Lincoln and Guba 

(1985) kriterier för trovärdighet, överförbarhet, 

tillförlitlighet samt anpassningsbarhet.   

Styrkor:  

Väldefinierat syfte. 

Relevant urval och tydligt 

urvalsförfarande.  

Godkänd av etisk kommitté. 

Tydligt beskriven population 

och adekvata 

inklusionskriterier. 

Tydlig och relevant 

datainsamling. 

Analysen är väl genomförd och 

beskriven.  

Resultatet är logiskt och väl 

genomarbetat.  

Svagheter: 

Exklusionskriterierna fanns ej 

beskrivna. 

Homogent urval. 

Ej generaliserbart. 

Möjligt selektionsbias då 

deltagarna valde själva om de 

ville vara med eller ej. 

Bevisvärde: 

Medelhögt. 

Sjuksköterskor i ledande yrkesroll hade 

större risk att ställas inför situationer som 

utvecklades till hot eller våld. Det upplevdes 

vara en stor risk att utsättas för hot eller våld 

i samband med triage och patientnära arbete. 

Erfaren personal upplevde ej att erfarenhet 

hade någon betydelse när det gällde risken 

att utsättas för hot eller våld. Platser där våld 

förekom var i väntrummet, triagerummen, 

vårdrummen samt korridoren på 

akutmottagningen. Övervakning hade införts 

och de hade planerat om akutmottagningens 

utformning först efter att de haft ett allvarligt 

fall av fysiskt våld. Väntetid var en faktor 

som ansågs provocera patienter. När 

patienterna upplevde att de ej fick hjälp 

tillräckligt snabbt ökade risken för våld. 

Patienter med psykisk ohälsa eller sjukdom, 

personer som var påverkade av olika 

substanser samt personer med smärtor 

identifierades som riskpatienter. Vid besked 

om mycket allvarlig sjukdom, skada eller 

död var tillfällen då risken för hot och våld 

var ökad. Fysisk misshandel, verbala hot 

eller psykisk misshandel och hotfullt 

beteende var det som deltagarna vittnade 

om.    
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Land: Schweiz 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

våld, liksom andra 

relaterade faktorer, 

från patienter och 

andra besökare på 

Schweiziska 

allmänna sjukhus. 

Design: Kvantitativ retrospektiv design, 

tvärsnittssurveystudie. 

Metod: Ett retrospektivt frågeformulär användes.   

Population: 410 st sjuksköterskor som arbetade på 

allmänna sjukhus i Schweiz.  

Urval: Icke sannolikhets-ändamålsenligt urval. 

Första gruppen bestod av alla 114 sjuksköterskor 

som studerade en vidareutbildning, andra gruppen 

var 296 sjuksköterskor som arbetade på fyra olika 

sjukhus som var jämförbara storleksmässigt. 

Inklusionkriterierna var att de arbetade som 

sjuksköterskor, hade direktkontakt med patienter 

samt att de behärskade tyska språket. Sjuksköterskor 

på psykiatriska avdelningar exkluderades. 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: Den första 

gruppen bestående av studerande sjuksköterskor 

deltog 71 st i studien. Den andra gruppen bestående 

av de arbetande sjuksköterskorna var det 220 st som 

deltog. Det var ingen signifikant skillnad bland 

sjuksköterskorna i de två grupperna vad gällde 

sociodemografiska faktorer.  

Datainsamlingsmetod: De som gav samtycke till 

att delta i studien fick ett frågeformulär samt en 

skriftlig information angående studien. Formulären 

besvarades och skickades in anonymt. 

Analysmetod: Standardiserad deskriptiv statistik 

användes för att redovisa och sammanställa 

insamlad data. Chi-square test användes för att 

undersöka samband mellan variablerna i de olika 

kategorierna. Dataanalys gjordes med hjälp av 

SPSS.  

Styrkor:  

Tydligt beskriven population. 

Inklusions -och 

exklusionskriterier finns 

beskrivna.  

Tydligt beskriven 

datainsamling. 

Logiskt och bra beskrivet 

resultat som är lätt att förstå.. 

Många referenser. 

Författarna uppger att det för 

studien inte föreligger några 

intressekonflikter. 

Validerat frågeformulär 

användes, efter viss 

modifiering blev det granskat 

av ett flertal forskare inom 

ämnet, som validerade det nya. 

Godkänd av etisk kommitté, 

och för ett etiskt resonemang. 

Svagheter: 

Ej så tydligt beskriven analys. 

Ej generaliserbart. 

Begränsad population, enbart 

vänt sig till sjukhus i 

Tyskspråkiga delar av 

Schweiz. 

Sjuksköterskor i psykiatrisk 

vård har exkluderats. 

Diskuterar ej eventuella bias 

eller risker för bias. 

Bevisvärde:   

Medelhögt.   

Våldsamt beteende var vanligare 

förekommande från patienter än från 

anhöriga. Sjuksköterskor som arbetade på 

IVA, akutvårdsavdelningar, rehabilitering 

samt akutmottagningar utsattes oftast för 

PVV. Nästan hälften av deltagarna i studien 

visste inte om de hade några riktlinjer att 

följa på deras arbetsplats vid PVV. Av de 

våldsamma incidenter som hade rapporterats 

de senaste 12 månaderna innan studien 

genomfördes var 34,6 % av de som var 

våldsamma dementa patienter och 22 % var 

under påverkan av alkohol/droger. Mer 

sällan förekom våld bland patienter med 

delirium 12.7 %, psykiatrisk sjukdom 7,9 % 

och patienter med smärta 5.7 %. Av 

personalen som utsatts för PVV fanns det ej 

något signifikant samband mellan erfarenhet 

och sociodemografiska faktorer. Under de 

senaste Risken att utsättas för PVV ökade 

vid patientnära vårdsituationer. Verbalt våld 

var den vanligaste formen av våld. Det som 

orsakade våldet ansågs vara långa väntetider, 

flera medicinska undersökningar och prover, 

upprätthållandet av sjukhusets regler samt 

personalbrist. De flesta förövarna var män 

(77%). Våldsamma patienter hade visat 

tecken på oro, stress, svårigheter att hantera 

situationen, de hade överdrivna krav och var 

osäkra. 
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Land: Sverige 

Det främsta syftet 

var att beskriva 

registrerade 

sjuksköterskors 

upplevelser av hot 

och våld, samt 

deras tillgång till 

förebyggande 

åtgärder och rutiner 

för hantering av 

våldsamt beteende 

i kommunal 

äldrevård. 

