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Abstrakt

För vårdpersonalen som arbetar inom akutsjukvården eller med dementa patienter 
i äldrevården finns stora risker för att de ska bli utsatta för hot och våld i sina
arbeten. Forskningen visar att hot och våldshandlingar ökar mot vårdpersonalen. 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vårdpersonalens upplevelser av 
hot och våld från patienten och/eller dennes närstående. Sju vetenskapliga artiklar 
analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats.
Analysen resulterade i fem kategorier som speglade vårdpersonalens upplevelser 
av hot och våld. Kategorierna var: att känna sig rädd, frustrerad och maktlös, att 
sakna stöd, uppföljning och utbildning från arbetsgivaren, att vårdpersonalen 
använder sin erfarenhet och yrkesidentitet i våldssituationer, att relationen till
patienten och kvalitén på vården påverkas negativt, att uppskatta stödet från sina 
kollegor. Hot och våld involverar en klar och tydlig utmaning för vårdpersonalens 
säkerhet, välbefinnande och hälsa. Våldsincidenter väcker kraftiga känslor hos 
vårdpersonalen. De saknade stöd från sina chefer, men beskrev vikten av att få 
prata om våldshändelsen med sina arbetskamrater. Forskningen visar att 
regelbundna stödsamtal ökar kompetensen och tillfredställelsen med arbetet. 
Genom ökad kunskap och förståelse av hot och våld i arbetet kan vårdpersonalen 
få bättre hjälp och stöd för att må bra och klara av sitt arbete på bästa sätt. 

Nyckelord: kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie, hot, våld, vårdpersonal, 

maktlös, stöd.
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Arbetsområden inom psykiatri, akutsjukvård och med dementa eller förståndshandikappade 

personer utgör de största riskgrupperna för att utsättas för hot och våld inom vården

(Arbetslivsinstitutet, 2004). Definitionen på hot är en varning för en obehaglig konsekvens 

som initiativtagaren av ett yttrande kan få den drabbade personen att lyda under om denne inte 

agerar på det krävda sättet. Våld definieras som en oberättigad användning av fysisk styrka,

som ett medel att pressa eller som ett medel att straffa någon (Nationalencyklopedin, 1996).

Årliga nationella undersökningar från England visar på en ökning av anmälda fall om hot och 

våld mot vårdpersonalen. Studien mellan 2000-2001 identifierade 84 273 rapporterade fall av 

våld och aggression, en ökning med 30 % sedan den tidigare studien som utfördes mellan 

1998-1999. Den senare studien visade en ökning med ytterligare 13 % till 95 501 rapporterade 

incidenter. Möjliga bidragande orsaker till de kraftiga ökningarna kan delvis ha varit ökad 

medvetenhet att rapportera inträffade incidenter men också ökat tryck mot sjukhuset och ökad 

frustration på grund av de allt längre väntetiderna. Det finns ökad tendens att tillgripa fysiskt 

och verbalt våld mer generellt i samhället och detta visar sig även inom sjukvården där våldet 

mot vårdpersonalen ökar (Department of Health Survey, 2000-2001).

I en svensk studie från 17 av de 22 svenska landstingens alla ambulansstationer, visade 

resultatet att hot och våld mot ambulanspersonalen var vanligt förekommande och ett ökande 

problem enligt undersökningspersonerna. Under ett års tid som studien pågick hade 16 

procent av ambulanspersonalen blivit utsatta för fysiskt våld, 41 procent (n=875) hade blivit 

hotade eller trakasserade. Hot och våld var vanligast i stora städers centrum där var tredje 

person som arbetar i ambulanssjukvården blivit utsatt för hot eller våld under det senaste året 

(Hedlin & Petersson, 1998). En svensk forskningsrapport från äldrevården visar att våld och 

aggressiva beteenden mot personalen var vanligt, våldet förekom någon gång per vecka till 

någon gång per månad medan 18 % rapporterade om dagligt våld. Det fysiska våldet var den 

vanligaste typen och bestod av 88 % av incidenterna på vårdhem för äldre (Åström, Bucht, 

Eisemann, Norberg & Saveman, 2002).

Våld är en reaktion av personens överväldigande känslor av passivitet och hjälplöshet. En 

patients beteende är vanligen en överreaktion på en stark känsla av att något är av största vikt 

för honom eller henne. Hjälplöshet och förlorad kontroll över situationen uttrycks vanligen 

innan det fysiska våldsutövandet sker (Bach, Lion & Climent, 1971). Akutvårds- och 

ambulanspersonal möter ofta människor som drabbats av en krisreaktion på grund av plötslig 

sjukdom, olyckshändelse eller dödsfall (Sanders, 2001). De psykologiska teorierna fungerar 
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som ett hjälpmedel att förstå människors villkor – deras glädje och sorg, livsvilja och 

dödsångest. Vårdpersonalen behöver därför förstå förloppet vid en traumatisk kris. Den första 

fasen är chockfasen som kan vara från ett kort ögonblick till ett par dygn, den övergår i 

reaktionsfasen då den drabbade reagerar med hela sitt känsloregister. Reaktionerna är högst 

individuella och kan snabbt förvandlas från gråt till raseriutbrott. Det psykiska försvaret som 

hjälper oss att balansera våra känsloliv har i en sådan situation brutits ned (Cullberg, 1993).

Akutpersonalen måste alltid överväga komplexa differentialdiagnoser som inkluderar 

biologiska orsaker till ett aggressivt beteende som hypoxi, hypoglykemi, hjärntumör, mental 

sjukdom, intoxikation av alkohol eller andra droger. Personalen bör vara väl medveten om sin 

omgivning vid undersökning av en möjligt våldsam patient och försöka ha en eller två andra 

från personalen närvarande vid undersökningen och tänka på riskerna med dinglande 

halsband, stetoskop eller långt hår som patienten lätt kan greppa tag. Vanligtvis föregås en 

våldsepisod av tecken som en förändring i aktivitetsnivån hos patienten som att denne blir 

rastlös och börjar gnida sina händer (Sanders, 2001; Merrick, 2003). 

Miljön i ambulansen och på akutmottagningen blir allt mer högteknologisk. Många patienter 

upplevde känslor av rädsla och ångest över övervakningsutrustning som de inte förstår vad 

den används till. Patienterna beskrev också en känsla av att vara bunden och kontrollerad av 

utrustning som var främmande (Granberg, Bergbom, Engberg & Lundberg, 1998).

Den äldre patienten med någon form av demens har ofta svårt att uttrycka sig på ett sätt som 

andra förstår liksom de har svårigheter att förstå vad andra säger. De är ofta plågade av oro på 

grund av bristande överensstämmelse mellan deras egen förmåga och situationens krav. Den 

demente patientens oro ökar i en okänd miljö med okända ansikten, deras förmåga att hantera 

stress är delvis eller kraftigt förminskad vilket kan leda till utagerande våldsamma beteenden 

(Kitwood, 1999). Lättväckt aggressivitet föreligger hos 35-50 % av patienter med demens. 