Ett annat syfte var 

att jämföra 

sjuksköterskors 

uppfattningar som 

arbetar enbart inom 

demensvård med 

dem som arbetar i 

allmän äldrevård 

där de äldre har 

olika diagnoser. 

Design: Kvalitativ icke-experimentell beskrivande 

design, med surveyundersökning som 

tillvägagångssätt. En del av en större surveystudie. 

Metod: Frågeformulär. 

Population: Registrerade sjuksköterskor som 

arbetade inom äldrevården, 143 arbetade inom 

demenssjukvård och 199 inom allmän äldrevård.   

Urval: Bekvämlighetsurval. 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: Totalt deltog 

213 sjuksköterskor varav 95 st som arbetade inom 

demensvård och 118 inom allmän äldrevård. 

Deltagarna arbetade på 60 olika vårdinrättningar 

samt dagvårdsenheter. Av dessa var 33 st 

demensenheter och 20 var riktade mot allmän 

äldrevård och 7 st vände sig till både demens och 

allmän vård.   

Datainsamlingsmetod: Ett frågeformulär användes. 

Datainsamlingen fortgick under ett års period, 

Frågeformulären delades ut i förseglade kuvert och 

deltagandet var frivilligt. Kuvertet innehöll förutom 

frågeformuläret även ett informationsbrev om 

studien samt ett förfrankerat kuvert som deltagarna 

returnerade formuläret i efter att de fyllt i det. 

Analysmetod: Deskriptiv statistik användes för att 

undersöka fördelningen av en variabel i två 

oberoende grupper samt för att jämföra skillnaden 

mellan dessa.  

Styrkor:  

Omfattande introduktion. 

Tydligt och välformulerat 

syfte, klinisk relevans. 

Relevant och tydligt beskriven 

population. 

Tydligt beskriven 

datainsamling. 

Diskuterar svagheter. 

Frågeformuläret utvecklades ur 

ett existerande formulär. 

Pilotstudie utförd. 

Godkänd av etisk kommitté 

samt att de för ett etiskt 

resonemang. 

Anledningar till varför vissa 

personer valde att ej delta var 

också registrerade (men ej 

presenterade i studien). 

Svagheter:  

Inklusionskriterier och 

exklusionskriterier framgick ej 

i texten. 

Ej generaliserbart då det 

handlar mycket om känslor och 

personliga upplevelser.  

Ej definierat ”våld” i 

frågeformuläret, detta kan leda 

till subjektivitet beroende på 

vad deltagarnas uppfattning. 

Bevisvärde:   

Högt.   

44 % av de registrerade sköterskorna som 

arbetade inom demensvården och 41 % inom 

allmän äldrevård hade blivit utsatta för 

våldshandlingar av vårdtagarna. När det 

gäller indirekta hot uppgav 45 % av 

sköterskorna i demensvården och 51 % av 

sköterskorna inom geriatrisk vård att de 

blivit utsatta. De direkta hoten var vanligare 

(44 %) i allmän äldrevård än i demensvård 

(35 %). De olika preventiva åtgärderna var 

utbildning i hot- och våldshantering, 

överfallslarm eller liknande, låst dörr till 

avdelningen/enheten, väktare som skötte 

övervakningen av området samt möjlighet 

att påkalla väktare. Det var oftast 

vårdtagaren som var förövaren.   
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Land: Brasilien 

Att lära sig om 

konflikter och 

aggression på 

arbetet och dess 

påverkan på de 

som arbetar i ett 

akutrum på 

sjukhus. 

Design: Kvalitativ transversell, explorativ, 

deskriptiv observationsstudie. 

Metod: Tvärgående, utforskande, beskrivande 

observationsstudie. 

Population: Alla som arbetade på 

akutmottagningen på ett stort utbildningssjukhus i 

centrala Sao Paulo, Brasilien. 

Urval: Alla som arbetade på akutmottagningen (ca 

280 personer) under perioden forskarna var där.  

Beskrivning av slutlig studiegrupp: Arbetare från 

olika yrkesgrupper och olika hierarkiska nivåer som 

kännetecknade en vanlig uppsättning av arbetare på 

en akutmottagning. 

Datainsamlingsmetod: Observationer och 

intervjuer under september-november 2008. De 

använde sig av ett observationsprotokoll och skrev 

framförallt ned konfliktsituationer i 12 

anteckningsböcker. Efter observationerna 

genomfördes även 11 semi-strukturerade intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes av en forskare som inte 

deltagit i övriga datainsamlingsfaser.  

Analysmetod: Innehållsanalys. Materialet 

transkriberades, organiserades och kodades. 

Styrkor:  

Tydligt syfte. 

Relevant urval. 

Godkänd av etisk kommitté 

samt att de för ett etiskt 

resonemang. 

Logiskt samt begripligt 

resultat. 

Svagheter: 

Något otydligt urval. 

Det finns ingen beskrivning 

angående relationen mellan 

forskare och studiedeltagare. 

Ingen metoddiskussion. 

Mycket begränsad beskrivning 

av analysen. 

Bevisvärde: 

Medelhögt. 

Konflikter uppstod både inom 

personalgruppen samt mellan personalen och 

patienterna samt anhöriga. Dels på grund av 

det överdrivna antalet patienter i förhållande 

till mänskliga och materiella resurser, dels på 

grund av den stress som personalen upplevde 

för att de inte kände sig tillräckliga. De blev 

duktiga förhandlare, men inte på grund av 

någon utbildning de fått utan av erfarenhet. 

Blivit utsatta för våld flera gånger, men aldrig 

utövat våld tillbaka. Genom att hantera svåra 

situationer hade de utvecklat en kunskap och 

yrkeserfarenhet för att hantera konflikter och 

våld. Uppfattningen av aggression på jobbet 

kopplades till patienter som pressade 

personalen att de skulle få snabbare vård. 

Tidigare situationer med rädsla och spänning 

påverkade personalen i den fortsatta vården 

av patienter som ansågs som farliga, inklusive 

kriminella och psykiskt sjuka personer. 
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Land: Australien 

Att förklara 

komponenterna i 

observerbart 

beteende som tyder 

på att en 

patient/anhörig/vän 

är en potentiellt 

våldsam person när 

de kommer till en 

akutmottagning.  

Design: Kvalitativ instrumentell studie. 

Metod: En blandad fallstudieutformning antogs. 

Population: Sjuksköterskor på en australiensk 

akutmottagning.   

Urval: Bekvämlighets icke sannolikhetsurval 

användes för att rekrytera sjuksköterskor anställda 

på hel- eller deltid på akutmottagningen, alla som 

arbetade där var kvalificerade att ingå i studien men 

endast 37% valde att delta. 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: 20 

sjuksköterskor som arbetade på en akutmottagning. 

Datainsamlingsmetod: 290 timmar 

deltagandeobservation med fältjournaler, 16 

semistrukturella öppna intervjuer, 13 ostrukturella 

öppna intervjuer, organisatoriska dokument och en 

forskarjournal under en period på 5 månader år 

2005 och under olika tider på dygnet. Ett 

strukturerat observationsverktyg användes för att 

generera data. Analysmetod: Tematisk analys. Alla 

digitalt inspelade data transkriberades, texten 

analyserades tematiskt med hjälp av ett 

programpaket. Efter detta utvecklades koder och 

teman. Metodstringens fastställdes med hjälp av 

metoder som redan var accepterade för de specifika 

metoder som användes. De kom fram till en 

akronym, STAMP, som användes för att beskriva 

indikatorer för att en person är potentiellt våldsam. 

Styrkor:  

Tydligt syfte och 

frågeställningar. 

Relevant urval. 

Godkänd av etisk kommitté 

samt att de för ett etiskt 

resonemang. 

Tydligt beskriven samt relevant 

datainsamling och dataanalys. 

Logiskt, begripligt och tydligt 

beskrivet resultat. En modell 

genereras i form av akronymen 

”STAMP”, vilken har potential 

för att vidareutvecklas till ett 

praktiskt verktyg för 

våldsbedömning. 

Trovärdigheten stärks av 

omfattningen på fältarbetet. 

Svagheter: 

Ej generaliserbar (men möjligt 

applicerbar i liknande 

sammanhang). 

Relationen mellan forskare och 

deltagare är ej beskriven. 

Bevisvärde: 

Högt. 

Att stirra avslöjades som en tidig indikator för 

potentiellt våld. När personalen svarade på 

dessa signaler, t.ex. genom att engagera sig i 

samtal med patienten, förekom ingen 

upptrappning till våld. Personalen var på sin 

vakt mot patienter som inte gav lämplig 

ögonkontakt. Skrik och höjda röster, 

sarkastiska kommentarer, vissa tonfall, 

brådska i tal samt avfärdande eller 

förnedrande svar var också riskbeteenden. 

Förvirring eller desorientering samt brist på 

förståelse för hur en akutmottagning fungerar 

bidrog också till ångest och oro. Personalen 

var medveten om känslomässiga och fysiska 

stressfaktorer som kunde leda till oro för 

patienterna vilket upptäcktes genom fysiska 

symtom som rodnad, hyperventilation samt 

att de talade snabbt. Vissa var desorienterade 

till tid, rum, person eller händelse. Det kunde 

vara patienter med psykiska sjukdomar, 

intoxikation, delirium, demens, epilepsi, 

postiktala, hyperglukemi, hypoglukemi eller 

skallskada. Dessa patientgrupper sågs som 

riskpatienter. Isoleringsrum fanns. Hur 

triagesystemet var uppbyggt och att 

väntetiden var beroende av vårdbehov och 

inte av vem som kom dit först var en 

bidragande orsak. Mumlande iakttogs även i 

samband med våldssituationer. De som avstod 

eller gjorde motstånd till att få terapeutisk 

intervention sågs också som potentiellt 

våldsamma. 
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Land: Australien 

Forskningen var en 

del av en större 

studie som 

undersöker våld 

mot 

akutsjuksköterskor. 

Syftet med denna 

del av studien var 

att identifiera 

strategier som 

akutsjuksköterskor 

använder för att 

undvika, minska 

samt förebygga 

våld. Särskilda mål 

var att: 

* Observera 

rutinstrategier som 

akutsjuksköterskan 

använder i 

interaktionen med 

patienten för att 

avvärja, minska 

eller förhindra 

våld. 

* Få insikt i vilka 

strategier/rutiner 

akutsjuksköterskor 

använder för att 

förebygga eller 

minska våldet. 

Design: Kvalitativ instrumentell fallstudie. 

Metod: Instrumentell fallstudie, för att möjliggöra 

en utforskning av samt förståelse för episoder av 

vård där patienten/anhörig/vän var våldsutövaren. 