Den är ofta kopplad till känslor av hjälplöshet, ångest, vanföreställningar och 

kommunikationssvårigheter med omgivningen. Smärta kan vara en differentialdiagnos till det 

aggressiva beteendet. Våldsincidenter inträffar nästan dagligen i vården av dementa (Freyne 

& Wrigley, 1996). Att hjälpa den demente patienten blir extra komplicerat under de perioder i 

demensen då de psykologiska funktionerna snabbt försämras. Retlighet kan förenas med 

paranoid misstänksamhet och en allmän elakhet. Människans tidigare karaktärsdrag kan

förstärkas och karikeras så temperamentsfullhet blir häftiga vredesutbrott. Den dementes 

hämningar fungerar inte längre vilket ofta blir mycket påfrestande för vårdarna. Den demente 

känner sig lätt hotad och går till handgripligheter för att försvara sig (Cullberg, 1993). 
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Sjukvårdspersonalen har rätten att förvänta sig en säker arbetsplats och 

sjukvårdsorganisationen har en laglig och etisk plikt att göra sitt yttersta för att förebygga att 

personalen blir misshandlade eller illa behandlade i samband med sitt arbete (National Audit 

Office, 2003). Enligt Arbetarskyddsstyrelsens kungörelser (AFS 1993:2) skall arbetstagaren 

ha tillräcklig utbildning och information för att säkert kunna utföra sitt arbete. Arbetsgivaren 

ska utreda de risker för hot och våld som kan förekomma i arbetet samt att i möjligaste mån 

reducera dessa. Rutiner ska skapas för hur hot och våld hanteras samt att tillfällen ges till 

övningar om hur personalen på bästa sätt agerar vid oförutsedda våldssituationer. Finns risk 

för hot och våld skall även särskilt stöd och handledning ges. Arbetsgivaren skall även se till 

att eventuella tillbud rapporteras och därefter följs upp. Arbetsskadestatistiken som gäller de i 

huvudsak fysiska skador som lett till sjukskrivning visar på en tydlig ökning av skador på 

grund av våld. Ökningen har skett framförallt bland sjukvårdsbiträden, sjuksköterskor och 

socialtjänstemän enligt arbetarskyddsstyrelsen. Hur drabbar de ökade våldet vårdpersonalen?

Psykiatripersonal är en av de stora riskgrupperna för hot och våldsbeteenden men 

exkluderades på grund av författarens tro på att den psykiatriska avdelningen skiljer sig från 

den allmänna sjukvården genom att våldet antas vara mer förväntat, utbildningen hos 

personalen är troligen högre och säkerheten på avdelningen antas vara bättre. Däremot finner 

vi ofta patienten med psykiatrisk sjukdom både inom akutsjukvården och inom äldrevården. 

Begreppet vårdpersonal kommer att användas för att beskriva undersökningspersonerna, dessa 

är undersköterskor, ambulanssjukvårdare och sjuksköterskor. Enstaka gånger skrivs det om 

sjuksköterskorna eftersom innehållet kräver att yrkeskategori specificeras.

Syftet är att beskriva vårdpersonals upplevelser av hot och våld från patienten och/eller

närstående. Fokuseringen ligger på akutsjukvården och äldresjukvården. För den intresserade 

finns yrkeskategori till respektive studie specificerat i tabell 1.
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Metod

Litteratursökning

Litteratursökningen av vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna: Academic search, Cinahl, 

Medline och genom sökning i olika vetenskapliga tidsskrifter. I litteratursökningen användes 

följande sökord: violence, violent, experience, behaviour, nurses, threats, aggression, patients, 

managing, elderly, acute, prehospital, emergency. Sökorden har använts i olika kombinationer

Nurses AND Experiences AND Violence och genom att använda hela meningar. Sökningen 

fortsatte genom att söka i referenslistor från de funna artiklarna som berörde syftet. 

Artiklarnas abstrakt lästes för att kontrollera att de svarade mot syftet. Tiden för sökningen 

begränsades inte. 

Kvalitetsgranskningen av utvalda artiklar har gjorts med stöd av frågeställningarna i Willman

och Stoltz (2002, s.89-90). Syftet bedöms och dess överensstämmelse med innehållet. Finns 

en tydlig och lämplig problemformulering? För att kvalitativa studier ska bedömas ha hög 

kvalité ska de bland annat innehålla ett klart beskrivet sammanhang där urvalsprocessen är 

välbeskriven och motiverad. Framgår det att urvalsstorleken är lämplig och rättfärdigas den av 

resultatet? Bortfall av urvalet och dess orsaker ska presenteras. Datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetoden ska vara välbeskriven. Är metoden lämpliga i 

förhållande till forskningsfrågan? På vilket sätt har tillförlitligheten av analysen kontrollerats?

Giltigheten granskas genom att studera om resultatet är logiskt och begripligt. Har brister i 

arbetets metodik påpekats och diskuterats, har forskaren granskat sin egen roll i 

forskningsarbetet? Finns det tillräckligt med data som stöd för slutsatserna? Brister i 

ovanstående kriterier ger lägre kvalité. 

Analysmetod

De kvalitativa artiklarna analyserades med hjälp av innehållsanalys med manifest ansats, det 

handlar om vad texten faktiskt säger det synliga, uppenbara. Syftet med innehållsanalys, 

oavsett typ av data, är att organisera och strukturera informationen genom kategorisering. 

Detta sker löpande under analysprocessen. Forskaren ska reducera materialet till hanterbar 

storlek för att kunna analysera och komma fram till hållbara slutsatser (Polit & Beck, 2004, s 

570-573). Kvalitativ innehållsanalys bör tillhandhålla en metodisk och objektiv bild av det 

studerade fenomenet. Innehållsanalysen omfattar inga enkla regler eller procedurer, den 

fokuserar sig på mänsklig kommunikation och är speciellt passande att tillämpa inom 

forskningen för sjuksköterskor (Downe-Wamboldt, 1992). Materialet lästes flera gånger för 
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att se helheten i texterna. Textenheter som svarade mot syftet av studien togs ut. 

Textenheterna översattes, kondenserades och sorterades efter innehåll in i kategorier (jfr. 

Burnard, 1991). Att kondensera innebär att komprimera textenheten och samtidigt bevara 

kärnan i texten (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). Kategorier som var väldigt lika varandra 

kunde slås samman och det skapade en bredare kategori, analysen resulterade i fem

kategorier. Kontroll av analysen skedde för att säkerställa kategorierna som ska vara varandra 

uteslutande och överensstämmande med syftet, detta gjordes genom att gå tillbaka till 

originaldata för att se att se att materialet inte tolkats eller att något gått förlorat. Tabell 1 

nedan visar artiklar ingående i innehållsanalysen.

Tabell 1. Översikt över analyserade artiklar n=7.
Författare,
publicerings 
år.

Typ av 
studie och
Kvalité

Deltagare Datainsamlingsmeto
d
Analysmetod

Huvudfynd

Chambers 
(1998)

Eriksson &
Saveman
(2002)

Farell
(1997)

Gates,
Fitzwater &
Meyer
(1999)

Hislop &
Melby
(2003)

Kvalitativ

Kvalité: God

Kvalitativ

Kvalité: God

Kvalitativ

Kvalité: 
Medel

Kvalitativ 

Kvalité: 
Medle

Kvalitativ

Kvalité: God

5 sjuksköterskor

Äldrevård

12 
sjuksköterskor

Äldrevård

29
sjuksköterskor

Äldrevård

60 vårdgivare

Äldrevård

5 sjuksköterskor

Akutsjukvård

Intervjuer
Fenomenologisk
innehållsanalys

Intervjuer
Tematisk 
innehållsanalys

Intervjuer
Innehållsanalys 

Intervjuer. några 
strukturerade frågor 
som ledde till öppen 
diskussion i grupper. 
Innehållsanalys

Intervjuer
Fenomenologisk
analysmetod

Ssk kände sig ansvariga, hade en 
vilja att skapa kontroll över 
situationen. Känslor av hjälplöshet, 
bitterhet och att bli misstrodda av 
sina chefer. De använde sin ssk 
identitet och erfarenhet för att 
bemästra våldsincidensen. 