Population: 20 sjuksköterskor från en australiensk 

akutmottagning deltog i observationsdelen av 

studien. 

Urval: Beskrivs ej. 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: 18 kvinnliga 

och 2 manliga sjuksköterskor. Hälften hade över 10 

års erfarenhet, och hälften hade mindre än 10 års 

erfarenhet. 

Datainsamlingsmetod: 13 informella 

fältintervjuer, 16 semistrukturerade intervjuer, 

journalföring av forskaren samt både strukturella 

(genom ett tidigare använt observationsverktyg) och 

ickestrukturella (i form av fältanteckningar) 

deltagandeobservationer användes. 290 timmar av 

deltagarobservation gjordes under en 5 månaders 

tidsperiod under alla skift. All data från fältet var 

inspelad med ljudupptagning, alternativt direkt 

inskrivet i en handburen persondator.  

Analysmetod: Tematisk analys. All inspelad data 

transkriberades. En tematisk analys gjordes av 

textuppgifter och hanterades med hjälp av ett 

programpaket. Koder och teman utvecklades. 

Nominell samt ordinal data analyserades med 

användning av frekvenstabeller.  

Styrkor:  

Tydligt syfte samt 

frågeställningar. 

Relevant urval. 

Godkänd av etisk kommitté 

samt att de för ett etiskt 

resonemang. 

Tydligt beskriven samt relevant 

datainsamling och dataanalys. 

Logiskt, begripligt och tydligt 

beskrivet resultat. 

Relevant resultat. 

Svagheter: 

Ej generaliserbar. 

Ingen självkritik eller 

metoddiskussion. 

Populationen är ej väl 

beskriven. 

Relationen mellan forskare och 

deltagare är ej beskriven. 

Bevisvärde: 

Högt. 

Triagedörren och fönstret samt 

överfallslarmen var effektiva preventiva 

åtgärder mot våld. Personalen var 

uppmärksam på om det förekom vapen, och 

såg till att avlägsna dessa. Utöver de vapen 

patienterna kunde bära på sig kunde även 

sjukhusutrustning betraktas som potentiella 

vapen. De visade på en medvetenhet om sitt 

kroppsspråk samt var de valde att positionera 

sig vid våldsamma händelser. Det var viktigt 

att ha en klar väg ut under alla interaktioner 

med patienten. Viktigt att vara tillgänglig. 

Personalen erbjöd patienterna kontinuerlig 

information och bekvämligheter. De använde 

sig av kommunikationsfärdigheter. Visa 

respekt genom att vara lugn, prata lugnt och 

inte skrika, ge personerna plats samt att 

använda ett icke hotande öppet kroppsspråk. 

Att ge dem en varm filt kunde ibland göra en 

stor skillnad för att få patienterna att känna 

sig trygga och att det var någon som brydde 

sig om dem. De flesta kände sig trygga med 

att sätta gränser för vilka beteenden som 

skulle tolereras eller ej. Väntetider och 

stressen över okända diagnoser, prognoser 

och behandlingar gjorde att frustrationen 

ökade hos patienterna. Information gjorde att 

de kände att de hade kontroll över sin 

situation och på det sättet kunde de undvika 

våld. De var förutseende och såg till 

patienternas behov innan de blev agiterade. 
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Land: USA 

Att jämföra olika 

representativa 

akutmottagningars 

våldsprogram i 

New Jersey samt i 

Kalifornien. 

Design: Kvantitativ jämförande surveystudie. 

Metod: Tvärsnittsundersökning. 

Population: Sjuksköterskechefer, säkerhetschefer 

personal som arbetade på akutmottagningar i New 

Jersey samt i Kalifornien. 

Urval: I New Jersey blev sjukhusen slumpmässigt 

utvalda. Storleken på Kalifornien gjorde det svårt 

att samla in ett slumpmässigt urval från hela staten 

och de använde sig därför av 25 av 58 distrikt. I 

Kalifornien blev 125 sjukhus erbjudna att vara med, 

116 accepterade att delta. I New Jersey bjöd de in 

71 sjukhus, och 50 deltog. 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: 
Sjuksköterskechefer, säkerhetschefer och deras 

personal från totalt 166 akutmottagningar. 

Datainsamlingsmetod: Intervjuer, genomgång av 

faciliteter och granskning av skriftliga riktlinjer, 

rutiner och utbildningsmaterial på plats på 

sjukhusen år 2002-2005. 

Analysmetod: Jämförande statistisk analys. 

Förekomsten av individuella säkerhetskomponenter 

på arbetsplatsen jämfördes mellan Kalifornien och 

New Jersey med hjälp av Pearson chi-två-tester. 

Poäng för de fyra programkomponenterna 

jämfördes med hjälp av Mann-Whitney U-test, och 

samband beräknades med Spearmans 

korrelationskoefficienter. I syfte att justera för 

multipla jämförelser och minimera typ-1-fel 

användes Bonferronikorrigeringar. 

Styrkor:  

Pilotstudie gjord med 

beräkning av power, det 

slutliga urvalet mötte eller 

överskred det målen. 

Intervjuarna var tränade ihop 

och utförde de första 

intervjuerna tillsammans för att 

säkerställa att de utfördes på 

samma sätt i båda staterna. 

Lämplig population till syftet. 

Svagheter: 

Informationen samlades in 

genom självrapport, vilken kan 

leda till subjektivitet. 

De två stater som ingår i 

studien behöver inte vara 

representativa för övriga 

sjukhus i nationen. 

Studien samlade in data om 

olika våldsförebyggande 

program men bedömde aldrig 

kvalitén på dessa. 

Orsaken till bortfall 

analyserades ej. 

Få referenser. 

Ingen uppgift om de sökt eller 

fått etiskt godkännande eller ej. 

Bevisvärde: 

Medelhögt. 

Kalifornien: Vanligaste ämnet i utbildningen 

var att lära sig identifiera egenskaper hos 

aggressiva och våldsamma patienter. 

New Jersey: Det mest gemensamma temat var 

användningen av verbala metoder för att 

dämpa aggressivt beteende. 

Båda: De flesta akutmottagningarna hade 

riktlinjer för när en patient utsatte personalen 

för våld. Övervakningskameror var den 

vanligaste utrustningen i arbetsmiljön för att 

förebygga våld. Även alarmsystem var vanligt 

förekommande. Endast en femtedel av 

akutmottagningarna motsvarade kraven på 

tillräcklig belysning och sikt samt 

elimineringen av områden i arbetsmiljön där 

personalen kan bli inträngda. Det fanns brister 

i kontrollen av inkommande patienter. Över 

hälften av akutmottagningarna erbjöd 

utbildning i hur personalen ska kunna förutse 

och känna igen tecken på aggression och våld. 

Säkerhetskomponenterna (t.ex. utbildning, 

administration och riktlinjer) tenderade att 

öka med storleken på staden som 

akutmottagningen fanns i. 

 

 

 



 

 

Sid 11 (14). 

Författare,  

Artikelns titel, 

Tidskrift, Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Petzäll, K., Tällberg, 

J., Lundin, T., & 

Suserud, B. (2011). 

Threats and violence 

in the Swedish pre-

hospital emergency 

care. International 

Emergency Nursing, 

19(1), 5-11. 

doi:10.1016/j.ienj.20

10.01.004 

Land: Sverige 

Att undersöka 

incidensen av hot 

och våld i den 

svenska 

ambulanssjukvårde

n samt att beskriva 

dessa situationer. 

Design: Kvalitativ och kvantitativ deskriptiv 

surveystudie. 

Metod: Surveystudie. 

Population: 134 sjuksköterskor och 

ambulanssjukvårdare från 11 olika 

ambulansstationer i 4 olika län. Arbetserfarenheten 

varierade mellan 3 månader och 41 år (medel=12 

år, median=8 år). Deltagarna skulle ha minst 3 

månaders erfarenhet av nuvarande jobb och ha 

minst 50% tjänstgöring på ambulansen. Samtliga 

sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare som 

uppfyllde inklusionskriterierna och accepterade att 

vara med i studien fick delta. 170 blev inbjudna och 

134 av dem deltog.  

Urval: Bekvämlighetsurval användes på ett sådant 

sätt att de återspeglade en representativ bild av den 

svenska ambulanssjukvården. 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: 134 

sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare. 

Datainsamlingsmetod: En ny enkät utformades, 

denna enkät granskades av tre experter med 

erfarenhet av forskning inom det prehospitala 

området, och en pilotstudie genomfördes innan den 

riktiga studien.  

Analysmetod: Data analyserades med hjälp av 

statistikpaketet för samhällsvetenskap. Både 

deskriptiv samt inferentiell statistik användes. Den 

deskriptiva delen redovisas i tabeller, och den 

inferentiella delen används för att visa påverkan av 

kön, yrkeserfarenhet och professionsgrupp. 

Styrkor:  

Bra svarsfrekvens (79%) vilket 

innebär att deltagarna 

uppfattade frågorna som 

relevanta för sitt arbete. 

Godkänd av etisk kommitté. 

Relevant urval. 

Tydligt beskriven samt relevant 

datainsamling och dataanalys. 

Logiskt, begripligt och tydligt 

beskrivet resultat. 

Pilotstudie genomfördes. 

Svagheter: 

Vad som uppfattades som hot 

kunde variera mellan olika 

personer, i synnerhet de som 

inte är illegala samt de som 

tolkas som diffusa. 

En del av deltagarna hade lång 

erfarenhet och kan därför ha 

glömt bort väsentliga delar från 

deras tidigare upplevelser. 

Bekvämlighetsurvalet innebär 

här en begränsning då alla de 

stora städerna i Sverige inte var 

med. 

Relationen mellan forskare och 

deltagare är ej beskriven. 

Bevisvärde: 

Högt. 

Den vanligaste orsaken till hot var: att 

patienten var påverkad av alkohol eller 

droger, att patienten eller anhöriga anmärkte 

på att det tagit lång tid innan ambulansen 

kom, behandling och vårdbehov kopplat till 

deras okunskap om sjukdomen eller 

symtomen, ibland till följd av psykisk ohälsa 

eller sjukdom, att patienten känt sig frustrerad 

eller arg r/t den hjälplöshet de kände i den 

akuta fasen. Förövaren var oftast patienten, 

men det hände även att anhöriga eller andra 

personer var inblandade. Intoxikation samt 

sänkt medvetandegrad var de två enskilt 

viktigaste orsakerna till att de höjde 

beredskapen för att hot eller våld skulle 

inträffa. Den tredje orsaken var då de åkte på 

larm om misshandel, och oftast kom dit före 

polisen. Våld och hot förekom jämnt över 

dygnets timmar och veckans dagar, ett något 

större antal incidenter skedde på helgerna. 

Incidenterna inträffade ofta i patientens 

bostad. Situationer med hot eller våld uppkom 

nästan omedelbart efter första kontakten med 

patienten. I mer än hälften av fallen bedömdes 

det att förövaren varit påverkad av alkohol 

eller droger. Ungefär en tredjedel av 

förövarna bedömdes vara psykiskt sjuka eller 

att de drabbats av förvirringstillstånd. I många 

fall var alkohol eller drogpåverkan 

kombinerat med psykisk sjukdom. I nästan 

90% var förövaren en man. 
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doi:10.1016/j.ienj.20

09.11.007 

Land: Australien 

Att beskriva 

upplevelser av 

patientrelaterat 

arbetsplatsvåld 

under den 

föregående 

månaden från en 

grupp triage-

sjuksköterskor. 