Sjuksköterskor upplevde 
svårigheter i mötet med de 
dementa aggressiva patienterna. 
Sammandrabbningar var vanliga, 
vilket skapade frustration. De 
beskrev starka känslor som de bar 
med sig under en lång tid. 

Sjuksköterskorna är mest 
bekymrade över våldet från sina 
kollegor, vilket är det svåraste att 
hantera. Sjuksköterskorna 
kritiserar sina chefer som 
misslyckats att bygga stödjande 
strukturer eller införa preventiva 
åtgärder.

I fokus grupperna rapporterade 
offer för patient våld att de saknade 
utbildning och träning. Dom kände 
sig sårade, ilska, frustrerade och 
sorgsna. Förargade över bristande 
respekt. Chockade, rädda och 
ambivalenta. 

Frustration, rädsla och maktlöshet 
beskrevs. Ssk kände ilska och 
skämdes över att patienten hade 
aggressiva utbrott mot dem inför 
andra patienter. Kollegorna var ett 
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stort stöd efter en incident. 

Tabell 1. Forts. Översikt över analyserade artiklar n=7

Författare,
publicerings 
år.

Typ av 
studie och
Kvalité

Deltagare Datainsamlingsmetod/
Analysmetod

Huvudfynd

Sofield & 
Salmond
(2003)

Suserud,
Blomqvist & 
Johansson
(2002)

Kvantitativ/ 
Kvalitativ

Kvalité: 
God

Kvalitativ/
Kvantitativ

Kvalité:
Medel

461
sjuksköterskor

Akutsjukvård

66 
ambulanspersonal

Akutsjukvård

Frågeformulär.
Deskriptivt korrelations 
modell 

Frågeformulär
Strukturerade frågor 
och öppna frågor.
Deskriptiv skildring av 
effekter. Statistik 
program.

91% hade upplevt verbalt 
övergrepp under den senaste 
månaden. Mer än hälften kände 
sig inte kompetenta att svara på 
verbala övergrepp. Sjuksköterskor 
som oftare utsatts för våld var mer 
benägna att lämna yrket.

Hot och våld är en obehaglig 
upplevelse. Relationen till 
patienten påverkas och vårdaren 
utför endast nödvändiga åtgärder. 
Hot och våld gör det svårt för 
ambulanspersonalen att utföras 
sitt jobb.

Resultat

Analysen resulterade i fem kategorier. Kategorierna beskrivs i löpande text och illustreras och 

valideras med citat från artiklarna.

Tabell 2. Översikt över kategorier. (n=5)

Kategorier

Att känna sig rädd, frustrerad och maktlös

Att sakna stöd, uppföljning och utbildning från arbetsgivaren

Att vårdpersonalen använder sin erfarenhet och yrkesidentitet i våldssituationer

Att relationen till patienten och kvalitén på vården påverkas negativt

Att uppskatta stödet från sina kollegor

Att känna sig rädd, frustrerad och maktlös.

Hot och våld gjorde det svårt för personalen inom akutsjukvården att utföra sina plikter, de 

flesta uttryckte frustration och maktlöshet över att inte kunna utföra sitt arbete (Hislop & 

Melby, 2003; Suserud, Blomqvist & Johansson, 2002). Personalen beskrev att de kände

maktlöshet, frustration och ilska när de blev utsatta för verbala övergrepp från patienten eller 

dennes anhöriga. De beskrev att de kände ett hat som kom från väntrummet, hat från 

patienterna eftersom vårdpersonalen sågs som en grindvakt mot deras mål som var att snabbt 

bli undersökt av läkare. Att bli utsatt för ett raseriutbrott inför andra patienter gjorde att 
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vårdpersonalen skämdes. Upplevelsen av maktlöshet och skam beskrevs som att det bryter ner 

själen. Personalen beskrev en känsla av att vilja skrika ut sin frustration och ilska, ”Hur vågar 

du behandla mig så här” (Hislop & Melby, 2003). I äldrevården beskrevs laddade 

sammandrabbningar som skapade starka känslor som vårdpersonalen bar med sig under lång 

tid. Maktlöshet och hjälplöshet beskrevs när personalen såg rädsla hos grannpatienter och 

bland annan vårdpersonal, utan att veta vad de kunde göra för att förbättra situationen. 

Personalen uttryckte frustration över att målet med samarbetet med patienten inte kunde nås 

och över den bristande möjligheten till kommunikation där allting de gjorde kunde uppfattas 

som ett hot av patienten (Eriksson & Saveman, 2002). Personalen i äldrevården uttryckte att 

de sökte denna typ av jobb för att vårda och ta hand om andra, trots detta blev de ofta 

frustrerade, arga och lessna över den överväldigande naturen av deras arbete (Gates, Fitzwater 

& Meyer, 1999). Personalen försökte att visa sin makt över patienten för att få kontroll över 

en situation där patienten blev aggressiv, men i den auktoritära rollen upplevde personalen sig 

maktlös, otillräcklig och hjälplös, något som de försökte dölja för den aggressive patienten 

(Chambers, 1998). Det dagliga våldet, både det fysiska och det verbala våldet skapade 

maktlöshet bland personalen att orka göra någonting åt situationen (Gates et al., 1999). 

Vårdpersonalen beskrev maktlöshet och såg sig inte kapabla att fullfölja rollen som 

professionell praktiker. Personalen kände sig chockade efter att de blivit klösta, slagna eller 

sparkade av den demente patienten och såg sig själva utan makt och auktoritet. 

Vårdpersonalen i äldrevården upplevde en stark känsla av att vara under press, att stå inför 

oöverstigliga mål, vilket skapade en känsla av frustration och en känsla av att vara 

bortprioriterad (Chambers, 1998).

Övergreppen inom akutsjukvården gjorde vårdpersonalen rädda, nervösa och förvirrade 

(Sofield & Salmond, 2003). Personalen var rädd för personliga skador och kände sig stressade 

över föreställningen om att vara ensam med angriparen. De upplevde känslor av rädsla, 

isolering och sårbarhet, känslor som de inte hade upplevt tidigare (Hislop & Melby, 2003).

Personalen kände sig sårbara och rädslan för oförutsedda beteenden beskrevs ofta. Det blev en 

stor skillnad i upplevelsen av hotbilden när de kom i kontakt med en person som var påverkad 

av alkohol eller narkotika, än när de mötte en äldre person som led av demens, en person som 

de ofta inte trodde hade nog fysisk styrka att sätta vårdarnas hälsa i fara. Personalen menade 

att de aldrig kunde förutse vad som kommer att hända när de tar hand om en person som är 

påverkad av alkohol eller droger (Suserud et al., 2002). Personalen kände sig utsatta, trängda 

och sårbara, då de ofta var ensamma i svåra farliga situationer och saknade flyktväg (Farell, 
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1997; Hislop & Melby, 2003). Resultatet från äldrevården visade att rädsla för aggressiva 

patienter med demens uppstod bland personalen. Personalen upplevde att de dementa 

patienterna kan bli extremt starka när de fick ett raseriutbrott. Flertalet beskrev känslor av 

rädsla, förvåning och motvilja mot förövaren (Eriksson & Saveman, 2002). Andra känslor 

som beskrevs efter våldsövergreppen var att de kände sig rädda, sårade, kränkta och chockade

(Gates et al., 1999). Vårdpersonalen var inte beredd på våldshändelserna och tyckte de var 

obehagliga upplevelser. De beskrev ett tillfälle då personalen fick fly från en situation och hur 

de efteråt hade hamnat i ett chocktillstånd. Någon kände att de skulle vilja avsluta arbetspasset 

och åka direkt hem efter att de varit med om en obehaglig, hotfull situation (Suserud et al., 

2002). Hot och våld inom äldrevården sågs som ett stort bekymmer, vårdpersonalen kände sig

konfronterad och attackerad. Personalen upplevde att de aldrig kunde veta vad de gick in till, 

det kan vara som en krigszon (Gates et al., 1999). Många gånger förstod vårdpersonalen inom 

akutsjukvården allvaret i situationen först senare, exempel när det förekom dödshot som 

riktades mot dem själva eller mot deras familjer. Sådana hot var svåra att hantera, riktigt 

obehagliga och de känslor som uppstod beskrevs som svåra att uttrycka i ord (Suserud et al., 

2002).

Efter en incident beskrevs ilska och återkommande tankar, ”vad kunde ha hänt om...”, ”tänk 

om han menade vad han sa” (Suserud et al., 2002). Ilskan över ett övergrepp beskrevs ofta, 

personalen kände sig trampad på och illa behandlad av patienterna eller deras anhöriga

(Hislop & Melby, 2003). Personalen i akutsjukvården beskrev att de bara ville göra sitt jobb, 

att vårda och ta hand om patienterna på bästa sätt och kunde inte förstå varför just de skulle 

bli utsatta för hot och våld. Personalen kunde förstå att patienten och anhöriga kunde 

missbedöma och bli upprörda över väntetiden, men kände att det inte var rätt att deras ilska 

skulle gå ut över dem som försökte sitt yttersta för att hjälpa (Hislop & Melby, 2003; Suserud 

et al., 2002). Irritation uttrycktes från en av deltagarna som arbetade i akutsjukvården, efter ett 

ämnat slag som lämnade ett rivsår i ansiktet från en ring. Efter ett fysiskt- eller verbalt 

övergrepp upplevde personalen i akutsjukvården ett starkt behov av att vilja lämna platsen för 

att samla sina tankar, lugna ner sig och reflektera över vad som hade hänt (Sofield & 

Salomond, 2003).

Personalen i äldrevården bar på skuld och oro för hur våldssituationen hade utvecklats, de 

fortsatte att gå igenom vad som hade hänt och kände sig skyldiga till att situationen uppstod, 

personalen upplevde att de inte kunde ägna den tid som de skulle behöva för att bemöta den 

demente patienten på ett värdigt sätt. Personalen beskrev att de hade så mycket hängande över 
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sina huvuden, de beskrev återkommande tankar om de hade kunnat förhindra att situationen 

uppstod och de oroade sig över vilka långtidseffekter en incident hade på alla (Chambers, 

1998). Personalen beskrev etiskt svåra situationer när patienten uppvisade kraftigt aggressiva 

beteenden när de försökte hjälpa dem med de dagliga aktiviteterna eller när patienterna 

anklagade dem för stöld. (Eriksson & Saveman, 2002)

”The waiting room turns against you and I feel so embarrassed when people 

shout at me in front of the waiting room who act as an audience. It just wrecks my 

spirit and I want to scream and say how dare you” (Hislop & Melby, 2003, s. 8).

“I thought, this isn’t happening to me, I’ll wake up in a minute. (Chambers, 1998, 

s. 432).

Att sakna stöd, uppföljning och utbildning från arbetsgivaren

Personalen i äldrevården beskrev sig vara anställd i en miljö som förväntar, tolererar och 

ibland accepterar våld mot dem som en del av jobbet (Gates et al., 1999). I akutsjukvården 

beskrevs våld vara så vanligt att det var förväntat och till och med att det var något alla måste 

gå igenom, för att bevisa att de klarade av att hantera. Någon beskrev det som en form av 

intagning till att arbeta inom akutsjukvården (Hislop & Melby, 2003). 

Personalen i äldrevården beskrev att det kändes som att cheferna inte brydde sig, vilket 

skapade frustration och bitterhet mot beslutsfattarna (Chambers, 1998). Personalen uttryckte 

bekymmer över antalet incidenter och kände sig irriterade över att deras känslor ignorerades 

av enhetschefen (Farell, 1997). Personal i äldrevården ansåg att deras enhetsansvariga 

fjäskade inför sina högre chefer och inte ville visa att det fanns problem på deras avdelning, 

problemen med våldsamma patienter slätades ofta över vilket gjorde att personalen kände sig 

utlämnade och saknade stöd uppifrån (Gates et al., 1999). Känslor av att ha lust att säga upp 

sig beskrevs (Chambers, 1998). Cheferna såg inte hur upprörda personalen blev efter att de 

blivit utsatta för ett övergrepp (Farell, 1997). Personalen uttryckte att enhetscheferna inte 

kunde bry sig mindre om hur deras personal mår. Vårdpersonalen kände sig inte uppskattad, 

de menade att de fick bristande respekt och kunde få höra negativa kommentarer som att de 

skapade mer pappersjobb genom rapporteringen, att inte bli trodd eller att de lätt kunde bli 

ersatt (Gates et al., 1999). Personalen beskrev att de var underbemannade och hade svårt att 

klara av patienter som visade våldsamma beteenden, de uttryckte att de måste stå ut om de vill 

fortsätta vårda. En attityd som beskrevs var att vårdpersonal måste anpassa sig och lära sig 

klara av hot och våld (Chambers, 1998). Att rapportera om våldsincidenter i äldrevården 
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upplevdes av någon deltagare som att det kunde innebära en risk för att bli av med jobbet, 

eftersom personalen ofta själv blir beskyllda för att ha orsakat våldshandlingen och 

arbetsgivaren antydde att det fanns gott om annan personal som ville ha jobbet (Gates et al., 

1999). Personalen i akutsjukvården kände att de inte borde behöva förvänta sig eller ta emot 

övergrepp (Hislop & Melby, 2003). Några accepterade håglöst situationen och undrade varför 

de skulle bry sig, de blev nonchalanta eftersom sådana uppträdanden verkade tolereras på 

arbetsplatsen (Sofield & Salomond, 2003). Både personalen i akutsjukvården och äldrevården 

beskrev att de kände ilska mot organisationen, de intog en passiv roll eftersom det inte blev 

någon skillnad av att prata med chefen (Chambers, 1998; Sofield & Salmond, 2003).

Personalen upplevde det som ett bekymmer att cheferna inte förstod vad de blev utsatta för 

och kände sig nertystade (Hislop & Melby, 2003; Farell, 1997). Personalen i akut- och 

äldrevården beskrev att det kändes som att de saknade rättigheter, de kände sig misstrodda 

och undrade om det är värt allt detta för att få fortsätta vårda. De beskrev en bristande 

kommunikation och kände sig maktlösa på grund av de inte fick de känslomässiga stöd som 

stödsamtal efter en våldsincident (Gates et al., 1999; Sofield & Salmond, 2003). Personalen

valde att inte rapportera eftersom det var krångligt och vissa arbetsgivare begärde drogtester 

vid rapportering (Gates et al., 1999; Hislop & Melby, 2003).