Design: Kvalitativ deskriptiv studie. 

Metod: Beskrivande. 

Population: Sjuksköterskor som arbetade i triagen 

på en akutmottagning på ett regionalt trauma- och 

utbildningssjukhus i New South Wales, Australien. 

Det var två män och fyra kvinnor, med en 

åldersspridning mellan 29-53 års ålder. Deras 

erfarenhet varierade mellan 4-21 år. Fem var 

heltidsanställda och en var deltidsanställd. 

Urval: Sex deltagare rekryterades till studien med 

hjälp av ändamålsenligt urval. 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: Se population. 

Datainsamlingsmetod: Semi-strukturerade 

intervjuer. Ljudupptagning användes. 

Analysmetod: Ljudinspelningar transkriberades 

som sedan analyserades genom kvalitativ 

innehållsanalys. Data validerades genom verifiering 

av resultaten med deltagarna för att säkerställa att de 

kände igen dem som en sann representation av deras 

berättelser. 

Styrkor:  

Validering genom deltagarna. 

Författarna uppger att det inte 

föreligger några 

intressekonflikter gällande 

denna studie. 

Stort antal referenser. 

Godkänd av etisk kommitté 

samt att de för ett etiskt 

resonemang. 

Tydligt beskriven samt relevant 

datainsamling och dataanalys. 

Logiskt, begripligt och tydligt 

beskrivet resultat. 

Svagheter: 

Ej generaliserbar. 

Litet urval. 

Bevisvärde: 

Högt. 

 
 

 

Identifiering av riskfaktorer t.ex. lång 

väntetid, alkohol och andra missbruk, bristen 

på utbildning för att minimera våld samt 

frustration över oanvändarvänliga och 

komplexa rapporteringsmetoder. Psykiskt 

sjuka patienter sågs som en riskgrupp, de 

anställda hade inte tillräcklig utbildning för att 

hantera dessa patienter. Lång väntetid sågs 

som den största riskfaktorn. Patienter som var 

intoxikerade med alkohol sågs som en 

riskgrupp, det ansågs finnas mindre 

sannolikhet för detta vid andra drogmissbruk. 

Hälften av deltagarna ansåg att yngre patienter 

hade en större sannolikhet att initiera ett 

våldsamt beteende, framförallt unga mödrar. 

Patientrelaterat våld var vanligast på 

eftermiddagarna, på helgerna samt under 

vintern, det var då det var flest patienter där. 

Patienter från en lägre socioekonomisk 

bakgrund var mer benägna att utöva våld. 

Några uttryckte en tro på att äldre erfarna 

sjuksköterskor var mindre benägna att få 

problem med våld än yngre. De upplevde att 

arbetsgivaren nu fokuserade på strategier 

inriktade på att reagera på ett våldsamt 

beteende istället för att förebygga det. Detta 

inkluderade att säkerhetspersonal var 

närvarande, överfallslarm samt utformningen 

av arbetsplatsen. Det fanns en nolltolerans 

mot våld, men inte några konsekvenser för 

den som bröt mot detta. Medvetenhet om 

varningssignaler var viktigt för att kunna läsa 

av potentiellt våldsamma patienter. 
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plus with full text 
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Land: USA 

1. Att undersöka 

prevalensen av 

arbetsplatsvåld 

upplevt av 

sjuksköterskor i 

Nebraska. 

2. Att mäta 

rapporterandet av 

våld samt 

uppföljandet av 

arbetsgivaren. 

3. Att analysera de 

sammanlagda 

resultaten och 

identifiera 

lösningar för 

prevention av 

arbetsplatsvåld 

samt support till 

skadade arbetare. 

Design: Deskriptiv kvalitativ och kvantitativ 

surveystudie. 

Metod: En pilotstudie genomfördes för att 

undersöka validiteten samt att se hur relevanta 

frågorna var till studiens syfte.   

Population: Registrerade sjuksköterskor samt de 

som arbetade aktivt inom sjukvården i Nebraska. 

Urval: Frågeformuläret i pilotstudien delades ut på 

campus, och nästa placerades på Nebraska Nurses 

Associations hemsida på internet.  

Beskrivning av slutgiltig studiegrupp: 68 st 

registrerade sjuksköterskor som läste en 

vidareutbildning deltog i pilotstudien. Sedan deltog 

148 st sjuksköterskor varav 27 personer licensierade 

vårdare i den slutgiltiga studien. 

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär. 

Analysmetod: Jämförande analys av 

frågeformulären. Resultaten analyserades och 

placerades i tabellform för rapportering. Chi-två-

statistik med Yates korrigering användes för att 

bestämma om resultaten från de två frågeformulären 

skilde sig åt. 

Styrkor:  

Tydligt beskrivet syfte. 

Pilotstudie genomfördes.  

Logiskt, begripligt och tydligt 

beskrivet resultat.  

Godkänd av etisk kommitté 

samt att de för ett etiskt 

resonemang. 

Använder ett modifierat redan 

tillgängligt frågeformulär. 

Svagheter: 

Analysen ej ordentligt 

beskriven. 

Få referenser. 

Eventuella bias diskuteras ej.  

Bevisvärde:   

Medelhögt.   