Personalen saknade uppföljning och utvärdering av rapporteringen, acceptansen av våldet 

gjorde att de avstod från att rapportera (Gates et al., 1999; Hislop & Melby, 2003). En attityd 

inom akutsjukvården fanns att de inte är någon mening att rapportera incidenter eftersom 

rapporteringen inte leder någonstans och polisen oftast inte utreder rapporterade handlingar 

om hot och våld mot vårdpersonal. Det ansågs också vara besvärligt att bli indragen i ett 

rättsfall (Suserud et al., 2002). Personalen i äldrevården beskrev ett överväldigande arbete, 

brist på personal, bristande säkerhet, bristande kvalité och mängd av träning, som ofta ledde 

till att de kände sig arga, besvikna och frustrerade (Gates et al., 1999). Att inte få feedback 

efter en inrapporterad våldsincident upplevde personalen i akutsjukvården nervärderande 

(Hislop & Melby, 2003). De framkom tydligt att personalen i akut- och äldrevården saknade 

och ville ha utbildning samt träning för vård av våldsamma patienter och anhöriga, de 

önskade också träning i att hantera stress och förstå sina rättigheter (Gates et al., 1999; Sofield 

& Salmond, 2003). Personalen i akutsjukvården hade någon gång fått utbildning i självförsvar 

med losstagningstekniker men de kunde troligen inte komma ihåg dem om de skulle bli 

tillfrågade att använda dem. Hur personalen valde att hantera ett övergrepp, var inte påverkat 

av den träning eller utbildning de hade fått (Hislop & Melby; 2003). Vårdpersonalen i 
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äldrevården menade att deras arbetsmiljö var en riskmiljö och att brådskande åtgärder krävs 

(Farell, 1997). 

“The whole situation is overwhelming, we lack the formal education and training 

that we need to care for violent and aggressive residents and families” (Gates et 

al., 1999, s. 17).

“They have little if any knowledge or interest in the personal safety issues of 

staff” (Chambers, 1998, s. 433).

Att vårdpersonalen använder sin erfarenhet och yrkesidentitet i våldssituationer

Sjuksköterskor i äldrevården beskriver att de använder sina erfarenheter för att vidta åtgärder 

för en lösning i en situation där patienten blir våldsam. Framgångsrika interventioner 

framkallade känslor av att vilja klara av en påföljande händelse på lika bra sätt. 

Sjuksköterskorna upplevde stora skillnader när de tidigt kunde få förståelse för vad som var 

på väg att hända och genom erfarenheter av liknande situationer kunde avvärja en 

våldshandling (Chambers, 1998). Personalen i äldrevården upplevde att ett lågt 

självförtroende, bristande självrespekt, kände sig inte uppskattad eller bar på skuldkänslor 

ökade risken för att vårdpersonal skulle bli utsatta för våld i sitt arbete (Gates, 1999). 

Sjuksköterskorna lärde sig hantera hot och våld från patienterna genom att reflektera över vad 

som inträffat vid tidigare incidenter, vilket skapade en större självkännedom. Genom att prata 

med sina kollegor om liknande situationer kunde de dra lärdom av arbetskamraternas 

erfarenheter. Sjuksköterskorna blev efter flera år mer självsäkra och var inte lika benägna att 

ta illa vid sig, de såg till grunderna av sin professionella kompetens för att lösa en situation 

där patienten blev aggressiv. De kunde visa större självbehärskning och behålla kontrollen 

genom att i ett tidigt skede försöka förebygga och minimalisera våldet (Chambers, 1998). 

Sjuksköterskorna kände ansvar för hur en incident utvecklade sig, det var en tung börda att 

vara den som bestämmer, men upplevde att det var många positiva känslor relaterade till att 

vara sjuksköterska. Sjuksköterskorna ville skydda annan personal och andra patienter från den 

aggressive vårdtagaren, hålla situationen dämpad och visa sin makt för att återskapa kontroll i

våldssituationer. Sjuksköterskorna ville uppfostra, lugna och ta hand om våldsutövaren. Att 

vara bekräftad som professionell gav en positiv känsla av ansvarstagande, yrkesidentiteten 

försåg sjuksköterskan med erfarenhet och praktisk kunskap. Sjuksköterskorna saknade beröm 

från läkarna, de ansåg sig erfarna att kunna guida doktorerna i deras bedömningar av 

våldsamma patienter och önskade att de hade ett närmare samarbete. Sjuksköterskorna 
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beskrev ett återhållsamt lugn i sin strategi för överlevnad, uttryckte uthållighet och stark 

självkänsla, de beskrev att de positiva sidorna av att vara sjuksköterska var övervägande

(Chambers, 1998). Några som arbetade i akutsjukvården vidtog egna skyddsåtgärder efter en 

våldshändelse genom dokumentation, någon kontaktade sin advokat, medan andra inte lät sig 

bekymras över patienternas utlopp (Sofield & Salmond, 2003).

I äldrevården kunde vårdtagaren ibland ses som ett offer av den medicinska diagnosen och 

organisationens restriktioner. Sjuksköterskorna menade att de måste lära sig att släppa en 

våldsincident för sitt eget mentala välmående, saker måste bli gjorda och vårdpersonal måste 

lära sig att klara av hotfulla och våldsamma patienter utan att ta övergreppen till sig

(Chambers, 1998). Personalen inom akut- och äldrevården kunde känna empati mot en patient 

som var våldsam och förklarade våldshändelsen med sjukdom, chock eller mentalt dåligt 

tillstånd (Farell, 1997; Suserud et al., 2002). Vårdpersonalen kunde känna empati mot 

dementa vårdtagare även om de uppvisade aggressiva beteenden och menade att de var någon 

som behövde ta hand om de gamla och dementa även om dom var på dåligt humör eller 

förvirrade (Chambers, 1998). Personalen i akutsjukvården visade på en stor förståelse för

aggressiva beteenden hos människor i kris och liknande stressrelaterade övergrepp. 

Personalen hade patientens bästa i åtanke och försökte hjälpa dem att lösa problemen samt ge 

den bästa möjliga vården och uppmärksamheten trots att de kände sig upprörda på insidan till 

följd av övergreppet (Sofield & Salmond, 2003; Suserud et al., 2002).

”I use my experience to get me trough situations… in the end it’s all down to ex-

perience, I would say that all good nursing, well most of my nursing practice, is 

based upon sound experience, hands on stuff, there is no substitute. When a pa-

tient responds to you, gives you a cuddle, trough five minutes before she was try-

ing to break your finger, that’s what nursing is all about” (Chambers, 1998, s. 

432).

“It is so frequent I have learned to let it go for my mental well being” (Sofield &

Salmond, 2003, s. 279).

Att relationen till patienten och kvalitén på vården påverkas negativt.

Personalen i akutsjukvården fick en förändrad syn på den våldsamme patienten och det blev 

svårare att ge dem den bästa möjliga vården (Suserud et al., 2002). Personalen valde ofta att 

undvika våldsamma patienter eller anhöriga samt möjligt våldsamma situationer (Sofield & 

Salmond, 2003). Relationen mellan patienten och personalen blev helt klart påverkad och
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även hot och våld från anhöriga påverkade patient- vårdarerelationen. (Sofield & Salmond, 

2003; Suserud et al., 2002).

Koncentrationen på vården, objektiviteten och produktiviteten försämrades om någon var 

hotfull. Ambivalenta känslor beskrevs, personalen beskrev ilska som de samtidigt kände skuld 

över och skämdes för, känslor som vårdpersonalen ansåg påverkade vården negativt. 

Vårdpersonalen måste vara försiktigare i vårdandet av patienten så att de inte sätter sig själv i 

en farlig situation (Sofield & Salmond, 2003; Suserud et al., 2002). I äldrevården blev den 

aggressive, våldsamma patienten sist serverad och fick vänta länge innan ringningarna 

besvarades. Vårdpersonalen kände ilska mot de våldsamma patienterna men samtidigt skuld, 

de var mindre benägna att ägna dem tid och kvalitén på vården påverkades (Gates et al., 

1999). Personalen i äldrevården upplevde att de inte hade tid för konfliktlösning eller för att 

stanna upp och reflektera hur de skulle bete sig, utan upplevde sig själva springa iväg från 

problemet, vilket drabbade både patienten och vårdaren negativt (Eriksson & Saveman, 

2002). Personalen i akutsjukvården upplevde det svårare att fortsätta med sin plan för vården

när hot och våld förekom. De verbala övergreppen var vanliga, de sänkte moralen, påverkade 

självförtroendet och det psykiska välmåendet bland personalen. Misstag gjordes lättare efter 

en upprörande upplevelse. Det var svårt att kunna fortsätta jobba i samma höga tempo, hot 

och våld påverkade tydligt produktiviteten (Sofield & Salmond, 2003).

”I choose to avoid that patient to a certain degree rather then add fuel to the 

fire”. (Sofield & Salmond, 2003, s. 279).

“Yes, it does of course affect the situation if someone is in a threatening state, you 

sort of keep your distance, and you absolutely don’t do any uncalled-for examina-

tions on the patient” (Suserud et al., 2002, s.131).

Att uppskatta stödet från sina kollegor

Vårdpersonalen i akutsjukvården kände en stor uppskattning av stödet de fick från sina 

kollegor efter en incident, de upplevde att utan det stödet kunde de inte överleva. Stödet ingav 

en känsla av sammanhållning och tillhörighet, bara en kollega kunde förstå hur de kände sig 

efter ett övergrepp och de kände att de kunde ge stöd åt varandra (Hislop & Melby, 2003). 

Vårdpersonalen i äldrevården använde humor som ett sätt att uttrycka känslor associerade 

med en incident, en humor som kan vara svår att förstå för en utomstående. När hopplöshet 

och förtvivlan kändes nära sökte personalen stöd i en nära kollega för att finna ny styrka. De 

uppvisade en stark laganda och utvecklade känslor av tillhörighet i arbetsgrupperna 
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(Chambers, 1998). Personalen i akutsjukvården använde sig sällan av de mer formella 

stödmekanismer som fanns tillgängliga så som stödsamtal eller att prata med chefen. 

Diskussionen med kollegorna var den vanligaste strategin för att klara av känslor efter 

våldsincidenter, vårdpersonalen fann styrka och lättade på stressen genom att kommunicera 

med varandra (Sofield & Salmond, 2003). Personalen i akutsjukvården kände ett behov av att 

hålla samman, skapa struktur och få det konstanta stödet från varandra, de menade att det 

fanns en viss laganda, styrka och solidaritet i arbetsgrupperna (Hislop & Melby, 2003; Sofield 

& Salmond, 2003).

”My colleagues are a constant support. We relieve our stress by communicating 

with each other” (Sofield & Salmond, 2003, s. 279).

“We all joked about wearing protective padding, Mr Bloddy suits! Still, I suppose 

it’s not funny really but nurses laugh at strange things don’t we?” (Chambers, 

1998, s.433).

Diskussion

Syftet med studien var att beskriva vårdpersonalens upplevelser av hot och våld från patienter 

och/eller närstående. Studierna kommer från akutsjukvården och äldrevården.

Resultatet visar att hot och våld leder till att vårdpersonalen kände sig rädda, frustrerade och 

maktlösa, många upplevde ilska och kände sig sårade. De ansåg att vårdpersonal inte ska 

behöva förvänta sig eller ta emot våld. Personalen saknade stöd från sina chefer och beskrev 

att de var anställda i en miljö som förväntar, tolererar och ibland accepterar våld. 

Vårdpersonalen saknade uppföljning från tidigare incidenter vilket gjorde att de avstod från 

att rapportera eftersom det inte leder någonstans. Vårdpersonalen lärde sig hantera våldsamma 

patienter genom erfarenhet och de upplevde stor skillnad när de läste situationen rätt. 

Vårdpersonalen valde att undvika hotfulla eller våldsamma patienter om det var möjligt och

de fick en förändrad syn på dessa patienter som gjorde att det blev svårt att ge dem den bästa 

möjliga vården. Personalen beskrev stödet från sina kollegor som ovärderligt.

I den första kategorin beskrevs maktlöshet ofta. Maktlösheten handlar om att inte kunna 

påverka eller hantera situationen där patienten blev hotfull och våldsam, att personalen inte 

kunde utföra sitt jobb eller förstå varför de blev utsatta. Rädsla, frustration och ilska är andra 

känslor som ofta beskrevs. Upplevelsen av hot och våld beskrevs på likartade sätt i både 

akutsjukvården och äldrevården. I en svensk studie från äldrevården återfinns liknande

resultat. Det fysiska våldet var frekvent förekommande och personalen upplevde att de var
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maktlösa, olyckliga, arga och hjälplösa för våldet de fick motta från dementa vårdtagare 

(Åström, Bucht, Eisemann, Norberg & Saveman, 2002).

I en litteraturstudie undersöktes de dominerande icke-somatiska effekterna som 

sjuksköterskor beskrivit efter att de blivit utsatta för aggression och våld från patienterna. I 

studier från åtta olika länder inom områdena psykiatri, geriatrik, akutmottagning och 

ambulans visade resultatet att ilska, rädsla eller ängslighet var vanligast och beskrevs i alla 

studier. Varierande symtom på posttraumatiska stressymtom återfanns hos deltagarna och 

mest frekvent hos personer som oftare var utsatta för hot och våld. Skuld och skam beskrevs 

också. Frustration och maktlöshet beskrevs ofta inom ambulanssjukvården, på 

akutmottagningen och inom geriatriken. Trots olika länder, kulturer, undersökningsmetoder 

och vårdmiljöer är sjuksköterskornas upplevelser av hot och våld från patienter väldigt lika 

(Needham, Abderhalden, Halfens, Fischer & Dassen, 2005).

I en rankning där de tretton mest stressande delarna av att arbeta inom akutsjukvården skulle 

anges, rankades övergrepp och våldsamma situationer som nummer ett. Hot och våld leder till 

att attityderna till jobbet förändrades, flertalet upplevde en förändring i hur mycket de tyckte 

om sitt jobb. Personalen kände sig irriterade och arga över att ha blivit utsatta för ett 

övergrepp och flertalet hade övervägt att lämna akutsjukvården på grund av våld (Pozzi, 

1998). Efter ett övergrepp från patienten kände sjuksköterskorna sig extremt förolämpade, de 

skämdes över att de förlorat kontrollen över situationen och beskrev att de efteråt hade ont i 

magen, huvudvärk och kände sig onormalt trötta. Sjuksköterskorna ansåg att det var mer 

nerbrytande att ständigt bli utsatta för verbala övergrepp och sexuella trakasserier än att ta 

emot ett slag, eftersom de verbala övergreppen var kopplade till en djupare symbolisk mening 

av ren elakhet. Sjuksköterskorna upplevde sänkt välbefinnande på grund av våldet från 

patienterna och menade att deras frustration efter övergreppet gick ut över den egna familjen. 