Ca 30 % av personalen uppgav att de utsatts 

för våld på arbetet. 28 % hade blivit verbalt 

ofredade och 25 % hade utsatts för verbala 

hot. Studien visade att de vanligaste 

förövarna var patienter.  Verbala hot var den 

typ av hot som var vanligast förekommande 

bland anmälningar. Även fysiskt hot och 

våld förekom. Det kunde röra sig om 

sparkar, slag, spottning, nyp, bli riven, 

omvriden hand eller arm, verbala hot samt 

verbalt ofredande. Det vanligaste ”vapnet” 

var sådant som fanns i omgivningen. Förslag 

på preventiva åtgärder som framkom: årlig 

uppfräschning av utbildning, möjlighet att 

sedera patienterna, minska antalet 

psykiatriska patienter samt patienter som 

kom dit med polisen, bara visa sitt förnamn 

på namnskylten, öka medvetenheten och ha 

mer utbildning, hantering av läkares 

beteenden, säkerhetspersonal dygnet runt, 

skottsäkra glas, sjuksköterskestationen ej 

synlig från väntrummet eller utifrån, mer 

personal i riskområden, tyst och lugn miljö, 

ökad implementering av säkerhetsåtgärder, 

träna de-eskaleringstekniker, hårdare straff 

för de som utsatte personal för hot eller våld, 

support från läkare, att inte placera 

våldsamma patienter på ställen där de kunde 

skada andra. 
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Zuzelo, P., Curran, 

S., & Zeserman, M. 

(2012). Registered 
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Association, 18(2), 
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Land: USA 

Att undersöka 

vårdpersonalens 

individuella samt 

gruppens gensvar 

på våldsdåd som 

utförs av patienter 

mot vårdgivare. 

Design: Kvalitativ explorativ deskriptiv studie. 

Metod: Intervjuer med fyra fokusgrupper. 

Population: Sjuksköterskor och vårdbiträden på två 

slutna psykiatriska akutmottagningar. De var 

tvungna att arbeta i den direkta vården med vuxna 

patienter och ha en heltidstjänst. Chefer, 

arbetsledare samt utbildare exkluderades. Deltids- 

och timanställda exkluderades, samt personal som 

arbetat mindre än 6 månader på kliniken.   

Urval: Deltagarna valdes ut baserat på deras vilja 

att justera schemat efter fokusgruppsintervjuerna.  

Beskrivning av slutlig studiegrupp: 4 

fokusgrupper med 4-6 sjuksköterskor och 

vårdbiträden i varje. 

Datainsamlingsmetod: Ljudupptagning användes 

under intervjuerna. Frågorna som användes var 

förutbestämda och de började med breda frågor för 

att sedan smalna av till mer riktade frågor. Flip-

diagram användes för att organisera diskussioner. 

Intervjuerna avslutades då mättnad upplevdes. 

Analysmetod: Tematisk analys. Ljudupptagningen 

transkriberades och dessa verifierades av alla 

forskarna. Identifieringsuppgifter togs bort. De 

transkriberade intervjuerna slogs samman till en 

enda stor fil för att underlätta organiserad 

dataanalys. Extraherade viktiga uttalanden och 

formulerade meningsenheter för att sedan 

identifiera underteman samt huvudteman. Detta 

bekräftades sedan med hjälp av en forskande 

sjuksköterska som var expert inom området och 

slutligen även av experter inom kvalitativ 

forskning. 

Styrkor:  

Enligt författaren fanns inga 

intressekonflikter avseende 

forskning, författarskap eller i 

offentliggörandet av artikeln. 

Godkänd av etisk kommitté. 

Tydligt beskriven samt relevant 

datainsamling och dataanalys. 

Logiskt, begripligt och tydligt 

beskrivet resultat. 

Resultatet granskat av experter 

inom området. 

Svagheter: 

Ej generaliserbar. 

Det var fler vårdbiträden än 

sjuksköterskor som deltog i 

fokusgruppsintervjuerna, och 

därmed personer med lägre 

utbildningsnivå. 

Trots sekretess anser forskarna 

att det finns en risk att 

deltagarna kan ha varit rädda 

att delge viss känslig 

information. 

Bevisvärde: Medelhögt.   

 
 

Denna artikel handlar om den psykiatriska 

vården. De beskrev vikten av att skydda sig 

själva och andra genom att känna igen 

triggers för våld eller minimera de potentiella 

negativa effekterna av våldsamma möten. De 

påtalade vikten av att identifiera tidigare 

influenser som ökade eller skapade potential 

för våld. Personalen återspeglade ofta på vad 

våldsamma patienter kan ha tänkt eller gjort 

före attacken för att utveckla strategier till att 

förhindra våld i framtiden. Några antog 

förebyggande och tidigt begränsande åtgärder, 

såsom att inskränka patientens frihet, för att 

förhindra patientens aggression och att 

beteenden trappades upp till våld. Personalen 

ansåg också att fysisk distans var viktigt för 

att minska personskador. De noterade att det 

var viktigt att vara uppmärksam på 

omgivningen samt patienternas kroppsspråk. 

Personalen stöttade varandra och uppskattade 

teamet, detta gjorde att arbetsmiljön kändes 

mer säker. Personalen observerade att en helt 

kvinnlig bemanning tycktes uppmuntra till 

mer patientaggresion. De förstod att viss ilska 

och våld uppstod till följd av psykisk 

sjukdom. De var medvetna om att våld kunde 

uppstå när som helst. De trodde att 

patienterna såg personalen som ”säkra” mål 

för attacker eftersom de visste att personalen 

inte skulle hämnas. Patienterna hade lärt sig 

från tidigare incidenter att det inte blev några 

konsekvenser av deras handlande. 
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Bilaga 1. Mall för bedömning av relevans 

 

version 2010:1.2 

Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  __________ 

 utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok  Bilaga 1:1 



 

 

Kommentarer till mallen för bedömning av relevans 

Studiepopulation 

1. Valet av exklusionskriterier påverkar ofta studiens generaliserbarhet och kan påverka 

utfallet. Ofta exkluderas patienter felaktigt på grund av bl a samsjuklighet, ålder, 

samtidigt intag av vanliga mediciner eller kvinnligt kön. Många andra skäl till var  för 

patienter utesluts har rapporterats. Knappt hälften av de exklusionskriterier som anges i 

randomiserade studier som publicerats i välrenommerade tidskrifter har  rapporterats 

vara välgrundade. 