Det var svårt att separera arbetet från det privata livet och släppa händelsen då sjuksköterskan 

gick hem (Hellzén, Asplund, Sandman & Norberg, 2004).

Den andra kategorin som handlar om att sakna stöd uppföljning och utbildning från 

arbetsgivaren speglar en kommunikation mellan cheferna och personalen som ofta var

bristfällig, vilket gjorde att klyftan mellan chefer och personal växte. Många gånger avstod 

personalen från att berätta vad de varit med om eftersom de kände att de inte fått stöd eller 

hade sett något resultat av tidigare händelser som rapporterats till chefen, även polisens 

nonchalans och det krångliga juridiska systemet kritiserades. Liknande upplevelser av brist på 

stöd från arbetsgivaren efter en hot- eller våldssituation beskrevs från akutsjukvården och 
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äldrevården. En studie av Hegney, Plank & Parker (2003) visade att oerfarna sjuksköterskor 

lämnade oftare in rapporter om arbetsplatsvåld än mer erfarna sjuksköterskor. Mer erfarna 

sjuksköterskor ansåg riktlinjerna och procedurerna kring arbetsplatsvåldet som bristfälliga, 

ineffektiva och att det inte leder någonstans att rapportera om våldet. Bristerna på riktlinjer 

och procedurer i att hantera arbetsplatsvåld var störst i lantliga avlägsna områden (Hegney et 

al., 2003). Beskrivningen av stödet från cheferna på sjukhuset varierade från väldigt hjälpfulla 

till att inte vara till något stöd alls och där de flesta tyckte att de stöd de hade fått från 

cheferna var för dåligt. Bristande intresse och stöd från sjukhusets chefer gjorde att de flesta

sjuksköterskor valde att inte rapportera om övergrepp som de blivit utsatta för. 

Sjuksköterskorna var missnöjda över hur deras arbetsledare hanterade situationer där personal 

blivit utsatta för våld eller hot från vårdtagare, men polisen och det juridiska systemet fick den 

största kritiken, sjuksköterskorna menade att övergreppen mot dem behandlades mindre 

seriöst än liknande incidenter involverande en privat person (Rose, 1997). Sjuksköterskor

ville ha mer stöd från sin arbetsgivare efter hot- och våldsincidenter. De saknade stöd och 

träning i att hantera våldsamma patienter (Badger & Mullan, 2004). Personalen ansåg att 

cheferna behöver komma ut från sina kontor eftersom de inte har en aning om hur det är ute i 

vården. Personalen ansåg att cheferna inte var intresserade eller hade nog kunskap om att 

hantera personalsäkerhetsfrågor. Klagomål fans över att cheferna ifrågasatte personalens 

bedömningar, minimaliserade deras oro och jämförde dem med annan personal. Cheferna 

menade att personalen inte talade om när de inte kände sig säkra eller när en incident hade 

inträffat och därför kunde de inte vara fullt stödjande och ansvariga. Cheferna ansåg att de 

hade för lite utbildning i att ta hand om personal som blivit utsatta för våld i sitt arbete.

Personalen ville ha träning genom videosekvenser som sedan kunde diskuteras i grupp, de 

ville ha tid och möjlighet att sitta ner och dela erfarenheter och utveckla passande strategier 

för farliga situationer. Den träning som personalen hade fått mötte inte deras behov och de 

ville ha fortskridande utbildning i att hantera hot- och våldssituationer (Fazzone et al., 2000).

Den tredje kategorin beskriver att vårdpersonalen använder sin erfarenhet och yrkesidentitet i 

situationer där patienten blir hotfull eller våldsam. I en intervjustudie från hemsjukvården 

beskrev personalen att egenskaper som starkt självförtroende, att lita till sin egen förmåga och 

bedömningar, att kunna vara flexibel och bekväm i sin roll även i nya främmande situationer 

var skyddande faktorer som spelade en nyckelroll i att hålla personalen säker då hot och våld 

förekom (Fazzone, Barloon, McConnell & Chitty, 2000). Övergreppen minskade med antal år 

som sjuksköterskorna arbetade. Oerfarna sjuksköterskor skyllde på sig själva när hot eller 
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våldssituationer uppstod, hade orealistiskt höga krav på sig när de försökte hantera 

våldsamma patienter och kände att de inte kunde utföra sitt jobb korrekt. De oerfarna 

sjuksköterskorna trodde att möjliga förklaringar till att de blivit utsatta för hot eller våld var 

att de var mindre kompetenta och erfarna än sina äldre kollegor. De oerfarna sjuksköterskorna 

saknade självförtroende, erfarenheten och träningen i att hantera situationer där patienten blev 

aggressiv (Ergun & Karadakovan, 2005). Personal från yngre åldersgrupper var betydligt mer 

exponerade för våld än de från de äldre åldersgrupperna, 40 år eller äldre (Åström et al., 

2002).

Den fjärde kategorin visar att relationen till patienten påverkas negativt och patienten får en 

sämre vård när patienten eller anhöriga var hotfulla eller våldsbenägna. Personalen gjorde så 

lite som möjligt med en aggressiv patient för att skydda sig själv. Negativa känslor skapades 

gentemot den aggressive patienten som fick sämre vård av både personalen i akut- och 

äldrevården. Liknande resultat kan återfinnas i en svensk studie som beskriver att relationen 

mellan den aggressive patienten och vårdaren påverkades genom att vårdaren kände ilska och 

motvilja mot vårdtagaren. Personalen var mindre benägen att ägna den aggressive patienten 

tid och ignorerade den våldsamme patienten. Personalens rädslor för att äventyra sin egen 

säkerhet påverkade vården genom att besöken hos patienten gjordes så korta som möjligt

(Åström, Karlsson, Sandvide, Bucht, Eisemann, Norberg & Saveman, 2004). 

Sjuksköterskorna distanserade sig själva från arbetet och den våldsamme patienten. 

Sjuksköterskorna kände att de blev elaka tillbaka mot vårdtagaren trots att de inte ville bete 

sig lika illa, detta gjorde att de kände dåligt samvete (Hellzén et al., 2004).

I den femte kategorin beskrevs vikten av att få stöd från sina kollegor efter ett övergrepp, de 

närmaste kollegorna var dom som bäst förstod hur det kändes efter ett övergrepp. Det var 

svårt för personalen att prata om situationer där de blivit utsatta för våld i arbetet med 

familjen eller vänner utanför sjukvården, eftersom dom inte kunde få en full förståelse av hur 

det var att arbeta i vården. I resultatet av en studie från ambulanssjukvården beskriver 

personalen att de närmaste kollegorna utgjorde det största stödet efter ett övergrepp, 

betydelsen av det stöd kollegorna kunde ge rankades högt. Efter att händelsen pratats igenom 

kunde anspänningen släppa, kollegorna var den viktigaste faktorn till att händelsen kunde 

bearbetas och personalen kunde lämna händelsen bakom sig utan att fortsätta tänka på det 

inträffade (Fernandes, Bouthillette, Raboud, Bullock, Moore, Christenson, Grafstein, Rae, 

Ouellet, Grillrie & Way, 1999).

Det är viktigt att arbetslaget stödjer varandra vid vårdandet av den demente aggressive 
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patienten för att stå ut och hitta alternativa lösningar. Personalen behöver stöd för att i 

arbetslaget få tillåta sig att uttrycka sin frustration och vrede mot patienten. Att lära sig se sin 

irritation gör också att vårdpersonalen kan lära sig att handskas bättre med den. Annars kan 

den lätt slå tillbaka mot patienten i öppen mer subtil form. I den kampen drar patienten alltid 

det kortaste strået (Cullberg, 1993). 