Undersökt intervention 

2. Exempel på interventioner med bristande relevans kan vara t ex när beredningsformen inte 

är godkänd i Sverige. 

3. För läkemedelsstudier finns risker för felaktig dos, administrationssätt, bered nings  form, 

administrationstidpunkt. För metoder som kirurgi och psykoterapi kan lik nande 

resonemang användas (val av teknik, tidpunkt etc). 

4. Uppnår alla behandlare samma resultat, eller beror resultatet på behandlarens skicklighet 

(snarare än själva behandlingen)? Detta kan vara speciellt relevant för psykoterapi, kirurgi 

och andra manuella tekniker. 

Jämförelseintervention 

5. Läkemedelsstudier: Har man använt placebo även om det fanns aktiva kontroller att tillgå vid 

studiens utförande? Är jämförelseinterventionen representativ? Det är t ex vanligt med 

studier där man använder kontrolläkemedel som visat sig vara sämre än genomsnittet eller 

inte ens är tillgängliga i Sverige. Se även punkt 2 ovan. 

Studielängd 

6. Har studien avbrutits i förtid? Varför? 
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Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik Bilaga 4 

Bilaga 5. Mall för kvalitetsgranskning av studier 
med kvalitativ forskningsmetodik – 
patientupplevelser 

 
version 2012:1.4 

SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats och 

kompletterats för att passa SBU:s arbete. 

Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  __________ 

Total bedömning av studiekvalitet:   

Hög    Medelhög    Låg   

Anvisningar: 

• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 

• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

 

    

  

a)   Utgår studien från en väldefinierad  

problemformulering/frågeställning? 

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställ ning et c): 

  

a)   Är urvalet relevant? 

b)   Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

c)   Är kontexten tydligt beskriven? 

d)   Finns relevant etiskt resonemang? 

e)   Är rel ationen forskare/urval tydligt beskriven? 

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 



 

 

utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok  Bilaga 5:1 Bilaga 5:2
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Kommentarer till mallen för kvalitetsgranskning  av studier 

med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser 

1. SyfteFunde

ra över: 

• vad målsättningen med studien var 

• varför det är viktigt 

• relevansen 

• om kvalitativ metodik är lämplig för att utforska problemområdet/svara på 

frågeställningen. 

2. UrvalFunde

ra över: 

• om forskaren redovisat bakgrund till vald urvalsmetod 

• om forskaren redovisat hur deltagarna valdes ut 

• om forskaren redovisat varför de valda deltagarna valdes ut 

• om forskaren redovisat hur många deltagare som valdes ut 

• om forskaren redogjort för om någon inte valde att delta och i så fall varför 

• om forskaren lyfter fram etiska resonemang som sträcker sig längre  än ”informed 

consent” och ”ethical approval” 

• om forskaren beskrivit relationen mellan forskare och informant och hur denna skulle 

kunna påverka datainsamlingen, exempelvis tacksamhetsskuld, beroende förhållanden 

etc. 

3. Datainsaml

ingFundera över: 

• om ”settingen” för datainsamlingen var berättigad 

• om det framgår på vilket sätt datainsamlingen utfördes (t ex djupintervju, 

semistrukturerad intervju, fokusgrupp, observationer etc) 

• om forskaren har motiverat vald datainsamlingsmetod 

• om det explicit framgår hur vald datainsamlingsmetod utfördes  (t ex vem intervjuade, hur 

länge, användes intervjuguide,  var utfördes intervjun, hur många observationer etc) •

 om metoden modifierades under studiens gång   

(om så är fallet, framgår det hur och varför detta skedde) 

• om insamlat datamaterial är tydliga   

(t ex video eller ljudinspelningar, anteckningar etc) 

 utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok  Bilaga 5:3 



 

 

• om forskaren resonerar kring om man nått mättnad, dvs när mer datainsamling inte ger 

mer ny data (inte alltid tillämpbart) 

• om det är tillämpbart att föra ett mättnadsresonemang, fundera på om det är rimligt, dvs 

faktiskt validerat på goda grunder. 

4. AnalysFun

dera över: 

• om analysprocessen är beskriven i detalj 

• om analysförfarandet är i linje med den teoretiska ansats som eventuellt låg till grund för 

datainsamlingen 

• om analysen är tematisk, framgår det hur man kommit fram till dessa teman? 

• om tabeller har använts för att tydliggöra analysprocessen 

• om forskaren kritiskt har resonerat kring sin egen roll, potentiell bias eller inflytande 

under analysprocessen 

• om analysmättnad råder (kan man hitta fler teman baserat på redovisade citat?). 

5. ResultatFu

ndera över: 

• om resultaten/fynden diskuteras i relation till syftet eller frågeställningen 

• om ett adekvat resonemang förs kring resultaten eller om resultaten bara är 

citat/dataredovisning 

• om resultaten redovisas på ett tydligt sätt (t ex är det lätt att se  vad som är citat/data och 

vad som är forskarens eget inlägg) 

• om resultatredovisningen återkopplas till den teoretiska ansats som eventuellt låg till 

grund för datainsamling och analys 

• om tillräckligt med data redovisas för att underbygga resultaten 

• i vilken utsträckning motstridiga data har beaktats och framhålls 

• om forskaren kritiskt har resonerat kring dess egen roll, potentiell bias eller inflytande 

under analysprocessen 

• om forskaren för ett resonemang kring resultatens överförbarhet eller andra 

användningsområden för resultaten. 
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