Inom psykiskt påfrestande arbeten som inom vården är det viktigt att arbetstagaren 

regelbundet får stöd och handledning. Handledarens kompetens är viktig. Kamratsamverkan 

och socialt stöd, som möjlighet till erfarenhetsutbyte, kontakter och samvaro är speciellt 

viktigt på arbetsplatser där hot och våld förekommer. Arbetstagarna bör träffas regelbundet 

för information, samråd och utbildning (AFS 1993:2).

I en uppföljningsstudie visades att regelbundna stödsamtal i arbetsgrupperna ger en möjlighet 

att integrera praktik och teori vilket resulterade i ökad kompetens bland deltagarna. 

Sjuksköterskorna i studien beskrev en ökad tillfredsställelse med arbetet, där ett tillåtande 

stödjande klimat utvecklade sig. Deltagarna upptäckte resurser hos sig själva och hos andra 

deltagare. De kände att de togs på allvar, blev bekräftade och vågade visa sina brister. 

Sjuksköterskornas känslor av oberoende ökade, de fick mer energi och de fann att styrkan i 

sin professionella kompetens ökade med tiden som stödsamtalen pågick. Sjuksköterskorna 

kände ökad glädje och stolthet. Det utvecklades en stark känsla av kamratskap, attityder 

förändrades och deltagarna fann en större insikt i vårdandet där patienten placerades i fokus. 

Sjuksköterskorna kände en ökad tillförlit i sina egna möjligheter, känslor och arbetsutövande. 

Dom vågade mera, kände sig säkrare och arbetade mer självständigt. Stödsamtal borde vara 

en integrerad del av sjuksköterskans arbete som ett medel till ökad kvalitets säkring

(Arvidsson, Löfgren & Fridlund, 2000).

Efter fyra år med regelbundna stödsamtal visade den andra uppföljningsstudien på en varaktig 

påverkan med bibehållen styrka och energi som behövdes för att fortsätta arbeta. Deltagarna 

delade ansvar och kände tillit till varandra, djup vänskap hade skapats som bestod över tiden. 

Sjuksköterskorna beskrev att stödsamtal behövdes och var den rätta formen för 

vårdpersonalens möjlighet att ventilera sina tankar och känslor samt utbyta erfarenheter. De 

ökade självförtroendet var till nytta för patienten. Sjuksköterskorna hade fått en ökad insikt 

om hur icke verbal kommunikation påverkade sammandrabbningar med patienten (Arvidsson, 

Löfgren & Fridlund, 2001). En annan studie visar på liknande resultat. Systematiska kliniska 

stödsamtal och planerad individualiserad vård minskade de negativa effekterna av stress 

orsakat av den psykologiska bördan som läggs på vårdaren. En ökad kreativitet utvecklades 
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vilket gagnade patientvården, personalen reflekterade över sin kliniska praktik och började se 

varje patient som individ och föreslog bästa möjliga vård. Nya idéer och lösningar skapades. 

Deltagarna visade betydligt mindre symtom av utbrändhet och långtråkighet. Studien visar på 

nödvändigheten av stödsystem som fokuserar på arbetet. Individualiserad planerad vård och 

systematiska kliniska stödsamtal erbjuder detta stöd till personalen (Berg, Welander-Hansson 

& Hallberg, 1994).

Det borde vara en obligatoriskt för sjuksköterskeutbildare att förberedda studenterna på att 

våld förekommer och undervisas dem för att stärka deras självförtroende, självmedvetenhet, 

bedömning och diagnos av möjligt våldsamma patienter. Studenterna bör ges övning genom 

rollspel, videosekvenser över möjligt våldsamma situationer och information om debreafing. 

Studenterna behöver tränas i att göra individuella vårdplaneringar, interventioner och 

utvärderingar av våldsamma patienter (Whitley, Jacobson & Gawrys, 1996). Sjuksköterskor 

som arbetade och hade utbildning inom psykiatrin beskrev inte känslor som frustration eller 

maktlöshet inför våldsamma patienter, något som kanske kan förklaras med att de har en 

större vana att hantera hot och våld och att utbildningen till psykiatrisjuksköterska skapar 

större säkerhet och benägenhet att själva tar ansvar (Needham et al., 2005). Personal som hade 

psykiatrisk utbildning kände att deras utbildning hade gynnat dem i att hantera våld- och 

hotsituationer. De hade lärt sig att sätta tydliga gränser och kunde tidigt dämpa situationer 

som var på väg att trappas upp (Fazzone et al., 2000).

Vid analysen av denna litteraturstudie har kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats 

använts. Kvalitativ forskning är användbar när forskaren avser att beskriva människors 

upplevelser och erfarenheter. Metoden belyser hur människor upplever sin verklighet och 

uppnår meningsfullhet. Riskerna är att det är ett mycket tidskrävande arbete och kan resultera 

i att forskaren istället för att söka efter en djupare mening av datamaterialet, fokuserar på att 

hantera den stora mängden data. Materialets djupare mening kan då försvinna och nyanser gå

förlorade. Bedömningen av studiens trovärdighet möjliggörs av att läsaren kan följa 

analysprocessen och utvärdera de slutsatser som författarna tagit. Processen ska vara 

beskriven så att den går att upprepa. Inom begreppet undersöks även förmåga att välja lämplig 

datainsamlingsmetod och förmågan att bearbeta data. Tillförlitligheten värderas utifrån hur 

väl arbetets fokus överensstämmer med syftet eller det område som var tänkt att belysas.

Överförbarhet refererar till generaliserbarheten av materialet, omfattningen av vilket fynden 

kan bli överförda till andra miljöer eller grupper. Ansvaret för undersökaren är att förse 

läsaren med tillräckligt beskrivande data i undersökningsrapporten så att läsaren kan utvärdera 
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tillämpningen av undersökningen i andra sammanhang (Holloway & Wheeler, 2002, s. 3, 241, 

247). Det finns alltid en risk att relevant litteratur har missats. Analysarbetet kan ha påverkats 

på ett negativt sätt av att författaren har varit ensam och därmed inte haft möjlighet att 

kontinuerligt diskutera analysarbete för att få in ett annat objektivt synsätt, vilket kan leda till 

att egna värderingar har vävts in. Även kvalitetsgranskningen av artiklarna hade fått större 

tyngd om den utförts av två granskare enligt Willman & Stoltz (2004, s.79).

Slutsats

Arbetsplatsvåldet påverkar vårdpersonalen på ett negativt sätt. Det borde vara av största 

intresse för arbetsgivaren ur ekonomisk synpunkt att satsa på personalens välbefinnande och 

kompetens för att få en friskare personal som med entusiasm och energi utför sitt arbete. Vid 

situationer som anses som allvarliga där personalen får uppenbara fysiska skador, sätts hjälp 

effektivt in. Men det dagliga våldet som är av mindre allvarlig karaktär sätter sina spår hos 

vårdpersonalen, behovet av att få bättre stöd och förståelse från cheferna är tydligt. 

Regelbundna stödsamtal är ett sätt att ventilera känslomässigt svåra händelser ge varandra råd 

och stöd, samtidigt som lärdom kan dras av andras erfarenheter. Aggressiva beteenden är 

svåra att handskas med, vi behöver bli bättre att lära från varandra mellan de olika 

yrkeskategorierna. Personalen behöver få relevant träning med uppföljning för att bättre 

kunna hantera situationer med hot och våld.
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